


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 
Video-signal PAL/CCIR 50 hz Vertikal, 15625 Hz Horisontal 
Tilkoples på Amiga RGB port. 
Egen synk (ingen tilført video) også mulig. 
Lengde 160mm, Bredde 55mm, Høyde 39mm. (som A520 modulator) 
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HVA ER VITSEN . . .  ? 

Har du noen gang laget noe på din Amiga. Den gangen du virkelig 
imponerte deg selv i DPaint eller Sonix, eller kanskje den kvelden 
du endelig skjønte PLAY-kommandoen i BASIC og lagde et lite 
program som spilte "Happy Birthday". Eller noe liknende. Ihvert
fall var du ikke så lite stolt over deg selv, og hadde nesten proble
mer med å kontrollere deg selv da du skulle vise resultatet til en 
annen person i håp om å få litt ros og styrket selvtillit. 

Tilskueren følger våkent med gjennom hele -seansen, og da du indi
rekte spør "Nå, hva syns du", får du følgende svar: "Ja, det var jo 
morsomt, men hva er vitsen ... ?". Pinlig pause. 

Vel, hva !U: egentlig vitsen? Her sitter Ola'er og Kari'er i tusenvis 
og er totalt oppslukt av Amigaen sin, og det må vel være en såkalt 
"vits" med det. Eller m: det ikke det? Når jeg ser bort fra et lite sjikt 
av profesjonelle, er det vel en ganske enkel forklaring på hva "vit
sen" er. Det er morsomt! Spennede! Interessant! Lærerikt! Er ikke 
disse grunnene gode nok, selv om de kanskje kan gi inntrykk av at 
den som bruker en Amiga aldri kommer til å bli voksen? 

J eg tror det kan være vanskelig å forklare en som ikke er bitt av 
Amiga-basillen (eller viruset ... ) hvordan det egentlig føles. Hvordan 

det er å gang på gang bli sjokkert over det som kommer fram på 
skjermen eller ut av høyttaleren. Stereolyd og tre-dimensjonale 
animasjoner. Deluxe Paint Ill, Interceptor, Popolous, Super
base, Lattice C 5.0, Gunship og Professional Draw. 

Men hva skal man da egentlig si, for å komme best mulig ut av 
situasjonen? 

Ikke spør meg, jeg har gitt opp for lenge siden! Men hvis det er 
noen av våre lesere som kan gi et kort og kontant svar på et såpass 
idiotisk spørsmål, så vil vi belønne det beste forslaget med ti 
disketter. 

God sommer! 

-Red. 



Atlantis er anmeldt 
Av ren ubetenksomhet lovte vi i forrige nummer ut gratis 

medlemsskap til 25 personer av typen hunkjønn. Resultatet av 
dette var en veritabel storm mot leger og sykehus, av gutter og 
menn som ville ha utført kjønnsskifteoperasjoner . HOlrmon��:(;.!b:::.: .. 

andre preparater gikk som varmt hvetebrød i tørt "::::::::::�::::::::::::::::::::: 
vi altså blitt anmeldt av sykehusforeningen, soslal'leiJru1I�iilc�n Hl!1!1111111! !!!ljjjj[.j>j!1!1!1!111!1111111111111 Norsk Apotekforening og Norsk Forbund av 1 tm 
videre i saken er uklart. I samme omgang kan V,::i'IPvrlP 

avdeling her i redaksjonen så seg nødt til å tOtie.tagnm<11ge 
undersøkelser av et par kandidater, som til slutt segl;:�ti�mit.e:;;;:::;:;:;:::j; 
kvinnelige kulestØtere fra Sovjetunionen. Disse ble selvføgelig 
. .... :-:.::::;:;:;:;::::av·V1·st da de ikke kunne framvise gyldig visum. 

Bærbar Amiga:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:-:···· 
En kunde kontaktet sin forhandler og spurte om det var farlig hvis 
skjermen sto på hØykant, hvorpå forhandleren ba om å få utdypet 
grunnen til at kunden lurte på dette. Etter en stund viste det seg at 
kunden skulle ha med seg maskinen (Amiga 2(00) i ryggsekken, 

med maskinen nederst, skjermen oppå, tastaturet i lokket og musen 
i sidelommen. Ryggsekken var gjennomhullet for at de nødvendige 

kabler skulle kunne kobles til, men det er enda ikke bragt på det 
rene om strømmen skulle skaffes til veie via uendelig lange 

skjøteledninger eller medbragt generator. 
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Professional Draw vl.1 
Det relativt ferske programmet Professional Draw, som ble testet i EXEC nr. 
1/89, er allerede kommet i ny versjon. Bortsett fra retting av bugs, er følgende 
ting skjedd: 

- Utskrift av fonter på skjermen går 6-7 ganger raskere. 
- Alt annet går dobbelt så raskt. 
- Import av IFF-filer er forbedret. 
- Skrifttypene er forbedret slik at åpninger i bokstavene (som f.eks inni en 

"o ") er gjennomsiktige. Før var de ensfarvede. 
- Du har bedre kontroll over utskriften, og kan dessuten skrive i såkalt "En

capsulated Postscript Format" (EPSF), slik at illustrasjoner laget i PDraw 
f.eks. kan importeres i PageMaker og WP 5.0 på PC'er. 

- "Import Bitmap" er bedre, og kan håndtere � bitmaps. 

Som far, så sØnn 
Sculpt Animate 4D, som vi testet i forrige nummer, har fått en sØnn (eller kan
skje datter?). Ihvertfall heter resultatet Sculpt Animate 4D jr., og er en forenklet 
versjon av sin far (eller mor?). Prisen er også betraktelig lavere, bare 150 dollar. 
Kontakt Jama Data, tlf. 02-80 60 51 .  

Supre saker 
har kommet med et par nye produkter siden sist. SUPERPIC er en såkalt "real
time frame grabber" som gjør at du kan digitalisere 50 bilder i sekundet, enten i 
64 gråtoner eller i 32.768 farger! Den består aven liten boks på 303 x 147 x 53 
mm, som kobles til Amigaen via parallellporten. Bildene digitaliseres i et spesielt 
SUPERPIC-format, som du kan overføre til vanlig IFF-standard. Den inneholder 
også en genlock-enhet som lar deg blande grafikk og video. 
Supetplan er et regneark spekket med kraftige finesser. I tillegg til "vanlige" reg
neark-funksjoner, har også Superplan mulighet for prosjektstyring. Grafikkmu
lighetene er gode, og du kan få utskrift både på plotter og vanlig matriseskriver. 
Selvfølgelig .kan alt styres med musen, men du kan også bruke vanlige "slash"
�ommandoer som i Lotus 1-2-3. 

Enhanced Chip Set 
En gjenganger: Det såkalte "Enhanced Chip Set" (ECS) er ennå ikke tilgjengelig 
for oss vanlige "dødelige" , og Commodore i Norge vet hverken pris eller endelig 
leveringsdato. Så de som sitter å venter på å kunne kjøre f.eks. Professional 
Draw, Professional Page og Deluxe Paint Il samtidig med max. antall farger og 
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oppløsning, må nok vente litt til. For de som ikke er helt sikre på hva som er vit
sen med denne oppgraderingen av maskinen, er en kort forklaring: Amiga har to 
typer RAM (Random Access Memory): CIllP RAM og FAST RAM. Den 
førstnevnte er en spesiell type hukommelse som kan brukes til grafIkk etc. Grun
nen til dette at Amigaens spesialkretser (Agnus, Paula og Denise) kun har tilgang 
til CIllP RAM, og det er nettopp disse kretsene som bl.a. sørger for at du har et 
bilde på skjennen din. Den andre typen hukommelse, FAST RAM, kan ikke 
brukes av spesialkretsene, men brukes vanligvis til lagring av vanlige data samt 
program. Problemer kan oppstå hvis du prøver å samtidig kjøre to program som 
trenger mye CIllP RAM, som f.eks. Professional Page og Professional Draw. Du 
vil da få beskjed om at du har for lite RAM, selv om du har flere megabytes 
ledig. Problemet er altså at du har for lite CIllP RAM. ECS gjør at du får hele 1 
MB CIllP RAM, noe som skulle være tilstrekkelig for de fleste. Ihvertfall en 
stund. 

Versjon 1.4 
Først: for de som ikke er klar over det - norsk versjon av Workbench versjon 1 .3 
er tilgjengelig fra Commodore (pris kr.280,-). Det ser ut til at versjon 1 .4 blir fer
dig allerede til høsten, så her går det virkelig unna! En del av poenget med 1 .4 er 
å utnytte det såkalte "Enhanced Chip Set" skikkelig, som f.eks. muligheten til å 
koble en såkalt "Multisync"-skjerm direkte på Amigaen å få 640x512 punkter 
uten interlace (flimmer! ). 

Superbase Professional 
er kommet i ny versjon. Denne vil bli testet i neste nummer av EXEC, men vi 
kan allerede røpe en del godbiter: 

- De fleste feilene er fjernet, slik at kommandoene begynner å virke på den 
måten man !!Q!: de skal virke. 

- Muligheter for kommunikasjon. 
- Forbedret "Fonn Editor" 
- Flere kommandoer. 

Hvis du er en registrert bruker, kan du oppgradere til den nye versjonen for en 
billig penge. Kontakt Jama Data, tlf. 02-80 60 5 1 .  

Vikingtiden 
Den "store" monitoren til Amiga er enda ikke tilgjengelig i Norge, og prisen er 
fremdeles høy. Med en pris på godt over 20.000 kroner blir den forbeholdt pro
fesjonelle. 1024x880 punkter i fue gråtoner og 19 tommer uten flimmer er abso
lutt noe redaktØren, skribenten og typografen i EXEC kunne tenke seg (Jeg håper 
på store utbetalinger for to rette i Lotto til helgen!). 

F-BASIC 
er en forbedret BASIC til Amiga, og. den har nå kommet i ny versjon 2.0. 
Forbedringene innebærer: 

- IFF-filer kan leses og skrives med en enkelt kommando. 
- Avanserte animasjons- og kollisjonsrutiner. 
- En ny debugger med mange finesser. 

Neste skritt på veien er versjon 3.0+, som også inneholder objekt-orientert pro
grammering, logisk programmering, assemblerinstruksjoner og 68020/30-
versjoner. Høres dette interessant ut? Kontakt 

De/phi Noetie Systems, Inc. 
2040 West Main, Suite 211  
P.O. Box 7722, Rapid City, SD 57709 
Tlf. 095-1-605-341-2508 
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Norsk Dator I 
I en lederartikkel i Norsk dator ble det snakket om farlige virus, blant annet det 
viruset som det ble referert til i danske COMputer i april. Dette viruset oppholdt 
seg i Agnus-chipen, og kunne holde seg i live i flere måneder etter at maskinen 
var slått av. Det fulgte med et program som skulle fjerne viruset Hvis man skrev 
inn programmet og kjørte det, kom teksten "Aprilsnarr" fram på skjermen. 
Farlige greier, spØr du meg! 

Norsk Dator Il 
Vår kjære kollega pådro seg dessuten "gratis-reklame" i Dagbladet Onsdag 7. ju
ni. I "Norsk Dator Moccazin" nr. 1/89 var det på forsiden et bilde av vår kjære 
kong Olav på forsiden, og teksten "Krig om Commodore-Norge" i fete typer. 
Tande P. i Dagbladet lurer på hvor sammenhengen og logikken er, da det ikke er 
noen artikkel om "krigen" inne i bladet Og hva har kongen med dette å gjøre? 
Resultatet av fadesen er at Norsk Dator blir diskett av Tande P. 

Norsk WP 
Fredag 9. juni skulle den norske versjonen av Word Perfect 4. 1 til Amiga være 
ferdig. De som allerede har kjøpt den engelske versjonen, kan få oppgradert den 
til norsk for en billig penge.Du har vel husket å sende inn registreringskortet? 

Forsinket intelligens 
Magellan versjon 1 . 1  skulle egentlig vært testet i dette nummeret av EXEC, men 
på grunn av diverse omstendigheter er programmet blitt forsinket. Magellan er et 
system for "kunstig intelligens" på Amiga, og kan kombinere regler på relativt 
avap.serte måter, slik at det virker som om programmet kan "tenke" .  

Nytt fra Dr.T· 
KCS, som ble testet i forrige nummer av EXEC, er kommet i ny versjon (1 .7). 
Samtidig er også KCS Level Il rett rundt det berømte hjørnet, og denne innehold
er bl.a. rullegardinmenyer og mange muligheter til å automatisk generere vari
asjoner og harmonier. Snart kommer også Tiger, som er et fullstendig grafisk 
redigeringsprogram for noter (endelig!). Den er kompatibel med KCS og MRS, 
og ser meget spennende ut. 

Mikrodata -89 
i Oslo gikk stort sett stille for seg, sett i Amiga-sammenheng. Ikke noe 030-kort, 
ingen Viking-monitor, ikke nettverk, kort sagt: kjedelig for de nyhetshungrige 
Amiga-eiere. "Hovedsensasjonen" var kanskje lanseringen av Commodore PC-
30, som er en pen liten AT. 

Forming på Amiga 
-Britt Ring amundsen ved Statens lærerhøgskole i forming i Oslo, har laget et un
dervisningsopplegg som tar for seg bruk av tegneprogrammet Deluxe Paint Il. I 
tillegg til en rekke praktiske øvelser, inneholder heftet bl.a. også en forklaring av 
vanskelige ord, teori om datamaskiner, og ti "diskettvettregler" . Interesserte kan 
kontakte: Statens lærerhøgskole i forming i Oslo, Cort Adlersgt. 33,0254 Oslo 2 
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THE INSIDER 
av Tom Jahr - Juni 1988 

The Insider er en gir oppstart direkte fra PDraw. Versjon 1.3 av fur utrolig hwUg u�kria 
informasjonsside (som harddisk (autoboot). PPage som vil lanseres i CrystalPrint-teknikken gjør 
forhåpentligvis vil bli etfast Disk-aksesstiden og august vil ta i bruk "outline også at svart blir skikkelig 
innslag i EXEC)for overføringshastighet er mye fon�". Dette betyr blant svart. Skriveren har 3 
Amiga-brukere - om Amiga. raskere. Operativsystemet annet at skjermfontene vil megabyte RAM og leveres 
Når kommer . .  , hvordan får "Workbench 1.3", har også bli MYE bedre, u�krift på med 35 skrifttyper. Alle 
jeg tak i . .  , hvordan er .. , blitt sterkt forbedret. Det matriseskriver blir topp! som har ønsket seg 
hvor mange megabyte . . .  stopper ikke med dette, Det vil også bli mulig å PostScript laserskriver, men 
Alt dette og mye mere, utviklingen på Amiga 2000 rotere grafikk og tekst har manglet 20.000,- kr. 
direkte fra Commodore fortsetter som aldri før, direkte på skjermen. kan kontakte Tekst & Data i 
Computers: "The Facts". Amiga er Commodores Outline typene vil komme Oslo. 

fremtid. Utviklingen av fra Compugraphics, de har i 

10.000 operativsystemet fortsetter, dag ca. 1500 forskjellige Alle venter 
Gigabyte RAM 

68030 kommer, mere typer tilgjengelige (hvor 
på ... periferiutstyr utvikles. Hva mange som vil bli 

Salget av Amiga har nylig med programvare? Nå som tilgjengelige i PPage 1.3 vet Fatter Agnus, Obuse 
passert l million! Minst ett vi er en million brukere, vil jeg ikke). Den neste Agnus, 1MB Video RAM, 
tusen gigabyte Amiga RAM programvarehusene ta versjonen av PDraw kjært barn har mange navn, 
arbeider under kontroll av Amiga på alvor. håndterer tekst 700% men når kommer den? 
Amigabrukere verden over. raskere og kan lage Commodore Norge har 
Ett tusen gigabyte RAM Gold Disk's graderinger. Programvare bestilt inn et antall brikker 
kan lagre like mye 

profesjonelle 
og interface til Canon 300 for umiddelbar levering, 

informasjon som 70 tonn dpi sort/hvit scanner er brikkene er ferdige, 
telefonkataloger. Dette programmer fullført, de første er allerede bestillingen blir purret 
betyr bare en ting: Amiga er på vei til Norge. minst en gang pr. Uke, de 
en suksess! under kraftig kan komme når som helst. 

utvikling 
Oppgradering av Dette er dessverre det beste 

Byte Magazine Professional Page til svaret vi kan gi. 
Gold Disk arbeider effektivt versjon 1.2 er lagervare. De Oppgradering av 

utnevner og målrettet med som ønsker å oppdatere kan harddisk-kontroller til 

Amiga 2000 til 
videreutvikling av gjøre dette via sin autoboot - 2090B - er ennå 
Professional Page og forhandler. Prisen er 300 kr. ikke leveringsklar, antatt 

årets mest Professional Draw. Den i Norge. leveringstid 

forbedrede 
nyeste versjonen av PPage, august/september. For de 
versjon 1.2, har mange Postscript- som ikke kan vente, eller 

datamaskin viktige forbedringer: Bedre 
kompatibel 

som skal kjøpe harddisk for 
support av bitmap-grafikk, første gang, har vi 20 og 40 

Siden lanseringen av Amiga kompatibel med PDraw laserskriver ti I megabyte autoboot 
2000 har maskinen utviklet objektorientert harddisker på lager. Priser: 
seg kraftig. 68020 tegneprogram, utvidede 32.000,- 20 MB med kontrollerkort 
prosessor-kort med 32 bits fargeseparasjonsfasiliteter, På utstillingen Mikrodata og WB 1.3 NKr. 7.300,-
RAM sørger for hurtigere bedre typesetterkontroll, og 89 viste fmnaet Tekst & 40 MB med kontrollerkort 
prosessering. 1 MB video større sider. V 1.2 har også Data den og WB 1.3 NKr. 11.100,-
RAM (kommer snart til rettet opp en del PostScript -kompatible Løse 1.3 ROM brikker er 
Norge) løser mange Hi-Res "skjønnhetsfeil" fra versjon laserskriveren Qume lagervare - pris kr. 490,- + 
problemer og gjør at 1.1. I en samtale med CrystalPrint Publisher. mva. 
flerprogramkjøring Kalish Ambwani, Gold 
(multitasking) blir mye Disks eier, ble jeg informert 

Skriveren har en meget rask 
32-bits 4 MIPS mere nyttig. Ny kontroller oinutviklingen av PPage og RISC-prosessor som sørger 
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Skal du sende din Amiga i posten? 

Postverket slår til igjen -

denne gangen i Hammer

fest! Tiltross for at det er 

solgt ca.· 10.000 Amiga'er 

her i landet, forbløffer de 

oss stadig. En Amiga 500 

som hadde vært på 

reparasjon ble sendt som 

særpakke til Hammerfest, 

og var ganske maltraktert 

da den omsider kom fram. 

Postverket ble kontaktet for å få erstat
tet skadene, men på den kanten får vi 
høre at maskinen var alt for dårlig in
npakket (se kopi av brevet). Orginal
innpakningen i sterk papp og isopor 
klarte ikke påkjenningene� Vi kontak
tet postkontoret for å å klarhet i saken, 
men fikk samme svar: pakken var for 
dårlig innpakket (jfr. bukken og havre
�kken). Vi fIkk ikke noen· konkrete 
verdier for hvilken kastelengde eller 
fallhøyde den måtte tåle, men alle som 
har jobbet, eller kjenner noen som har 

. jobbet på et postkontor, vet hva som 
skjer under sortering og lasting. Hvis 
pakken er merket "særpakke", er det 
nesten en oppfordring til å bli behan
dlet "særlig" brutalt. 

Moralen er: hvis du noen gang skal 
sende datautstyr i posten, må du ikke 
automatisk tro at orgainalinnpaknin
gen som har beskyttet varen på en 
strabasiøs ferd rundt halve jorden, er 
tilstrekkelig vern mot det som skjer 
her i landet. Vi oversender en eske 
dispril (ikke i posten!) til Postverket, 
og ønsker god bedring! 
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År det inte DPaint III som sitter der borta? Men den ror ju på seg ... ?! 

For tre år, 27 dager, 2 timer og 1 1  minut- tegneprogrammet var det mest fantastiske 
ter siden stiftet jeg for første gang jeg noensinne hadde sett, så det ble flittig 
kjennskap med et program som het brukt. Det hadde jo alt! Da jeg etter et år 
"Deluxe Paint" , produsert av Electronic fikk høre at det skulle komme noe som het 
Arts. Disketten og den lille 16-siders man- Deluxe Paint Il, skjønte jeg ikke helt hva 
ualen fikk jeg på kjøpet da jeg kjøpte min som kunne bli bedre. Helt til jeg fikk pro-
110-volts Amiga 1000 og Lattiee C versjon grammet. Fantastisk! Dette programmet 
1.02 hos Commodore Computers i Oslo. C- har alt! Men nå er altså Deluxe Paint III 
kompilatoren skjønte jeg lite av, så den ble her, og mine ord er igjen gjort til skamme. 
liggende et par måneder i skuffen. Men 
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Hva er det så som gjør at det er 
noen vits å skaffe seg DPaint 
ITI for de som allerede har 
den "gamle" versjonen? 

Først og fremst er det den elegante im-

Moue 
X Y 2 

Dist: II�I: [� [: 18RUSH I 
Angi e : [� kl=f� [: 18RUSH I 

plementeringen av ANIMASJON som 
gjør programmet til en sann drøm, 
men i tillegg er også mange av de an
dre funksjonene fornyet og forbedret. 
Her følger en liten rapport. 

HALFBRIT E 

ICle� liGa 
Ease-Ou t : [: Ease-In: [: Coun t : �I:I:_ 
Ipreviewl 
ICancel 1  

Back I 1��r:1J�1 
Direction: 

Move 
IjjJf�����f��1 � I 

I F i II II D:raw I 
I Exit I 

Hvis du i motsetning til meg ikke har 
en av de aller første Amiga 1000-
maskinene, har du mulighet til å 
benytte et grafikkmodus som heter 
HALFBRITE. Du har da 64 farger til 
rådighet i en oppløsning på 320x256 
eller 32Ox5 12. Det spesielle her er at 
de siste 32 fargene er mørkere utgaver 
at de 32 første. HALFBRITE-fargene 
er spesielt godt egnet til å lage skygger 
o.l. 

Her er "move"-requesteren. Du kan bestemme hvordan en brush skal flytte seg 
langs og/eller rotere rundt X,Y og Z-aksen, samt hvor mange bilder bevegelsen 
skal gå over. "Ease-In" og "Ease-Out" brukes/or å bestemme akselerasjon eller 
oppbremsing i en bevegelse. 

ANIM 
Den største forskjellen er at DPaint Il 
på en enkel måte lar deg jobbe med 
animasjon ved at du kan bygge opp en 
bildesekvens etter den kjente ANIM-

standarden. Du bare definerer hvor 
mange bilder animasjonen skal ha, så 
kan du enkelt bla fram og tilbake i 
bildene, og tegne inn de figurene du 
ønsker. For de som ikke vet hvordan 
en ANIM-fil er bygd opp, her er en 
kort beskrivelse: 

"::::'" .:::; �: � � � �::::;::::::::::::::::::::.:.: 

••• • •••• pøtst: V-i$&. bildb •• l:I%retter .. · . :.· ••••• / •.•••.• ·•.. . • • • • . 
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.
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1
· 
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·
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�(jpief�(()#�j�II�Il�mel1()ITl�iJcI� ) f ... 

<..L()gZiri6n�i14�J .. (jgt��#I4tt@>....
· 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. :. . ;!:!:!;!:!:!:::::::;:::::::::::::::::::::::::;:���> �: �: � ... :. > .. . . . .�lirNl<lØ:f::$å.lc()Pt�r��J()r�j�l1.e*� ..... . . . . . ..... .... . .. . .. . .. • •.. • ....... . 

••. » irI�n()m2{)g�il1#i})�4e�,()g» · �It.bEr>· 
< #eITIl�fåJ:.44fr-(lIIl �i14�3.n#v» ......... . 

• ···.·.·.·VåI1Jig\iis··sicj�1' .9ppClå@nng�np.�.:·.· .. ···· . 
••.•• .. • �rbilØ�$()Ililkkeyi�J>�s.�j�f:-> .•...... · 

... .. · · ··irI�#,· . (o ... Atirulg� ·fltIIlIl1'�' ()g ·· . . .... ·•••• •.• ·• ••...•...... 
••. · lJjeW��t�t(4()b:*lt��ff#}l"lg); · > : .... 
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Hvis Amigaen skulle lagre alle bildene 
i en animasjon, ville dette ta alt for 
stor plass. Dessuten er de fleste 
bildene i animasjoner svært like, da 
forandringene ofte skjer i enkelte deler 
av bildet. Derfor sammenligner pro
grammet bildene, og lagrer kun 

. . :::: .... :.:.::;::::::.:.:.:.> ... :: .... :::::::>.::::> .. :.: .. .. ... . 
•·· ... •·•.· ••. · .... F6RSKJEtL.i�3 ··.·.····· . ... .... .. ... . .... . ... . . . . . .... 

.............. .. .... . . . ..... .. . . .. . . . . . ....... . . :-: -:::::.:-:::::::::::.:-:.:. :. ... .. . . ..... . .. . . . ..... . . 

:: �.:: �: �: �: �: �: �::: ;:::�: �: �: �: � ... 



Her er enkeltbilder fra Sculpt-Animate 4D hentet inn og animert ved hjelp av 
Deluxe Paint Ill. 

forskjellene (kalt "Delta Compression" 
på nynorsk). Altså består' en ani
masjonsfil av det første bildet i 
sekvensen, og deretter alle forandrin
gene som skal skje, i form av små 
biter. Disse bitene puttes inn på det 
riktige stedet i bildet når animasjonen 
avspilles. DPaint III regner selv
følgelig ut disse forskjellene automa
tisk, så du trenger ikke å tenke på noe 
annet enn tegningen. Men det føles 
som om du har plass til hundrevis av 
DPaint-tegninger i minnet... 

MANUELL 
Du kan bla deg fram og tilbake og teg
ne hvert bilde manuelt. Dette tar lang 
tid, men er enkelte ganger den eneste 

måten å gjøre det på for å oppnå akku
rat den effekten du er ute etter. 

AUT OMAT ISK 
Ved hjelp av MOVE-kommandoen i 
Anim-menyen kan du få dramatiske 
ting til å skje med minimalt arbeide. 

Du kan da få en såkalt "brush " (liten 
del av skjermen) til å flytte seg langs 
og rotere rundt X, Y og Z-aksen. Hvis 
du f.eks. har laget en logo som skal 
komme fram på skjermen mens den 
roterer· 360 grader rundt X -aksen, er 
det bare å skrive inn de ønskede 
verdier i dialogboksen, og bestemme 
hvor mange bilder bevegelsen skal 
skje over. 

ANIMBRUS H 
J eg lagde en liten figur som i løpet av 
24 bilder bevegde bena som om den 
tok to skritt forover. I DPaint III er det 

mulig å lage en "brush" som innehold
er flere bilder, og denne funksjonen 
egner seg godt til å "plukke opp" 
bevegelser som du senere kan fl ytte 
rundt om i bildet ditt. Jeg lagret gå
bevegelsen som en ANIM-brush, og 
fikk deretter hovedpersonen (Jonas) til 
å gå over skjermen med slepende 
skritt. En ANIM-brush kan også 

benyttes i MOVE-funksjonen, og fan
tastiske effekter kan oppnås. 

MER OMANIM 
Det flotte er at du kan enkelt gå inn på 
hvert enkelt bil,de i animasjonen for å 
gjøre justeringer og endringer, og det
te er det ingen program som tidligere 

har tillatt. Du kan plukke ut en del av 
animasjonen, rotere og flytte den, la
gre den, hente den inn, og... Kort 
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sagt, begrensningene er svært få. Hvis ' 
du f.eks har laget en liten animasjon 
med en logo som roterer, kan du 
plukke denne ut og plassere den 3-
dimensjonalt i rommet, f.eks. på en 
TV-skjerm som står i et rom. Hvis du 
har RAM nok. 

ANDRE F ORBEDRINGER 
Du har bedre kontroll over skrifttyper 
og størrelser i DPaint Ill, da du direkte 
kan velge hvilken diskett eller hvilket 
område på harddisken du skal hente 
inn skrifttypene fra. Du har også mu
lighet til å få � skrifttypen før du 
bruker den. Såkalte Colorfonts (skrift
typer med flere farger) går også greit. 
Du har mange flere fylle-muligheter i 
DPaint Ill, da du nå også kan få 
"tapetsert" en sirkel med en brush på 
en måte som gir en 3-dimensjonal ef
fekt. "Tint" toner bakgrunnen med den 
fargen du velger, men resultatet er 
svært avhengig av hvordan paletten 
din ser ut. 
Ved tegning av streker har du nå bedre 
muligheter til å sette avstanden mel
lom punktene, og du kan også lage en 
"sprut" fra spray-funksjonen i hvert 
punkt. 
Overscan, dvs. at bildet dekker hele 
skjermen, fungerer nå mye bedre. Og 
hvis du skifter oppløsning underveis, 
kan du få bildet ditt komprimert eller 
strukket ut slik at det fyller hele billed
flaten i den nye oppløsningen. 
Du kan lage en "outline" på en brush i 
en farge bare ved å trykke "o" , slik: 

Du kan nå flytte "håndaket" å en brush 
hvor du vil på brush'en. 
Frihånds-streken har blitt utvidet ved 
at du nå automatisk kan fylle figuren 
på samme måte som med polygon
funksjonen. 
I tillegg til det jeg har nevnt her, er det 
mange små finesser som gjør at pro
grammet fungerer bedre, som f.eks. at 
du får beskjed om at en fil med det 
samm� navnet finnes, hvis du benytter 
et navn som allerede finnes på disket
ten. 
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Cl-loose Font: 
Balloon 
C l e aroC an d!!i 
Gold 
Ice 
p a t:r i o t i c 
s.h�:aJ1QNi.b�:an:b�e.ø. 
Swi:rl 

'1)+1 �!: � � :i&J; IL..!.J= -t-;;;-1 
I Bold I 
I Italic I 

Sl-low I 

D:rawe:r 
Cance l I Ok I 

En bedre Font-requester er kommet med. Du kan bruke "Show" for d fd se hvordan tek
sten ser ut. Du kan ogsd bruke ColorF onts direkte, dvs. skrifttyper med flere farger. 

Fi Il Type 
So l i (.\ I Ti n t: II B:rush II W:rap I I Pe:rspec t: i ve I 

I P.a. t: t: e:r n I 
I F:rOM b:rush I 

G:t'adi en t: : 
Di t:he:r: ø 

I C.a.nce l I Ok I 
Fill-opsjonene har [dit flere tillegg. 'Tint" toner bildet med den fargen du bruker, Brush 
fyller med en brush, og "Wrap" bretter en brush rundt figuren, slik at du oppnår en tre
dimensjonal effekt. 

P:rint Pictln"'e 
Asp e et:: 11fl+-1 I Mage: K�OO%I I 
Sh ade: lB' &: W I G:r e y 1���c.�Q.�;lmQ.iKU 
p l ac e Me n t: • Il_�1 1%;Ø.ii�jlttl Ab s I 
xW i de : 11:1:. xH i,gh : [: 
L i ne E'eeds: [:� C o-p i es: ljl ••• 
I Cancel l I Exit I I P:r i n t 

Utskriftsmenyen. Bedre tilpasset printerdriverene i versjon 13, og med et par tillegg. 

I 



MANUALEN 
En skikkelig "lefse" på nesten 250 
sider følger med programmet, og står 
så absolutt i stil med programmet. 
Mange eksempler, triks, stikkordregis
ter, opplæringskapittel og gode illus
trasjoner gjør det enkelt å lære seg å 
bruke programmet. Her kunne andre 
produsenter lært litt av Electronic 
Arts. En annen sak er at de færreste 
leser manualen, fordi programmet er 
så enkelt å bruke ... 

EKSEMPLENE 
Jeg hadde litt problemer med å få kjØrt 
eksempel-animasjonene, da disse er 
laget for NTSC-skjermer (Amerikan
sk standard) av ANIM-brusher følger 
det med en hel samling eksotiske 
fisker som du kan la svØmme i et ak
varium. Festlig! Det følger også med 
en del nye bilder og brush' er, som du 
f.eks. kan bruke til å lage din egen 
Afrika-tegning. 

KONKLUSJON 
For å si det rett ut: DPaint III er ennå 
mer fantastisk enn DPaint Il og I var 
da de kom. Electronic Arts er igjen 
langt foran konkurrentene, og program 
som f.eks. Videoeffects 3D og Cel
IAnimator må regne med å bli hylle
varmere heretter. I motsetning til 
"Politiskolen", "Rambo" og "Rocky", 
blir DPaint bare bedre og bedre desto 
høyere nummer den får. Som sine 
forgjengere er DPaint III både enkel 
og avansert på samme tid, og brukeren 
har få eller ingen problemer med å 
forstå hva som foregår. Og program
met er så fleksibelt at resultatet kun er 
avhengig av brukerens kreativitet og 
av tilgjengelig RAM. Kanskje bør jeg 
holde kjeft, men jeg prøver på nytt: 
Dette programmet har alt! Eller. .. 
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ADRESSE ORDERTEl. 
Box 60 
26034 Morarp 
SVERIGE 

o VIllKAR 

095-46-42-71900 
Varde 10-18, Ovrig tid �---. automatisk tel.svarare 

5E�T(]P. 41!l .' PRISER . 

Skiekas postforskott, Frakt 
tillkommer med kr. 50,-

SupraModem 300,600,1200 & 2400 Baud. 
Hayes, inkl. alla kablar och 
terminalprogram, vArde ca 400,· 

14��gr . : .... 
Cellanimator 
Animeringsprogram 

.. :::::al�Jr '::::::�:' 0.0 • • • • • • • • • • • •• °0° 

KAO-disketter 
No name inkl. etiketter .. 
Pris pr. 10-pack":::'BU:;i 

Nec-1036· 
3 ,5"-drive , 
båst i testl 

1ii,ai33,
Ergostick 
Otroligt låckerl 

TAC-2 
Joystick 

.::::::�:�ajIQJ�· 
:::::.:.... " 0  

Alla priser exel. moms. 

Datacase 40 
40 sl 3,5", låsbar. 

*�Q,,@ 
Alcotini 
Stereo sampler. 

.�:;'iQi 
A 501 
Extraminne + clocka. 
"Bootcontroller medfOljer. 

.:::::::�:J��a&�, • .. :::: : .... . .. 





T he Director består av to pro
grammer. Det ene heter Di
rector og oversetter og kjører 

. programmet du har laget til 
en film-fil. Film-filen kan så senere 
kjøres med det andre programmet som 
er Projector. Projector kan kun kjøre 
film -filer og er derfor lov å kopiere 
videre sammen med film-filene slik at 
du kan lage et komersielt produkt som 
kan selges uten at du må betale lisens. 

Språket som Direetor bruker er 
tilnærmet likt BASIC så det er raskt 
og enkelt å lære seg, og det tar ikke 
mange minuttene for den som kan 
BASIC fra før av, før det første pro
grammet er oppe og kjører. 

I Direetor finnes ingen· kommandoer 
for vindus-håntering, her brukes kun 
skjermbilde. H,:,ert skjermbilde de
fineres som et buffer og du kan ha så 
mange buffer som du har hukommelse 
til. En av de kraftigste kommandoene 
og som brukes mest er "BLIT" . Denne 
kommandoen styrer Amiga'ens in
nebygde "bit-blitter" direkte og 
medfører at du får en utrolig hastighet 
på animasjon og bevegelse. BLIT 
brukes til å flytte rektangulære utsnitt 
fra et skjermbilder til en bestemt po
sisjon i et annet. Ved hjelp av en an
nen kommando, "BLITMODE" kan 
du bestemme hvordan utsnittet skal 
flyttes. Her er det mulig å få til samme 
effekt som "steneil" i Deluxe Paint Il, 
det vil si at bate enkelte farger i bildet 
du flytter til, påvirkes. Du har også 
kommandoer som "DISSOL VE" og 
"FADE" som brukes til å få en myk 
overgang fra et bilde til neste. Med 
kommandoen DISPLAY velger du 
hvilket buffer som skal vises på skjer
men. Ved å laste inn flere skjermbilder 
på forhånd, kan DISPLA y brukes til 
såkalt "page-flipping", dvs. å bla hur
tig gjennom flere bilder, slik at det 
skapes en illusjon av bevegelse. 

Director har også de vanlige tegne
funksjonene som AmigaBASIC har, 

. eks. CIRCLE, FILL, MOVE, DRA W, 
POINT og RECT. Alle kommandoer 
kan brukes på et buffer som ikke vises 
på skjermen, og så bruke DISPLA y 
kommandoen for å vise bufferet når 
tegningen er ferdig. Director støtter 
alle skjerm-oppløsningene til Amiga. 
Fra vanlig 320x256 32 farger til 
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Her er eksempel på et kortspill laget i Director .
. 

En fancy, bølget Wipe-overgang. Du kan lage dine egne! 

32Ox512 HAM bilder, samt overscan. 
En ting som jeg savner er en kom
mando for å sette opp skjermen med . 
den oppløsning og antall farger som 
jeg ønsker. Dette kan kun utføres ved 
å laste inn et blankt IFF bilde som er . 
laget i eks. Deluxe Paint, i den op
pløsningen som ønskes. I tillegg til Di
rector kan du også nå få kjØpt The Di
rector Toolkit · som består av mange 
ferdige rutiner. En av de beste er et 
sett med 16 forskjellige FADE rutiner, 
hvor du kan velge mellom bølge
overgang, splitt i file fra sentrum, 

mange frrkanter, skli inn fra høyre, 
skli ut nedover, for å nevne noen. Her 
er også en BLITUTIL rutine som 
brukes for å eksperimentere med BLIT 
og FADE kommandoene, for til slutt å 
lage et ferdig Director program. I til
legg får du en file-requester som det 
mangler i grunnversjonen av The Di
rector. 

Jeg· gjorde et forsøk med å lage et pro
gram i Director som tegner en masse 
fylte flI'kanter på skjermen. Deretter 
laget jeg samme programmet i C. Med 



Denne [u-requesteren følger med i 'The 
Director Toolkit" . 

Director brukte jeg ca. et kvarter på å 
lage programmet. I C brukte jeg ca. en 
time. Og resultatet? Ca. samme 
hastighet!! Det er bare en ting å si, im
ponerende! 

Hvis du er lei av langsomme og trege 
BASIC program og ikke har tid eller 
lyst til å programmere i det vanskelige 

språket C, da er The Director 
program merings-språket for deg. Det 
er enkelt å programmere, du bruker 
den vanlige AmigaDOS editoren ED 
eller tilsvarende for å skrive program
met og Director ordner resten. 
Vanskelig maskinkode programmer
ing av bit-blitteren er her brakt til et så 
enkelt nivå som mulig. Selv om du 
ikke kan BASIC fra før, så er dette et 
veldig enkelt språk som du ikke skulle 
ha noen problemer med å lære på noen 
få timer foran Amiga'en. I tillegg er 
det en egen opplæringsdel i bruk
erhåndboken som viser deg bruken av 
de fleste kommandoer med eksempler 
og små program som du skriver inn og 
prøver mens du leser. Som et eksem
pel på hva du kan lage i Director, vet 
jeg at det finnes en Public Domain 
versjon av adventure/arcade spillet 
StarTrek til Amiga. Dette har lenge 

kun hvert tilgjengelig til Atari, og på 
, Amiga' en er det laget i The Director 
og skal i følge ryktene være mye bedre 
og er i tillegg laget av en hjemme-data 
Amiga bruker. Så ta plass i Regissør
stolen og la kamera gå! 
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Norsk Data Brukere 
Din Amiga og ND-maskinen kan pbbe sammen 

. med term2200 
term2200 er et program som emulerer Tandberg 2200 terminalen. 
Produktet har: 

- Norske, svenske, tyske, og engelske bokstaver 
<esc>N og <eSC>O tegnsett 

- Hastigheter inntil 9.600 baud 

- Push-taster, ''F' taster, og mange av 2200's spesielle funksjons-taster, 
f.eks. kopi, slutt, merk, skriv 

.- PC/Link og XMODEM fil overløring 

- Slave skriver 

tenn2200 fun� med NOTIS-wp, NOTIS-ID, og Bruker Miljø. Det fungerer 1 
Amigas multi-tasking miljø. 

Pris: 800 Kr. Skriv til: Venn Software Ltd. 

PUBLIC 
SOFIWARE 

Postboks 4681, Sofienberg 
0506 Oslo 5 . 

AMIGA programmer Kr. 3,· 
I PROGRAMKLUBBEN IIAGATON II 

Du mottar 6 disketter pr. år med alle slags programmer 
som nytte programmer, spill, demoer, simuleringer og mye 
annet. Det kommer 1 diskett ca. hver 2. mnd. 

Vi har nå de siste nyhetene innen Public Domain Software 
for AMIGA. Vi har FREDFISH DISKER opp til nr. 162 
PANORAMA til 90 + de siste nyheter fra Tyskland fra 

FAUG-serien, A.U.G.E.-serien, TORNADO, TAIFUN, 

R.P.D.m .m. 

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 laget selv blir honorert med 
gavekort på opp til kr. 1000,00 til bruk hos oss. Medlemsskap koster kr. 220,- pr. år. Som medlem vil du få 

tilsendt 6 disketter med nytteprg., spill, grafIkkprg. m.m. + 
den nyeste katalogdisken vår. Som medlem vil du også få 

rabatter fra 10 - 30%. 
Hvis du ønsker katalogdisken vår, kan du betale kr. 30,- til 
PUBUC SOFIWARE, Hasselvn. 1, 2860 HOV. Post

gironr. 2 68 76 7l. Porto- og oppkravsfritt ved forskudds

betaling. 
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PUBLIC SOFTWARE 
Hasselvn. 1,2860 HOV 

Tlf. (061) 23002 
etter kl. 16.00 

AMIGA 500 tilbehør. 
Jeg bestiller 

stk. Amigaklubben "AGATON" 6 d. pr. år 
--stk. Matriseskriver m/centronics MT -81 
--stk. 512K RAM m/klokke ...................... . 
--stk. PROFEX diskettstasjon 3,5" .......... . 
--stk. Diskettstasjon 1010 fra Commodore 
--stk. Sound sampler fra datel m/software 
--stk. Midimaster fra DATEL .................... . 
--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: ... __________ ..... 

(DATA-TRONle) Navn ______ 
_ 

Boks 108 
1450 Nesoddtangen 
TIf.(09) 96 00 10 

Adresse ________ _ 

Postnr. Sted 



The Page Integrator 

eare 

Shakespeare var vel det 
første farge desktop 
programmet som er 
laget for Amiga. Ved 
hjelp av Shakespeare 
kan du integrere farge
grafikk og flere forskjel
lige fargepaletter på en 
og samme side, blande 
tekst og bilder fra 
forskjellige kilder, og la 
teksten flyte rundt 
bildene. 

Vel, ideen er bra. Men 
det hjelper så lite: når 
programmet er så 
stappe fullt av bugs. 
Ved hjelp av dette pro
grammet så får du hilse 
på Mr. Guru himself 
flere ganger enn du har 
gjort noen gang før. 
Men la meg komme 
tilbake til dette senere. 
Først hvordan Shake
speare fungerer. (Det 
gjør faktisk det også, av 
og til ! ! )  
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Slik ser skjermbildet i "Shakespeare" Ul. 
Funksjonene styres ved hjelp av rulle
gardinmenyene samt den lille menyen til 
høyre på skjermen. 

Når du starter opp programmet 
etter å ha klikket på Shake
speare, så kommer det opp_ en 
nesten blank skjerm. Langs 

den venstre siden og toppen av skjer-
men så ligger det en linjal. I det øvre 
høyre hjørnet er det et vindu med di
verse icon- baserte hjelpemidler. I til.: 
legg så er det en rekke rullegardin 
menyer som vanlig. Skjermen er i 
Med-Res. 

ARKET 
Først velger du Page Setup fra rulle
gardinene. Da kan du slå av linjalene, 
endre linjalene, og forandre størrelsen 
på arket. For å lage f.eks. en avisside 
så trenger du artikler. Derfor går vi 
over til en annen meny hvor vi finner 
"Chart" . Der kan du load'e inn alle de 
artiklene og bildene som du trenger til 
avissiden. For å spare tid (og ram) så 
bør man med en gang load'e inn det 
man trenger av stoff. Fordelen her er 
at alle artiklene og bildene ikke 
trenger å ligge på samme diskett. De 
kan godt ligge spredd over en hel haug 
av disketter. Når du senere skal save 
avisen/siden, så blir alt save't i en en
este stor blokk. Under "Chart" så har 
man hele tiden oversikt over hvilke 
filer som ligger i hukommelsen og kan 
bruke hvilken som helst av dem. 
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AR T IKLER 
Når man har valgt en artikkel å arbei
de med, så starter man med å lage en 
boks på skjermen. Denne boksen 
fylles så med artikkelen. Boksen kan 
flyttes rundt på siden, og man kan en
dre størrelsen på den. Teksten som er 

. inni prøver å fylle boksen mest mulig. 

Er det for mye tekst, så må man utvide 
boksen til alt er innenfor. Den teksten 
som i tilfelle måtte komme utenfor 
boksen vil ikke klippes vekk, men 
først synes når boksen blir stor nok. 
En annen mulighet er å la teksten flyte 
over i en annen boks. D.v.s. at man 
lager en til boks (ikke nødvendigvis på 
den samme siden) og lar teksten fort
sette i den. Den teksten som er plassert 
på siden kan når som helst redigeres, 
samt forandres font, farge og stil på. 
Hvis du f.eks. fjerner en linje tidlig i 
teksten, så vil all tekst som er neden
for plasseres en linje opp, også den del 
av artikkelen som ligger i en annen 
boks. 

G R AF IKK 
Når det gjelder grafikk så hentes og 
plasseres bildene på nesten samme 
måte. I tillegg så kan bildene 
forminskes og forstørres. Bildene må 
være i IFF-format, og kan ha opptil 32 
farger. Det geniale med Shakespeare 
er at hvert enkelt bilde kan ha sin egen 
palett. Med andre ord så trenger man 
ikke tenke på hvilke farger hvert 
enkelt bilde består av. Når man ser 
bildet på skjermen, så brukes hele 
tiden paletten til bildet! artikkelen som 
man arbeider med. Men når siden 
kjøres ut til printeren, så får hvert 
bilde sine egne farger. Følgen av dette 
er at man ikke får se siden slik den vil 
bli seende ut på papiret Man ' kan 
forandre fargene i hvilken som helst 
palett på siden. Dette kan være en 
fordel av to grunner. Enten at man vil 
ha en spesiell farge på f.eks. en over
skrift eller for å redusere antall farger 
på siden. 

. OPPL ØSNING 
Når man arbeider med siden så kan det 
ofte være ønskelig å kunne se det man 
arbeider med i flere formater. Dette 
løses ved at man kan skifte oppløsning 
underveis. For å justere fmere detaljer 
så kan man velge Low-Res, og High
Res for å få et bedre overblikk over 
siden. Man har samtidig muligheten til 
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å velge antall farger som skal vises på 
skjermen. Det kan være ønskelig å gå 
ned til f.eks. 8 farger for å spare 
hukommelse, men man får da en litt 
dårligere oversikt over det endelige re
sultatet. Selv om man velger High-Res 
så får man ofte ikke det fullstendige 
overblikket ettersom siden ofte er 
større en skjermen. Da har man en 
mulighet igjen, nemlig et eget display
program som kjøres fra Shakespeare. 
Dette programmet åpner et eget vindu 
som forminsker hele siden slik at man 
kan få det fullstendige overblikk. Det
te vinduet kan strekkes eller krympes 
på vanlig måte. Er dokumentet ditt på 
mer enn en side så kan man også bla 
seg bakover i det Men man kan ikke 
redigere i det. Vinduet oppdateres 
hver gang man gjør en forandring i 
dokumentet, slik at man kan enten ha 

det vinduet ved siden av selve arbei
dssiden eller man kan ha det i bak
grunnen, for så å ta det fram når man 
ønsker å se om layouten er bra nok. 

LAYOUT 
Når det gjelder layouten så bør den 
planlegges, i allefall i grove trekk, før 
man starter med dette programmet 
Hvis man først starter med å tenke på 
den når man begynner å plasSere ut ar
tikklene, så kan resultatet lett bli 
ganske dårlig og rotete, om man ikke 
har lang trening i faget Manualen har 
et eget kapittel som kun tar for seg 
layout. Det er bra skrevet selv om det 
ikke går i dybden av kunsten. Da ville 
det ha blitt en meget tykk manual. 

INF O 
Jeg nevnte tidligere at når programmet 
starter så er oppløsningen Med-Res. 
Det kan forandres. Ved å bruke INFO 
fra Workbench så kan bla. oppløsning, 
antall farger og type linjal settes slik 
du ønsker det skal være, hver gang du 
starter Shakespeare. 

GURU 
I begynnelsen nevnte jeg . så vidt at 
man kunne bli endel plaget med Guru 
meldinger. Disse ser ut til å opptre på 
ganske forskjellige plasser, men det 
som en gang gir en slik melding 

Oops! Her har det dukket opp en dialog
boks der du kan bestemme hvordan den 
tekstboksen du jobber med skal se ut. 

trenger ikke å gi en slik melding neste 
gang du gjør det samme. Det værste 
som hendte meg var når jeg skulle 
foreta en utskrift. De to første gangene 
jeg prøvde det, fIkk jeg noen rare bok
staver i margen på utskriften. (Men in
gen Guru.) Neste gang fIkk jeg bok
staver over hele utskriften, samt at ut
skriften ble oppstykket. Skjetmen ble 
fylt av noen rare streker og det var in
gen vei tilbake. Heldigvis hadde jeg 
nettopp save't dokumentet. Men da 
jeg skulle prØve på nytt så viste det 
seg at hele disketten med mange andre 
type filer var ruinert! ! ! Fullt så 
drastisk ble det heldigvis ikke hver 
gang. 

KONKLUSJON 
Kjøper du dette programmet så bør du 
ha stor bruk for det + at du må ha en 
god porsjon gode nerver og stor 
tålmodighet. Dette programmet har 
store muligheter, men bør komme i en 
revidert bug-fri utgave først. 
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P rintMaster er et program som 
lar deg komponere og printe 
ut hva du enn måtte ønske. 
Når man starter PM, får man 

frem en meny der man kan velge hva 
man vil lage. Man har valget mellom 
postere, kalendere, kort, brevark og 
små faner. Når man har gjort valget 
sitt, kommer neste meny frem. Der 
velger man hvilken grafikk, tekst og 
bord man vil ha på det man lager. Her 
ligger det formelig et hav av mu
ligheter. Man har hele 122 forskjellige 
tegninger å velge mellom, og man kan 
også - tegne sine egne. Hvis man vil 
begynne med å velge grafikk, får man 
frem en meny, der man har muligheten 
til å se alle tegningene. Når man har 
valgt en tegning, kan man velge 
størrelse. Man har tre størrelser å vel
ge mellom; stor, middels og liten. Det 
er her et av de største minusene ved 
PM dukker opp. A v de tre størrelsene, 
er det bare den minste som er pen å se 
på. De andre to størrelsene er bare 
rene oppforstørreiser av den minste. 
Punktene blir fryktelig grove og store, 
og på nært hold er ' de langt fra pene. 
Bildene er desverre bare i 2 farver 
(sort/hvit) .. men de er dyktig tegnet Et 
annet stort minus angående grafikken, 
er tegnebrettet. Det er rett 

. 
og slett 

elendig. For meg var det nesten 
umulig å tegne noe annet enn rette 
streker. Man har bare muligheten til å 
trykke på/av et punkt Det er ingen 
forstørretsesmuligheter etc. Personlig 
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PrintMaster Plus er et printerprogram fra Unison World. Jeg kom 
for første gang i kontakt med programmet på C64. Senere har jeg 
også sett mM versjonen, og nå tester vi Amiga-versjonen 

COIlP l e  tett Pl10jec t COII l e ted P�o ect O t i ons : 

fant jeg mulighetene 
for å tegne noe som 
helst, ganske små. 

Når man har valgt 
hvilken grafIkk man 
vil bruke, kan man 
eventuellt velge en 
bord. Det er 11 
forskjellige border, 
og mange er ganske gøyale. Man kan 
f.eks. velge fotspor, vei med biler på, 
treramme etc. Så er det bare teksten 
som gjenstår. Her kan man igjen velge 
mellom ca 10 skrift typer, og forskjel
lige effekter. Det er også mulig å få 
kjøpt disketter med flere bilder, skrift 
typer osv., separert. 
Når man endelig er ferdig med å 
editere, kan man velge å se et 'bilde av 
det man har laget, før man eventuelt 
printer det ut Utprintingen blir stort 
sett lik, uansett hvilken printer man 
har. 

Amiga versjonen av PrintMaster er 
nesten helt identisk med alle ' andre 
versjoner av PM, uansett maskin. All 
grafIkken er lik, og programmet ser 
likt ut fra begynnelse til slutt. Print
Master er likevell et høyst fornøyelig 
program, selv om det på langt nær ut
nytter Amigaens muligheter. Det er 
gøyalt å komponere postere, kort osv., 
og resultatene kan bli overraskende 
gode. Bruken av PrintMaster er 
ganske allsidig, så jeg vil absolutt an
befale det, som et godt supplement til 
en printer. 
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Velkommen til Game Over sidene! Som du ser har EXEC 
startet en ny seksjon i blekka si. Den heter som nevnt 
'Game Over', og her vil alle spill-testene bli funnet i fremti
den. Meningen med denne nye seksjonen var å samle, og 
fiffe opp spill-testene som har ligget hulter til bulter i bladet 
til nå. Vi har fått en rekke klager pga. for dårlig dekning av 
spill-markedet, så vi har bestemt oss for å starte med ny 
frisk. Vi vil derfor kåre månedens beste spill, og månedens 
dårligste. Det dårligste spillet vil bli belønnet med den min
dre smigrende tittelen 'til formatering' .  Om sidene skal bli 
suksess eller ikke, ligger imidlertid i hendene på leserne. Vi 
vil ha mest mulig respons, slik at leserne

. 
også kan være 

med på å forme denne nye seksjonen. Send inn alt som har 
noe med spill å gjøre. Spørsmål, tips, kart etc. Månedens 
beste tips vil bli belønnet med 10 disketter! 
Angående testene, vil det bli lagt vekt på tre store utfyllen
de spill-tester i hvert nummer. I tillegg vil vi skrive litt min
dre tester om en rekke andre spill. Grunnen er følgende; et
tersom spill-markedet flyter over av dårlige og uorginale 
spill er det ingen vits i å skrive side opp og side ned om 
spill som er helt uinteressante. Mange spill er så like, at det 
ikke er grunnlag for å skrive noe nytt om dem. Derfor 
prøver vi heller å teste forskjellige spill, og helst de beste 
variantene. Vi treffes i neste nummer! 

- Jens 

. . . . . :. >: : : : : : : : , - ' "-: : : " ' , . ': : ; :  . . . . . .->: - . . . . · · · PrClgoijsløir : . : . ... . . « : : < : > • . : . . : < '
. 

.
r:Mti.tt�l�kj�IllleIl.#Y�:.:�l!sq� '. 'Jj' ; . 'N', . 'R', .W' 

. . ()g .... : : : · {V:·$å@tidig . •  atternå tii'kkef(fU 'O' på JlllJIleliq > . .  . 
i(eypa.<i f'()r å k-jøre DL sontfilm . . . . 

. . . :  ::: : :<:. , : : : : " : : : : : : :: : . :
- :- : : : ; : : .: .: . : - : :: . : . : : :: : : : : , ; : : : . . . . : - : - :/ : : 

. . .
. : :<: : : : : . 

. . . : : : : � : :>
� : : : : : : . . . . . . : $(QvitY FgrO� : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · :<Påss()td: :: : · >Le"el05� AGNl1S > ·· · . . . . . . . . . 

. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  " .. ... . . .  ' , ::: : :
:
:>:<:: : : : : : : : : :<: �: ; : � � �:::: : �Level: tO:� �;: � �: � �: : :: �: - : . : :>:: : : : : : : :: . <:::: : : : : : : : . . . . . . 

. . . . . . 
•· • ·· • · . . · · ·tiey�i • • i5: .GRX�'tAt ·:·:. ·· · · • • • • • • . • .. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• 

fllåri��rBldd� i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i i 

• • • • • · •• ••• ��ef.·�t §Pill��.6@ .1()åcl�; .s.kriV : ,Gt{.A.$Il'.p� •• • · · . . . • . . • . . . ••. •••••• • •••• • • . . • : •• • 
·•· • •• •• · • • �fAtllret; •

. 
()g .(Jll •• yp·W#.iei:$t4Ild ·W .�· ·g�. tU·��sJ� l>I"�ti.·. · . ·· . : :< .y�d· � . . ttYkk.� 'i-IEI.;l)\ > < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . .  . �.; �; : : : : � �;:;: � � � : : : : : ; ; �� ; �:;;;;; �;;;;;;;; � ;: ;: ; ; ; :; ; ; ;;: ; :; : ;: : :: : ; :;; ::; �::: . . : : : : : : . : : . 

· ·· •·• .. · . ·LeCl · Storm •• •. ·•·• .. . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .• •  · · t..y@ 'I.J' , .'�' . ()g.· 'E' •• �tidig. ·plJ ·"\'il ·AA .to�et�·.·· · · 
· ·: . . .  · · · · der.du·Jlli$set·sist. · .· . . . 

Om poengivningen 
Hvert spill bedømmes etter følgende kriterier: grafikk, lyd, vanskeligh"et og holdbarhet. "Grafikk" 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 sillet før du går lei. Alle disse poengene vises ved at fra null til ti 
ruter er fylt ut, se figuren 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 produsent, programnavn 
og norsk pris (senere også dansk/svensk pris). 

Grafikk 111 1111111 111111111 D [] [] 
Lyd Il IUIIIII Il Il DO[][] 
Vanskelighet 11 1111.11. 11 . [] [] 
Holdbarhet 11 111111111 11  D [] [J D 

PriS . i .nOTske .I(roJler . · .! 
SKRIV TIL: ATLANTIS, Parallellen 12, 8012 JENSVOLL. Merk konvolutten "GAME OVER" 



GAME 

Lords of The Rising Sun 

Cinemaware er et av de få selskapene som satser på bane
brytende og nye konsepter. De har tidligere hatt suksess 
med spill som Defender of The Crown, Sinbad, King of 
Chicago og Rocket Ranger. Denne gangen har de gjort det 
igjen, med kanskje deres beste spillet hittil; Lords of The 
Rising S un. Med spillet følger det en manual som gir deg 
bakgrunnsinformasjon om japan på 1200 tallet Manualen 
inneholder også informasjon om alt du vil trenge å vite un
der spillet. 

LOTRS tar deg som sagt tilbake til kina på 1200 tallet. 
Spillet er basert på Gempei krigen som herjet i japan i den 
tiden. Du kan velge å være en av de to brødrene Yoritomo 
eller Yoshitsune. Den av dem du velger vil bli leder for Mi
namoto klanen. Minamoto klanen har lenge vært i 
stridigheter med Taira klanen, etter at Taira klanen gikk 
seirende ut av en conflikt der Taira beordret Yoshitomo å 
halshugge sin far. Han nektet, og ble senere drept. Bare 
hans to sønner y oritomo og Yoshitsune fIkk overleve. 
Målet er derfor å ta over alle borgene og byene som Taira 
klanen har i sin besittelse, og bli Shogun. Du starter med å 
velge hvilken av brødrene du vil være. Y oritomo er den 
beste krigeren, så hvis du vil spille et mest mulig strategisk 
spill, velg Yoritomo. Hvis du velger å være Yoritomo 
starter du utenfor borgen Kamakura. Du forbereder deg på 
gå videre, og du vil få et kart over Japan på skjermen. Ut fra 
kartet kan du dirigere troppene dine, og planlegge strategien 
din. Hvis to forskjellige tropper møtes har man tre mu
ligheter. Man kan foreslå en allianse, gå videre eller gå til 
kamp. Hvis du går til kamp vil du kunne styre troppene dine 
med musen, og hvis det går bra vinner du. Et annet viktig 
trekk er å ta kontroll over byer og borger. Det gjøres ved å 
sende en tropp til en hvilket som helst av Taira klanens 
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Her ser du en del av det store karte du bruker for å besteTTlllU! 
hvem .som skal gå hvor. 

Pil besøk hOs naboen 



GAME 

borger eller byer. Hvis byen/borgen nekter å underkaste 
seg, går du til angrep. Når en av dine borger blir angrepet, 
må du forsvare den med en pil og bue. Du blir også utsatt 
for mordforsøk, der du må bruke sverdet ditt til å stoppe 
ninjastjerner. Du har også muligheten selv til å leie en Ninja 
til å ta livet av motstanderne dine. Lords of The Rising Sun 
har utrolig mange muligheter, og kombinasjoner. Du vil 
alltid oppleve noe nytt nesten hver gang du prøver det. I til
legg er grafikken helt superb. Mesteparten av grafikken er 
også animert, og det gjør det hele ekstra gøy. Angående ly
den går Store deler av spillet for seg i stillhet, men ved spe
sielle anledninger spilles det noen gode orientalske melodi
er. Det er også en del digitaliserte lydeffekter, når du f.eks. 
går til angrep mot en borg, etc. Lords of The Rising Sun er 
et spill i beste Cinemaware-stil, og for dem som er lei av or
dinære spill og vil prøve noe nytt, er dette absolutt en meget 
god investering. 

Du har møu en annen hær, og gdr 
til angrep. Øverst på siden ser du 
den andre hæren bli kjeppjagd. 

GrafIkk 111 1111l1li111 11111II1II11 D 
Lyd 1111111l1li111111I11III O [] D 
Vanskelighet 111liliiii11111I11III111I11III11111 [] 
Holdbarhet 11I11III11111II1II11111111111 D 

Meget god og fargefull grafikk, med mye animasjon. 
Litt i minste laget. Ellers gode melodier og lydleUektet 
En stor og langvarig oppgave å ta over alle borgene. 
My'e nytt hele tiden. Blir ikke fort lei. 
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Millennium 2 .2 
Millennium fra Electronic Dreams er et høyst usedvanlig 
spill. Å sette det i en bestemt kategori er vanskelig, men det 
er en blanding mellom adventure, strategi og action. Spillet 
styres med musen, og med den trykker du på forskjellige 
icon, ettersom hva du vil. Manualen som følger med er syl
tynn, men den inneholder en liten historie, og kort informa

sion om hvert icon. 

Jorden har blitt utsatt for en gigantisk katastrofe. En mete
oritt med vekt på 20,000,000,000 tonn har truffet jorden. 
Dette medførte at et tykt støvlag la seg rundt jorden, og hin
dret solstrålene å trenge gjennom. Alt liv på jorden døde ut, 
utenom en liten gruppe mennesker på Luna Base 1. Du har 
kommandoen på månebasen, og du har vært vitne til den 
forferdelige katastrofen. Du skjønner fort, at hvis noen skal 
kunne føre videre menneskerasen, så er det Luna Base 1. 
Månen vil bli for liten for en stor koloni, så du må lete etter 
andre jordlignende planeter, som en koloni kan overleve på. 
Mineraler må utvinnes, kjøpes og fraktes fra andre planeter, 
og Luna Base l må utbygges. 

Du tar kontroll over Luna Base l . Den er en puslete affære, 
men det er opptil deg å utvide den. Du styrer basen ved å 

trykke på en av de syv avdelingene, og så bestemme videre 
hva som skal gjøres. Det første som må gjøres, er å skaffe 
mere energi. Du kan innstalIere SolaGens I, og det vil gi 
deg mere energi. Med SolaGens I kan du starte å utvinne 
mineraler, og du kan også produsere utforsknings satelitter. 

- De må sendes til planeter i solsystemet for å skaffe deg data 
om planeten er bebodd, egnet for kolonisering, eller har liv 

allerede. Likevel er det ikke mye du kan produsere med So
laGens I. Derfor er det nødvendig å produsere en større en
ergiprosessor. For å starte SolaGens Il må dette prosjektet, 
som alle andre prosjekter, forskes på. Du må derfor gå til 
'research' avdelingen og starte forskningsprosjektet på So
laGens Il. Forskningen tar lang tid, og ettersom klokken 
oppe i hjørnet fungerer som en ordentlig klokke, med virke

lige timer, dager etc. lønner det seg å hoppe noen dager 
framover. Det gjøres ved å trykke på kalendericonet. Hold 
det nede til en beskjed på skjermen dukker opp, som sier at 

prosjektet er ferdig forsket . Da er det bare å starte produk
sjonen av SolaGens Il. Her er det imidlertid det stØrste 
problemet dukker opp. Når du starter produksjonen av Sola
Gens Il, viser det seg at du har for lite energi .  Hvordan får 
man mere energi?  Man kan få mere energi ved å slå av 
maskinen som utvinner m ineraler, under prod uksjonen av 
SolaGens Il. Når du har satt igang produksjonen, kan du 
bruke kalenderen, og hoppe fram til produksjonen er ferdig. 
Når den er ferdig, må du huske å slå på ma�kinen som 
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utvinner mineraler igjen. Gå så til energiavdelingen, og in
staller SolaGens Il. Slike små problemer, som med Sola
Gens Il vil dukke opp. De er ikke så vanskelige å løse, men 
de kan skaffe deg en liten hodepine. Jeg· tror ikke jeg vil 
røpe mere av spillet nå. På samme måte som med SolaGens 
Il må man utvikle basen. Sende ut satelitter, forsvare Luna 
Base 1 mot angrep, kjøpe og selge mineraler etc. Millenni
um er et utrolig godt og avansert spill. Det er ikke et spill 
du starter, og venter å bli ferdig med samme kveld. Det er 
mer et langtidsprosjekt. Det er heldigvis en save/loade mu
lighet, som du kan benytte deg av når som helst i spillet. 
Grafikken på Millennium er ikke slik at du slipper alt du 
har i hendene og bare står og gaper. Graftkken er ganske or

dinær, men den illustrerer godt det som skjer på de 

Pd vei til Venus 

II er ser du en del av rMmtlnebasen din. 



forskjellige stedene. Lydeffektene er heller ikke så fryktelig 
gode, men atmosfæren i Millennium er virkelig god. Når 
man har basen foran seg, hører man motorduren fra en
ergiprosessorene dure. Millennium er et stort og ganske in
nviklet spill. Det har fantastisk mange muligheter, og det er 
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godt programmert. Tilfredstillelsen etter å ha løst et prob
lem er stor. Når du har løst problemet vil en helt ny side ved 
spillet dukke opp som trenger å bli utforsket. Millennium er 
et spill jeg ikke har sett maken til før, og for dem som synes 
det høres interessant ut, kjØp det! 

Grafikk 111111111111111111 [] [] God og illustrerende grafIkk. 

Lyd 1I11111111111111111[][] Skaper en utrolig god atmosfære 

Vanskelighet Il IIlIIIIII III Il 111111 [] [] Mange problemer som må løses. 

Holdbarhet 1lIII1IIII1II 1I1I1II1II1II1I0 Et spill med nye sider hele tiden. 

Archi pelagos 
Logotron er selskapet som brakte oss Star Ray og 
Quadralien. Denne gangen er det Archipelagos som står for 
tur. Archipelagos er et høyst usedvanlig og orginalt spill. 
Det eneste spillet jeg kan si det ligner litt på er The Sentinel 
fra Firebird. 
For lenge, lenge siden satte noen innfødte seg ned og lekte 
med tankene om å skape en paradisøygruppe. Tilsammen 
ble kraften av tankene deres sterk nok til at det ble til virke
lighet. De skapte tusenvis av slike øygrupper. De ble så 
virkelige, at de ble virkelige i tid. En dag kom oppdagere 
over øygruppene, og de gjorde krav på dem. De satte opp 
en obelisk på hver øy, som skulle vokte øya. Oppdagerne 
massakrerte de innfødte, og gjorde dem til stein. Det er din 
oppgave å fjerne obelisken. Obelisken får . kraften fra 
steinene på øya, så for å ødelegge obelisken, må du først 
ødelegge all steinene. Når du har ødelagt alle steinene på 
øya, har du 90 sekunder på deg til å finne obelisken og ab
sorbere dens energi. Det er likevel ikke riktig så enkelt som 
det høres ut til. På øya vokser det også skyggetrær, som 
hele tiden prøver å oppsøke deg. Rundt trærne er jorda in
fisert med blodet til de innfødte. Hvis du hviler på en rute 
som er infIsert vil du dø. Når skyggetrærne ser deg, vil de 
synke i bakken, bare for å dukke opp i nærheten av deg, og 
prøve å infIsere bakken du står på. Hvis man holder seg i 
bevegelse går det som regel bra, men hvis man blir stående 
for lenge på ett sted, er man snart ute. Man kan også desin
fisere og bygge land over hav ved å trykke F l .  Dette tar litt 
energi, så man kan ikke helbrede eller bygge ubegrenset. 

Man ødelegger steiner, absorberer energi, og desinfIser
er/bygger land ved å plassere et lite sikte man styrer med 
musa, på ruten og trykke venstre musknapp. øya der man 
skal ødelegge obelisken blir større og større. Obelisken får 
energi fra flere og flere steiner, og det hele blir virkelig 
vanskelig på de senere brettene. For å gjøre det hele 
vanskeligere dukker de innfødtes gjenferd opp på brett 13 .  
Gjenferdet går omkring og tar med seg land fra øya. På 
brett 20 dukker blod eggene opp. Hvis et egg er klart til å 
klekkes kan hele øya bli infisert av blodet. Utover i spillet 
dukker det opp flere farer, og ettersom Archipelagos har 
9999 brett, kan de siste brettene bli litt av en utfordring. Et
ter hvert avsluttet brett, får du oppgitt hvor lang tid du bruk
te, og så blir det lagret på disketten. Det fungerer slik; hvis 
du har gjennomført brett 7, lagres det, og neste gang kan du 
velge å starte på øy 1-7.  Som sagt styres spillet med musen. 
Du har et 3 dimensjonalt sjakkbrettliknende landskap fram
for deg. Man beveger seg ved å flytte siktet til en rute og så 
trykke på venstre musknapp. Man blir da transportert til 
ruten man trykket på. Grafikken er av høyst spesiell karak
ter. 3D-grafikken er meget godt gjennomført, og scrollingen 
er flikkerfri . Lydeffektene og musikken skaper en fantastisk 
atmosfære jeg ikke har opplevd maken til siden The Sen
tine l. Det er hele tiden lyder som får deg til å holde nervene 
i høyspenn. Archipelagos er et fantastisk bra spill, med nytt 
og perfekt gjennomført konsept. Archipelagos er et av de 
beste strategi/action spillene på Amigaen for øyeblikket. 
Anbefales på det sterkeste! 

Grafikk 11 111 111 111111111111 11111 D 
Lyd 11111 111 1111111 11 11111 D 
Vanskelighet II IIIII II III IIII IIIGD 
Holdbarhet l1li11II1II 11 11111 11 11 11  D 

Forholdsvis rask og superb 3D-grafikk. 

Skaper en trykkende og sterk atmosfære 

De første brettene enkle, men det blir virkelig hardt senere. 

9999 forskjellige brett burde holde for en stund. 

· · ·· ·· · · · · • ·  •• · .�t .()t!H#�lt.()g.ffieget godt iieli�()tJl.fØl't·spiU . . . .
. . . . . . . . . 
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Running Man 
Arnold Schwarzenegger er tilbake for fullt. Denne gangen i 
rollen som Ben Richard i spillet Running Man fra 
Grandslam. Spillet er på to disketter, og hvorfor skjønner 
du ganske fort når du har begynt å loade det. Presentasjonen 
av spillet tar nesten en hel diskett, men så er den ganske 
imponerende. Presentasjonen består av en hel del 
digitalisert animasjon, og tale. Den er derfor kanskje den 
mest imponerende delen av spillet. 
Når du endelig har klart å komme i gang, har du Ben foran 
deg på skjermen. Du ser det hele fra siden, og du må prøve 
å komme deg til den andre enden av brettet. Det første du 
treffer på, er en blodtørstig kjøter. Den springer etter deg, 
men du blir lett kvitt den ved å hoppe opp på et stillas, og 
springe videre. Når du har sprunget en stund, og nesten 
nådd slutten, møter du din hovedmotstander. På det første 
brettet møter du en berserker med ishockey drakt, som 
skyter eksplosive pucker på deg. Hvis du klarer å overvinne 
ham, går du videre. De neste brettene er likedan, men 
motstanderen på slutten blir vanskeligere, og vanskeligere. 

Grafikken er forholdsvis god, og personene er godt animert. 
Bakgrunnsgrafikken derimot kan virke litt grumsete iblant, 
men generelt er den bra. Lyden er tildels meget god, med 
mange digitaliserte effekter. Spillet er likevel ganske 
ensformig, og jeg gikk lei etter en kort stund. Running Man 
er slett ikke dårlig, men bak alle effektene skjuler det seg et 
ganske ordinært spill. 

Grafikk 

Lyd II IIII • •  UIIIDD[][] 
Vanskelighet 11 II1II111 11111 11 111 11 [] D 
Holdbarhet 1II11I1 I1 I1 I1DOw[] 

Raider 
Har du prøvd Thrust på '64? Her er i alle fall et spill fra Im
pressions som ligger tett opptil '64 versjonen av Thrust. 
Den eneste forskjellen er navnet og grafikken. 

Du starter på en planet, og oppdraget ditt er å frakte et 
tannhjul-formet objekt opp i verdensrommet. For å få tak i 
tannhjulet, må du først utrydde alle kanonene som er ut
stasjonert. Når du har klart det, kan du fly og lete etter 
tannhjulet. Underveis går man lett tom for drivstoff, men 
det kan også bli funnet forskjellige plasser på planeten. Når 
du har funnet tannhjulet, plukker du det opp ved hjelp av 
skjoldet, og flyr opp i verdensrommet. Du blir derfra au
tomatisk transportert til en ny planet, der det samme må 
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gjøres. Handlingen er svært enkel. Det samme gjelder gra
fikken og lydeffektene. Dette hindrer derimot ikke spillet i å 
være fantastisk underholdende. Raider vil garantert holde 
deg engasjert i en lang stund fremover, og du vil hele tiden 
komme tilbake til spillet for å prøve det en gang til. 

GrafIkk 

Lyd IIIIII!IIIII [] D O [] [J [] 
Vanskelighet 11111111 111111 11111 [] [] D 
Holdbarhet 11111111 111 11 1111111100 

Gravify Force 
Her har vi jammen enda en Thrust klone! Denne gangen er 
det Kingsoft, som presenterer oss Gravity Force. Gravity 
Force er likevel litt mer enn bare en kopi av Thrust Foruten 
å plukke opp objekter og frakte dem tilbake til basen, kan 
man også velge mellom 'race' ,  '2 player race' og 
, 
dogfight' . 

Hvis man velger 'race' skal man føre romskipet gjennom en 
rute, og man må passe på å komme gjennom alle 
kontroll-postene i riktig rekkefølge. Det er hele ni 
forskjellige ruter å velge mellom, så det burde holde noen 
og enhver opptatt for en stund. '2 player race' går ut på det 
samme, bortsett fra at skjermen er delt på midten, og man 
spiller to stykker samtidig. Den siste muligheten er 
'dogfight' . Her må man, som i '2 player race' være to 
spillere. Skjermen er delt i to, og man blir plassert på to 
forskjellige plasser. Det gjelder å [mne motstanderen sin 
først, og skyte ham ned. 

Når det gjelder handlingen i selve spillet, er det egentlig 
ikke så mye å si om den. Man starter på en base med 



bergvegger på nesten alle kanter. Man må prØve å sno seg 
mellom bergveggene, på jakt etter boksen( e) man skal 
frakte tilbake til basen. Boksene plukker man opp ved å 
lande på dem, og på samme måte kan man også plukke opp 
drivstoff. På veien vil man møte alle mulige slags fiender. 
Det kan variere fra romskip, til kanoner som er plassert i 
bergveggen. Når man har samlet alle boksene, og landet på 
basen, går man videre til neste brett. For hvert femte brett 
man klarer, får man et passord. Dette kan man skrive inn 
før man starter spillet, og så starter man automatisk på det 
brettet der man fikk koden. Dette gjør det hele litt enklere, 
og man slipper å starte på begynnelsen gang på gang. 

Grafikken på Gravity Force er ikke av ypperste klasse, men 
den er absolutt akseptabel. Det er ganske mange forskjellige 
fiender som man kan skyte ned, så det er ikke den samme 
grafikken som går om og om igjen. Lydeffektene er også 
middels, selv om de nok kunne vært litt bedre. Gravity 
Force er ikke spillet med den store grafikken og musikken, 
men det tar det igjen på spillegleden. For alle dem som liker 
spill der man må bruke presisjon og hårfin beregning, vil 
jeg anbefale Gravity Force. 

Grafikk 11 111111 11111 D EJ [J [] [] 
Lyd l1li111111 111 111 D EJ [J [] D 
Vanskelighet 11111 11 11 1111 1111 [] [] 
Holdbarhet 11111 1111 11111 11 11 11 D 

Cosmic Pi rate 
. · . · . · ·· . · · · . · .· . ·1 

Her er heldigvis et lyspunkt, i en ellers ganske trist 
spill-verden. Cosmic Pirate heter spillet, og det er 
programmert av Zippo Games, og utgitt av Palace Software. 
Cosmic Pirate er en sort skytespill, men det er også mere 
enn som så. 

Du starter opp helt tomhendt, og det første du må gjøre er å 
prøve en av simulatorene. Målet i simulatoren er å skyte 
nok fiende skip, og oppnå hØY treffprosent. Når du er ferdig 
der, og forhåpentligvis har oppnådd en treffprosent på minst 
35%, kan du starte din virkelige pirat-virksomhet. Du 
velger et oppdrag fra A-Z, og tar av fra basen. Oppdragene 
går hele tiden ut på å finne et stort fiskeformet romskip, 
som du må ødelegge skjoldene på. For å finne romskipet, 
må du finne toll-stasjonen i sonen din. Der må du betale fra 
I000-7000 "credits" for å slippe gjennom. Du får da fram et 
kart over galaksen, og du kan styre deg inn mot romskipet. 
Du kan også gå til planeten i galaksen, eller eventuelle 
andre pirater. For å ødelegge dem får du ca 90000 poeng! 
Når du skal til romskipet, og det ligger ubeleilig til, kan det 
bli en kostbar affere før du når frem til det Husk at du hele 
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tiden må prØve å gå på de mørkeste feltene, fordi det er det 
billigste. Når du endelig har klart det, og Ødelagt skjoldene, 
får du hele skipet under din kontroll. Du styrer skipet 
tilbake til basen, og alt du skyter underveis, blir til en fm 
liten skattefri bonus. Når du kommer tilbake til basen etter 

.fullendt oppdrag, venter du deg en fet belønning. Skuffelsen 
bln: dermed stor når du oppdager, at du må betale fra 
87-99% i skatt! Summen som oppdraget var verdt er 
dermed redusert til et minimum. Etter et par turer har du 
likevel nok penger til å kjØpe nytt utstyr til skipet ditt Du 
kan kjøpe skjold, våpen og bedre motor. Jeg vil anbefale å 
kjØpe et skjold først, deretter et ganske kostbart våpen, og 
til slutt en bedre motor. Motoren er minst viktig, og du 

�larer deg fint med den du allerede har. Etterhvert som 
tiden går, blir også din status som pirat større. Når du har 
nådd IOOO, blir skipet automatisk oppgradert, og det samme 
skjer ved 2000. Etterhvert som du klarer oppdragene. blir 
romskipene du skal finne . større og større. Du trenger ikke 
komme langt før romskipene er langt stØrre enn skjermen, 
men likevel beveger de seg helt fint. 

Det er så mye variasjon i Cosmic Pirate, og jeg tror ikke jeg 
vil ødelegge moroa ved å avsløre mere. Grafikken på 
Cosmic Pirate er også svært god. Det er et stort antall 

. forskjellige romskip som du kan hamre løs på, og grafikken 
er variert og fargefull. Lydeffektene er det heller ingenting 
å utsette på. Som helhet er Cosmic Pirate absolutt et av de 
bedre spillene på Amigaen for øyeblikket, og jeg synes det 
er verdt hvert øre. 

Grafikk 11II1II111 11 11 11II1II11 D [J 
Lyd 11II1II11 111 1111 II1II11 D lI] 
Vanskelighet II1IIII1II11 11111 11 11  [] [] [] 
Holdbarhet 111111111 111l1li 11 11 11111 [] 

Fright N ight 
JAFS! Her 'skulle det nok være noe for enhver Vampyr 
freak! Fright Night er spillet til filmen ved samme navn, og 
det er utgitt av Microdeal. Du tar plass som grev Dracula, 
og målet ditt er å overleve fra dag til dag. For å klare det, 
må du ha blod. Du starter nede i kjelleren i et hus, og du må 
lete etter passelige offer. Den første dagen er forholdsvis 
enkel. Du går rundt omkring og leter, og finner ganske fort 
et offer. Det er en ung gutt, og Dracula hiver seg over ham 
med god appetitt. Etter å ha sugd i seg litt blod, snur 
Dracula seg, og avslutter seansen med et lite rap. De neste 
dagene må du fortsette din jakt på mennesker, og det blir 
fryktelig kjedelig og ensformig etter en liten stund. 
Dessuten blir spillet svært vanskelig når du kommer litt 
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lengre, og det er nesten umulig å komme seg gjennom en 
hel uke. Bakgrunnsgrafikken er tildels meget god, men 
selve hovedfiguren kunne trengt litt mere finpuss. 
Musikken og lydeffektene står helt i stil med spillet En 
psyko musikk spilles hele tiden, og atmosfæren er ganske 
god. Man blir fort ør i hodet av musikken, og jeg foretrakk 
faktisk å skru volumet helt ned, og spille uten lyd. Som en 
liten konklusjon må jeg si at Fright Night er et heller dårlig 
spill. Ideen er ganske orginal, men litt for grotesk for meg. 
Hvis man ikke er i desperat mangel på blod og vold, vil jeg 
anbefale å ikke investere i Fright Night 

Grafikk 

Lyd 1I1111.III I1D[]D[] 
Vanskelighet 1I1II1I 1lI 1II 1I 1II1ID[] 
Holdbarhet II1II11111II1II [J [J D O El [J 
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Rampage 
Har du noen gang hatt lyst til å spise eller ødelegge en 
skyskraper, men ikke vært sikker på om du ville lykkes? Da 
har Activision skaffet deg redningen. Rampage er akkurat 
et slikt spill. Poenget er å ødelegge så mye som mulig. 
Knuse helikoptre, busser, bygninger og alt som er gøy å 
ødelegge. Det hele startet da George, Lizzie og Ralph skulle 
kjØpe seg hamburgere. De dro til nærmeste hamburger
sjappe, og kjøpte seg en gigantisk hamburger hver. Det de 

ikke visste, var at forsknings labratoriet hadde hatt eksperi
mentelle stoffer i hamburgerene. Plutselig ble George, 
Lizzie og Ralph forvandlet til tre enorme monstre, som bare 
hadde lyst til å ødelegge alt de kom over. Det er her du 
kommer inn. Du tar plass i en av de tre monstrene, og beg
ynner å knuse byer, og jo mere du knuser, jo lengre kom
mer du. Det eneste problemet er at myndighetene ikke er 
helt fornøyd med det du gjør. De sender hele forsvaret etter 
deg, og du må kjempe mot helikoptre, tanks og snikskyt
tere, mens du koser deg med å ødelegge skyskraperne. Den 
eneste måten å få ekstra energi på, er ved å spise snikskyt
terne som dukker opp i vinduene. Hvis du er så uheldig å 
miste all energien din, blir du forvandlet til et nakent men
neske, som springer ut av skjermen. Rampage er en klassik
er, og Amiga versjonen er virkelig god. Handlingsforløpet 
kan bli litt kjedelig i lengden, men man kan spille det sam
men med en venn, og da blir spillet som nytt. Man kan fak
tisk spille tre stykker samtidig. F.eks. to med joystick, og en 
på tastaturet Det må sies at det er en bakdel å bruke tas
taturet, men det går det og. Hverken grafikken eller lyden er 
av ypperste klasse, men selve spillet er godt laget, og mor
somt å spille. Rampage er ganske 'rett fram' , men hvis man 
har sansen for litt enkle spill, er det ingen dårlig investering. 
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Boomeraid 
Boomeraid er det første Australske spillet vi her i EXEC 
har gleden av å presentere. Spillet er vel kanskje ikke så 
nytt, men en test fortjener det i alle fall. Boomeraid er et 
høyst uvanlig spill, med litt andre mål og hensikter enn van
lige underholdende spill. Det har som mål å vise at matema
tisk graftegning kan være gøy, samtidig som det skal være 
underholdende. I hvor stor grad de har klart det, kan jo 
diskuteres, men et helt nytt og orginalt konsept er det i alle 
fall. 

Som de fleste andre spill, har også Boomeraid en liten 
forhistorie. - Et 10 meter høyt elektrisk gjerde har blitt satt 
opp rundt en park. Dette har skjedd fordi pøbler i lengre tid 
har terrorisert og ranet alle som har besøkt parken. Disse 
pøblene er nå fanget inne i parken, men dessverre ble også 
noen eldre borgere fanget. Du melder deg frivillig til å 
renske parken for pøbler, men du må passe deg så du ikke 
skader noen av de uskyldige borgerne. 

Du har som våpen forskjellige bomeranger, en kniv og 
spyd. Du' starter med å gå rundt i parken på jakt etter 
pøblene. Når du har fått øye på en, trykker du på et 
bomerang icon. Skjermbildet fryses, og du får fram en graf. 
Det er her matten kommer inn. Ved å forandre på verdier, 
flytter du grafen omkring på skjermen. Målet er å få grafen 
til å gå gjennom både deg, og pøbelen. Når du har klart det, 
trykker du space, og bomerangen kastes. Har du satt grafen 
riktig, vil du treffe offeret, og dermed bli kvitt en pøbel. Når 
du har blitt kvitt alle pøblene, går du videre til neste brett. 
Du får en vurdering av kastene som du har gjort, og hvis du 
har vært flink, vil du ha mulighet til å bruke flere typer 
bomeranger. Til slutt vil du møte lederen for gjengen, til en 
siste kamp. 

Det hele foregår i fugleperspektiv (Du ser det ovenfra.) Du 
beveger en liten mann, som du kan bevege i 8 forskjellige 
retninger. Graf"Ikken er heller dårlig. Det er brukt lite farger, 
og personene er dårlig animert. Det er heller ingen musikk, 
bare noen samplede lydeffekter. Til tross for dette, er 
Boomeraid ikke noe dårlig spill. Det har et helt nytt kon
sept, og spillet fungerer godt. Personlig ville jeg nok spart 
pengene til noe bedre, men for dem som vil oppleve noe 
nytt og anneledes, er Boomeraid absolutt å anbefale. 
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Renegode 
Hmmmm. HØyst merkverdig. Jeg gjorde som jeg pleier når 
jeg loader et spill. Jeg tok spillet opp av esken, stappet det 
inn i diskettstasjonen, og loadet det. Alt gikk helt smertefritt 
til diskettstasjonen stoppet. Jeg trykke på joystick-knappen, 
men øyensynlig var noe fatalt skjedd. Jeg skrudde av mask
inen i ca 30 sek. og gjentok det samme. Da diskettstasjonen 
stoppet igjen trykket jeg på knappen igjen med nytt håp. 
ARGH! der var det igjen! Jeg sjekket desperat maskinen 
foran meg. Jo, det var virkelig en Amiga. Hvorfor lignet da 
ikke spillet på skjermen et Amigaspill? Grafikken var ikke 
Amigastandard, musikken var ikke Amigastandard, og 
spillet virket heller ikke som et Amigaspill er ventet å virke. 
Det som verre var, var at spillet var ment å være et Ami
gaspill. For å være litt seriøs heter fadesen Renegade, og 
den er utgitt av Ocean. Handlingen i Renegade er slik: 
Kjæresten din er blitt bortført, og du må sloss for å få henne 
tilbake. Du starter på brett en, omringet av en heller guffen 
forsamling. Det beste er å bevege seg ut av klynga, og opp 
mot nærmeste vegg. Det forhindrer at du blir angrepet fra 
alle kanter. Så er det bare å slå løs. Når du effektivt har 
eliminert motstanderne, vokner gjengens leder til live. Han 
har ett og annet usnakket med deg, så han begynner å hamre 
løs. Når du etter møysommelig strev har kvittet deg med 
lederen, gå du videre til neste brett. Her møter du en ny 
gjeng, og du må klubbe ned alle sammen for å avansere til 
neste brett igjen. Gjenglederen på slutten av hvert brett er 
den vanskeligste, og det er forskjellige teknikl}er du må 
bruke for å overvinne ham. Hvis du klarer å slå· deg gjen
nom alle brettene vil du til slutt bli gjenforent med din store 
kjærlighet. 
Handlingen er god nok, og spillet kunne også ha blitt bra. 
Dessverre er grafIkken elendig. Personene er dårlig tegnet, 
og animasjonen er ikke stort bedre. Bakgrunnsgrafikken ser 
ut til å ha blitt laget i en durabelig fart, og den er langt fra 
pen den heller. Lyden er kanskje det beste med hele spillet. 
Den er på ingen måte god, med den ligger likevel et hakk 
over grafikken. Så kommer vi over på det ømme punktet. 
Programmeringen av Renegade er lite tilfredsstillende. 
Scrollingen er hakket, animasjonen 
er sen eg sjekkingen om sla
gene/sparkene treffer er skammelig 
dårlig. Renegade er virkelig skuf
fende. Det som kanskje kunne vært 
et godt spill, er sendt til formater
ing. 

I Ocean: Renegade 
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AARGH 175 Melbourne House FOOTBALL MANAGER Il 195 Addic ti ve 
ADV ANCE SKI SIM 189 Codemasters FRIGHT NIGHT 185 Microdeal 
AFfERBURNER 240 Activision FS Scenery disk EUROPE 189 SubLogic 
AIRBALL 185 Microdeal FS Scenery disk JAPAN 189 SubLogic 
AMERICAN ICEHOCKEY 215 Databyte FS Scenery disk 1 1  189 SubLogic 
ARAZOKS TOMB 255 Aegis FS Scenery disk 7 189 SubLogic 
ARTURA 195 Gremlin GALACTIC CONQUEROR 235 Titus 
BAAL 240 Psynapse GALDREGONS OOMAIN 189 Pandora 
BALANCE OF POWER 1990 240 Mindscape GARIELD 235 The Edge 
BALLISTIX 179 Psygnosis GAUNlLET 2 239 US Gold 
BATMAN 239 Ocean GEE BEE AIR RALL YE 175 Activision 
BEYOND THE ICE PALACE 235 . Elite GOLD RUSH 300 �ierra On-Line 
BIONIC COMMANDO 215 Capcom GOLD 2 Scenery D 1 65 Microdeal 
BLASTEROlDS 240 Imageworks GOLD 2 Scenery D 1 65 Microdeal 
BLOOD MONEY 300 Psygnosis GOLDRUNNER 2 195 Microdeal 
BOMBUZAL 235 Image Works H K M 160 US Gold 
CAL CHALLENGE 145 Accolade HELL BENT 189 Novagen 
CALIFORNIA GAMES 195 Epyx HELTER SKELTER 155 Audiogenic 
CAPONE 279 Actionware HIGHWAY HAWKS 189 Anco 
C APT AIN BLOOD 235 Infogames HIT DISK VOL 1 235 Microdeal 
C APT AIN FIZZ 139 Psynapse HIT DISK VOL 2 240 Microdeal 
CARRIER COMMAND 235 Rainbird HOSTAGES 235 Infogames 
CHRONOQUEST 285 Psygnosis HOTBALL 235 Satory 
CORRUPTION 235 Rainbird HOTSHOT 189 Prisma 
CRAZY CARS Il 240 Titus HYBRIS 255 Discovery 
CUSTODIAN 179 Hewson I S S  239 Electric Dreams 
DARK CASlLE 249 Mirrorsoft INGRIDS BACK 189 Level 9 
DEFCON 5 235 Cosmi INSANITY FIGHT 235 Microdeal 
DEFLEKTOR 199 Gremlin INT KARATE + 229 System 3 
DENARIS 205 Rainbow Arts INTERNATIONAL SOCCER 185 Microdeal 
DOUBLE DRAGON 1 89 Melbourne House JET 399 SubLogic 
DRAGONS LAIR 419 Readysoft JEWELS OF DARKNESS 165 Rainbird 
D. THOMPSON OLYMP. 235 Ocean ruG 185 Microdeal 
ELITE 235 Firebird K D SOCCER MANAGER 179 Cognito 
EMERALD MINES 2 145 Kingsoft KENNEDY APROACH 239 Microprose 
EMMANUELLE 199 Tomahawk KING OF CHICAGO 249 Mindscape 
EMPIRE STRIKES BACK 185 Domark KINGS QUEST TRILOGY 249 Sierra On-Line 
ESPIONAGE 189 Grandslam KRISTAL 290 Addictive 
F16 FALCON 290 Mirrorsoft LAST DUEL 160 Capcom 
FERNANDEZ MUST DIE 235 Imageworks LEADERBOARD BIRDIE 235 Access 
FIRE ZONE 235 PSS LEATHERNECK 185 Micro<leal 
FISH 235 " Rainbird . LEISURE SUlT LARRY 215 Sierra On-Line 
FLIGHT SIMULATORIl 399 SubLogic LOMBARD RAC RALLY 235 Mandarin 

Prisarna ar inkl. svensk moms. Endast 30:-/order tillkommer i exp. avg. OBS!  Utanfiir Sverige tillkommer fraktkostnaden 



MANHATTAN DEALERS 235 Silmarils STARRAY 215 Logotron 
MENACE 189 Psygnosis SUB BATILE SIMULATOR 215 Epyx 
MICROBASE 195 Anco SUPER HANG ON 239 Electric Dreams 
MICROTEXT 195 Anco SUPER SIX 235 Anco 
MINI GOLF, 189 Magic Bytes SUPERCARS (SCEN T D 2) 145 Accolade 
MOTOR MASSACRE 189 Gremlin SWORD OF SODAN 329 DIscovery 
MUNSTERS 189 Again S.DJ. 309 Mindscape 
OBLlTERATOR 199 Psygnosis TEENAGE QUEEN 189 ERE Int 
OPERATION NEPTUNE 240 Infogames TERRORPODS 215 Psygnosis 
OPERATION WOLF 235 Ocean TEST DRIVE 2 (THE DUEL) 290 Accolade 
OUTRUN 185 US Gold THE PAWN 189 Rainbird 
PACMANIA 185 Grandslam THE REAL GHOSTBUSTERS 240 Activision 
PAC-LAND 185 Grandslam THE RUNNING MAN 300 Grandslam 
PANDORA 175 Firebird THREE STooGES 289 Cinemaware 
PHASER LIGHT GUN 499 Actionware THUNDERBLADE 235 US Gold 
PINK PANTRER 175 Gremlin TRIAD 335 Mirrorsoft 
PLATooN 185 Ocean TRIVIAL PURS. NEW. BEG. 195 Domark 
POLICE QUEST 240 Sierra On-Line TURBO CUP 189 Loriciels 
PREClOUS METAL 280 Ocean TURBO TRAX 189 Microdeal 
PRESIDENT IS MISSING 235 Cosmi TV SPORTS FooTBALL 290 Mirrorspft 
PURPLE SA TURN DA Y 279 Exxos ULTIMA 3 235 Orgin 
P.B. INTERN. FooTBALL 165 Grandslam ULTIMA 4 235 Orgin 
P.O.W. 279 Actionware VMS 235 Rainbird 
QUADRALIEN 175 Logotron VICTORY ROAD 239 Imagine 
QUESTRON 2 235 SSI VIRUS 185 Firebird 
R TYPE 240 Electric Dreams WARLOCK 255 Incognito Software 
REALM OF THE TROLLS 275 . Rainbow Arts WILLOW 240 Mindscape 
RED OCTOBER 235 Argus Press WINTER GAMES 195 Epyx 
RETURN OF THE JEDI 210 Domark. WINTER OLYMPIADS -88 175 Tynesoft 
RETURN TO GENESIS 189 Firebird WIZBALL 175 Ocean 
ROCKET RANGER 279 Mirrorsoft WORLD CLASS LEADERB. 189 US Gold 
ROGER RABB IT 245 Buena Vista WORLD GAMES 209 EPyx 
RUN THE GAUNTLET 240 Ocean ZOOM 195 Discovery 
S D SNooKER 185 CDS 
SEX VlXENS FROM SPACE 299 Free Spirit JOYSTICKS 
SILENT SERVICE 189 Microprose 
SKYCHASE 185 Imageworks ECONOMY 89 Suncom 
SPACE QUEST 2 239 Sierra On-Line CHEETAH (SF) 109 Cheetah 
SPACE QUEST 1 195 Sierra On-Line TAC Il 1 19 Suncom 
SPEEDBALL 235 Image Works TAC V 159 Suncom 
STARGLIDER 2 235 Firebird ICONTROLLER 179 Suncom 
STARGooSE 195 Logotron NAVIGATOR (Autofire) 169 Konix 

SPEEDKING (Autofire) 149 Konix 

Prisarna ar inkl. svensk moms. Endast 30:-/order tillkommer i exp. avg. OBS! Utanfl)r Sverige tillkommer fraktkostnaden 



Abacus' 
AmigaDOS 
Toolbox 
AmigaDOS Toolbox er en ny hendig 
liten samling av hjelpe-rutiner fra 
Abacus. Toolbox betyr som kjent 
verktøykasse på norsk, og det er net
top hva denne programpakken er. Den 
består av tretten små men nyttige pro
gram som er beregnet på å forenkle 
den daglige bruken av din Amiga. 

Delay er et lite program som jeg aldri 
har set maken til. Det ligger i bakgrun
nen og styrer hastighet på alle de an
dre programmene og hastigheten kan 
endres opp og ned med venstre og 
høyre shift taster. Dette er et nyttig 
program når du skal teste et program 
du har laget og har problemer med å 
følge med i hva som skjer. Eller du 
kan også bruke det til å slå ned farten 
på enkelte spill. 
DiskMon er et program som gjør det 
mulig å endre sektorer direkte på 
disketter. 
DispT asks viser en liste over alle pro
gram i minnet og vilken adresse og 
prioritet de har. 
Font endrer måten bokstavene skrives 
på skjermen i CLI. Du har normal, 
uthevet, skråstilt, understreket og in
vers. 
R eplace søker og erstatter tekst i en fil 
og skriver resultatet til en ny fil. 
R esetProor slår av muligheten til å 
restarte :Amiga'en med CTRL
AMIGA-AMIGA. 
T ask viser en liste over alle program i 
minnet som ikke er aktive og er 
plassert i vente-køen . . 
T askPri kan endre prioriteten på et 
vilket som helst program i Amiga' en 
og ikke bare CLI som AmigaDOS 
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kommandoen ChangeTaskPri. 
T askStop stanser all aktivitet på 
Amiga'en når venstre shift tast trykkes 
ned og når du vil fortsette igjen 
trykkes høyre shift tast. Dette er et 
nyttig program hvis du er mitt i et spill 
og telefonen ringer kan du stanse all 
aktivitet og fortsette senere. 
SHOWIFF viser et IFF eller ILBM 

bilde på skjermen i et angitt antall 
sekunder. 

BT S nap er et et program å la GrabbIt 
som tar en kopi av skjermbildet og la
grer det på en data-fil i IFF format når 
du trykker AMIGA-HELP tastene. 
Deepcopy er et diskett kopierings
program som også kan kopiere endel 
kopi beskyttede programQ1er. 
Speeder er en diskett

' 
aksellerator. 

Hastigheten på lesing og skriving til 
diskett-stasjonen(ene) blir minst dob
bIet. Programmet fungerer veldig bra 
ved lesing; med jeg hadde mye 
'R ead/Wri te 

, 
feil når jeg skulle skrive 

til diskett. Jeg tror dette kommer av at 
programmet er beregnet på maskiner 
med NTSC video standard, så jeg an
befaler å bruke programmet bare når 
du skal kopiere mange filer fra diskett 
til harddisk. 

I tilleg til alle disse programmene er 
det med ti nye fonter på disketten. Det 
er også med en liten men nyttig 
Quick-Reference bok på AmigaDOS 
hvor alle AmigaDOS kommandoer 
beskri ves på en kort og grei måte. Den 
har også med beskrivelse av de ny 
kommandoene i Workbench 1 .3 samt 
lister over DOS feil-meldinger, 
GURU-meldinger, Skriver ESC koder, 
CLI ESC koder og oversikt over 
hukommelsen i Amiga'en. En meget 
nyttig samling av små hjelpe
programmer som jeg anbefaler for alle 
som bruker AmigaDOS CLI mye. 

More Tricks 
& Tips for the 
Amiga 
Enda en ny bok for Amiga eiere fra 
det kjente amerikanske selskapet Aba
eus. Boken har egentlig tysk opprin
nelse og kommer fra det tyske sel
skapet Data Becker, men distribueres i 
engelsk versjon av Abacus. Boken er 

skrevet for både nybegynnere og de lit 
mere erfarene brukere av Amiga, og 
jeg tror den vil appelere sterkt til 
brukere av AmigaBASIC, da den er 
stappfull av , nyttige programmer 
skrevet i AmigaBASIC. Her er hoved
punktene som boken behandler: 

o Skriv et virus-kontroll program 
AmigaBASIC 

O Utførlig beskrivelse av de nye 
kommandoene i Workbench 1 .3 

O Tips på bruken av nye hjelperutin
er på Extras 1 .3 

O Endre Kick-Start til egen smak og 
behag for Amiga 1000 brukere. 

O Forbedre BASIC programmer ved 
hjelp av Color-Cycle og snorke
pointer. 

O Programmstyrt utkobling av Fast
RAM og diskette-stasjoner 

O Bruk av Mount kommandoen 
O Endring og tillpasning av bruker

programmer 
O Bruk av Assembler og C språk fra 

AmigaBASIC 
O Finn skjulte meldinger i Amiga

DOS 
O Forklaring av forskjellen mellom 

68000 prosessoren og de nye 
68010, 68020 og 68030 proses
sorene. 

Dette er en bok som er full av nyttig 
informasjon for alle Amiga eiere. Selv 
om jeg nå anser meg selv som en 
ganske erfaren Amiga bruker, fant jeg 
mange ting i boken som jeg ikke had
de hørt eller lest andre steder. Blant 
annet er det en meget god forklaring 
på hvordan du kan forbedre bruken av 
CLI vinduet med ESC koder. Visste 
du at det er mulig å fjerne kantene på 
CLI vinduet slik at du får 80 tegn i 
bredden? 
Boken har i tillegg noen ekstra avsnitt 
på slutten som viser hva de forskjel
lige GURU-meldingene betyr. Det er 
også en liste over alle styrekoder til 
skriveren og CLI vinduet, samt en liste 
over alle AmigaOOS feilmeldinger. 

. 
En meget nyttig bok som jeg sterkt vil 

. anbefale. 



A D V E N T U R E  

Denne gangen har jeg dessverre ikke fått testet noen spill, 
av den grunn at jeg er i militæret. Jeg håper dette er god
tatt, men jeg skal selvsagt fortsette med å teste, fra og 
med neste nummer igjen. 

Dette betyr, kjære lesere, at jeg ikke 
har tenkt å verve meg til Libanon. 

Til de få som til nå har kontaktet meg 
for å få hjelp: Er det noen som ikke 
har fått hjelp enda, så beklager jeg det 
Jeg kan ikke hjelpe alle, men jeg 
prøver så godt jeg kan. Derfor er det 
viktig at dere alle sender inn tips til de 
enkelte spill, slik at det vil bli lettere å 
hjelpe de som spør. Bruk adressen ne
denfor. 

Når dette blir skrevet sitter jeg faktisk 
og venter på min Amiga, slik at jeg 
kan ha den her nede. Det skal bli 
skikkelig morsomt når den kommer, 
for da kan jeg sette meg ned og spille 
adventures igjen. 

Noen av disse adventurene vil bli 
testet til neste Exec, i en helt annen 
form enn dere nå har blitt vant til. Hel
siders

. 
tester med bilder og det hele 

skal komme neste gang. 

Ikke har jeg noe nytt innen adventure 
fronten å komme med heller, for jeg 
har ikke telefon tilgjengelig her på 
moen. Jeg håper at alle dere sivilister 

har det bra, og beklager igjen at jeg 
ikke har fått min Amiga nedover hit, 
slik at jeg har kunnet teste adventures. 

- Menig Nielsen 

Min nye adresse: 

Menig Geir Erik Nielsen 
. Kp-5/Stkp 
Postboks 40 
2617 JØRSTADMOEN 

Helt til slutt: Endelig begynner det å 
komme brev til meg! Her er en del tips 
fra FaeryTale Adventure fra to even
tyrere fra Meløy (belønning i form av 
disketter er i posten!). 

Hei! 
I si.ste EXEC spurte dere om noen hint 
til Faerytale Adventure, og her kom
mer de: 

Gå til "Turtle Point" og drep slangene 
som vokter på eggene til skilpadda. Da 
kommer skilpadden og du kan komme 
deg over til "Isle of Soreery" .  I slottet 
på øya snakker du til hun som er der. 

Snakk til henne helt til du har 65 i 
"Lek". Du får en gullstatue hos henne. 

Heksa er i "Grimwood" du må gå 
gjennom masse ganger og en tunell. 
TuneIlen er vanskelig å se ved hjelp av 
"Bird Totem", og den ligger på en 
plass som det ser ut som du ikke kom
mer videre på. På heksa skyter du med 
pil og bue. Når hun er død etterlater 
hun seg et tau. Ta det. 

Bruk skilpadden for å komme deg 
over til "Swan Isle", der er en svane. 
Du må ha tauet for å ri denne. Dette er 
et MYE hurtigere framkomstmiddel, 
dessuten kan du gå over alt. 

I "Hemsath's Thombs" er et bein. Gi 
beinet til en mann i huset på 
kirkegården, ved midnatt. 

Vi har greid hele spillet på hvis det var 
noe mer kan dere bare kontakte oss. 

Hilsen 

Svein Jakobsen 
Storhaugveien 
8 150 ØRNES 
Tlf. 08 1 544 14 
og 
Vegard Hanssen 
Hamnhaugveien 
8 150 ØRNES 
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BOCKER OCH .PROGRAM 

Amiga Becker Text 
Becker Text innehåller alla fOrenklingsfunktioner som fmns 
i vanliga ordbehandlare, plus at den ger dig en hel del andra 
funktioner. T ex kan du "merge" grafik i dina dokument 
eller du kan avstava ord, skapa index, och det du ser på 
Becker Text skarmen ru- det resultat du får på skrivaren, 
alltså verklig VYSIWYG. 
Men Becker Text innehåller mycket mer, såsom beråkning 
av numerlska data i dina dokument och att arbeta med 5 
olika kolumner på in suda. Becker Text fungerer med de 
fiesta matrlsskrivare på marknaden, men aven med 
laserskrivare. Becker Text kommer med en lettanvffild och 
pedagogisk manual. 

Art. nr. 00353 Kr. 1 500:-

Professional DataRetrive 
Professional DataRetrlve till Amiga 500, 1000 och 2000 ru
en lattanvant relationsdatabas fOr proffs. Professional 
DataRetrlve har en relationsdatabas samtliga funktioner så 
som definerbara relationer mellan olika filer (en till en, en 
till många, många till många). Du har också mojligheten att 
by ta relationer utan att omorganisera filerna. Professional 
DataRetrlve innehåller också ett programmeringsspråk med 
mer an 200 BASIC-liknande kommandon och funktioner, 
och en integrerad editor. Med den kan du gora egna 
anvendarinterface med rullgardinsmenyer, ikoner och 
fonster. 
Professional DataRetrive kan utfora bedikningar, och soka 
med hjalp av matematiska jamforeIser och med over 80 
olika funktioner och konstanter. 

Art. nr. 00354 Kr. 2395 :-

Amiga TextPro 
TextPro ru- ett program som verkligen lever upp til Amigans 
lconcept Latt att anvffilda, snabbt och kraftfullt och med en 
mffilgd extra finesser. Du kan skriva ditt fårsta TextPro utan 
att fOrt ha last manualen. VaIj med musen vad du har tllnkt 
att gora från behandiga rullgardinsmenyer , eller anvffild det 
snabbare sattet via tangentbordet TextPro går att anvAnda i 
hop med dom fiesta skrivare på marknaden. 

Art. nr. 00350 Kr. 795:-

Amiga Dataretrive 
Tank dig en kraftfull databas till din Amiga: en som ru
snabb, har enorm datakapacitet men ffildå er ankel att arbeta 
med. 
DataRetrive ru- svaret. Du lagger snabbt upp dina datafller 
med hjalp av fårdiga masker, valj kommandon från 
rullgardinsmenyer. Dq kan andra masken genom att vålja 
mellan olika text, fårger, storleker, fonter och grafiska 
detaljer. Om du har några problem finns hjalpmenyer och 
naturligtvis den 128-sidiga manualen. 

Art. nr. 0035 1 Kr. 795 :-

Amiga AssemPro 
Overbygg gapet mellan långsamma hognivåspråk och ultra 
snabb maskinkod, losningen heter AssemPro Amiga. 
AssemPro Amiga ger dig tillgång till den kraftfulla 68000 
processom. Det ru- ett komplett paket mr att skapa 
maskinkod/assembler program på din Amiga. 

Art. nr. 00352 Kr. 935: -

AmigaDOS Inside & Out 
(behandlar Workbench 1 .3) 
AmigaDOS tllcker insidan av AmigaDOS aUt ifrån den 
interna designen til praktiska applikationer. Det fmns också 
en detaljerad referansdel som hjaIper dig att fmna den 
information du sfiker på ett ogonblick, både i alfabetisk 
ordning och sorterat på kommandon. 

Art. nr. 00304 Kr. 265: -

Amiga Mac.hine Language Book 
Den optimala guiden om man vill skriva program i ultra 
snabb maskinkod. Boken passar utmru-kt att anv1lnda 
tilsammans med vårt program Amiga AssemPro� Amiga 
Machine Language ar en heltiickande guide till 68000 
mskinspråkprogrammering. 

Art. nr. 00303 Kr. 265:-



TILL DIN AMIGA ilJ�lj 

Amiga Tricks & Tips 
Amigaen ar en fantastisk dator men en dyl furtktioner kan 
vara svåra att anvenda. Amiga Tricks & Tips ar til fOr alla 
Amiga agerare som vill ta del av Amigans verkliga styrka. 
Den ar en samling av Workbench, CLI och BASIC 
programmeringstips _och applikations program. 
Art. Of. 00302 Kr. 265:-

Amiga Basic Inside & Out 
En bok som ar bra mycket battre an någon du hittills har 
sett. Den har 550 sidiga "bibeln" gor dig till en Amiga 
Basic expert. Amiga Basic Inside & Out lar dig Amiga 
Basic med hjalp av lattfattliga programexempel och 
fOrklarar språket på ett enkelt och klart satt. 

Art. nr. 00300 Kr. 335 : -

Amiga for Beginners 
En perfekt bok om du nyss kopt eller tanker kopa en 
Amiga. Amiga for Beginners introducerar dig for Amigans 
grafiska interface, musen och CL!. Denna bok fOrklarar på 
ett enkelt och lattfattligt satt hur man kan anvanda sin 
Amiga. Amiga for Beginners ger dig all information du 
behover fOr att kunna kora din 500, 1000 eller 2000. 

Art. Of. 00301 Kr. 245 :-

Amiga System 

Programmer' s  Guide 
Amiga System Programmer's Guide ar en kalla fylld av 
information om vad som pågår på insidan av Amigan. 
Oavsett om du vill veta något om Amiga Kemal eller 
Amiga DOS, så har Amiga system programmer's guide 
informationen du behover. Forklarat på ett enkelt och 
Htttfattligt sått. 

Art. nr. 00305 Kr. 399:-

T R A O  I N G 
Odengatan 24, 1 1 3 51 STOCKHOLM 

Oppet mån-fre 1 0- 1 8, Lår 1 1 -1 4  
Ordertelefon dygnet runt 08-34 68 50 

Amiga Diskdrives Inside & Out 
Amiga Diskdrives Inside & Out ar den mest djupgående 
referensbok som finns på marknaden når det galler 
Amigans diskdrivar. Har kan du !ara dig hur man snabbar 
upp datahantering, hur du kopieringsskyddar program du 
gjort, en sektion behandlar datavirus, Workbench och 
funktionema i CLI, Load, Save, organisering av relativa 
filer och mycket mycket mer. 

Art. Of. 00307 Kr. 265 :-

Amiga 3-D Graphics 

Programming in BASIC 
Boken visar hur man kan anvanda de kraftfull a 
grafikmoiijligheter som finns i Amigan. Olika tekniker och 
algoritmer for att skriva 3-dimensionella grafikprogram. 

Art. nr. 00308 Kr. 265 : -

Amiga C for Beginners 
En introduktion till "Innespråkete" C. Boken fOrklarar 
språkets olika delar med hjalp av en mangd olika lattfattliga 
exempel speciellt anpassade fOr Amigan. Den beskriver 
också de olika C biblioteken, hur kompilatom fungerar och 
mycket mycket mer. 

Art. nr. 00306 Kr. 265 :-

Amiga C 
for Advanced Programmers 
Amiga C for Advanced Programmers innehåller er rik kalla 
av information tilhandahållen av profesionella 
programmerare: Hur kompilatorer, assemblers och linkers 
fungerar. Hur man skriver anvandarvanliga interface. hur 
man hanterar stora programmeringsprojekt. jump tables och 
dynamiska arrays. Boken innehåller också en komplett 
kållkod for att skriva en texteditor. 

Art.· nr. 00309 Kr. 335:-
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Etter ønske fra flere lesere kjører vi nå i gang et BASIC-kurs 
som skal gå over 6 nummer av EXEC ( 1  år ), og vi begynner 

- helt fra starten. Hvis du har lurt på hva som egentlig skjuler 
seg bak ikonet med det mystiske navnet "AmigaBASIC" på Ex
tras-disketten, er det bare en ting å gjøre: Følg med på kurset! 

Hva er BASIC? 
Du har sikkert allerede gjettet at BASIC er et programmeringsspråk, og navnet er en 

. forkortelse for "Beginners All-purpose Symbolie Instruetion Code" . Det som i første 

grad kjennetegner BASIC er at språket som regel er meget enkelt å komme i gang med, 
da tiden mellom redigering og kjøring av et program er minimal. Det følger med stort 

sett alle datamaskiner som selges i verden, og er uten tvil det mest utbredte språket blant 

"vanlige mennesker" 

Hvordan bruke AmigaBasic? 
På Extras-disketten som følger med din Amiga ligger det et ikon (symbol) med navnet 

AmigaBasic. Hvis du trykker to ganger på dette ikonet får du etter en stund fram et 
skjermbilde som ser ut som i fig 1 . 1 .  AmigaBasic har to vinduer: 



AmigaBASIC-vinduet, også kalt "Output Window".  Her vises som regel utskrift etc. fra 
programmet du kjører. Du kan også bruke vinduet til å skrive inn BASIC-kommandoer 
direkte. For å skrive tekst i dette vinduet, flytter du som vanlig musen innenfor "v�
duskarmene " og trykker en gang på venstre musknapp. 

LIST-vinduet brukes til å skrive inn BASIC-programmet i. Her kan du redigere, kutte, 
lime og flytte linjer, og du kan også få dette vinduet til å vise programlinjene etterhvert 
som de blir utført. Hvis dette vinduet forsvinner, kan du få det fram igjen ved å velge 
"WINDOWS -> LIST" i rullegardinmenyen øverst på skjermen. 

Et lite program 
Nå skal vi aller først lage et lite program som skriver en tekst ut på skjermen, bare for å 
vise hvordan gangen i arbeidet er. Start opp AmigaBASIC slik jeg har forklart, og begge 
vinduene kommer fram på skjermen. Hvis du allerede har startet opp AmigaBASIC, 
fjern eventuelle program i minnet ved å velge "New" fra "Project"-menyen. Flytt pilen 
inn i LIST-vinduet og trykk en gang på venstre musknapp. Du ser at en smal vertikal 
stripe kommer til syne i øvre venstre hjørne av vinduet Dette er markøren, og all tekst 
som skrives inn kommer fram der markøren står. Skriv nå følgende: 

P RINT " He i ,  j eg heter Amiga ! "  

PRINT -kommandoen gjør at det som står i anførselstegn (") bak, blir skrevet ut på 
skjermen. Mellom anførselstegnene kan det stå stort sett hva som helst, bortsett fra 
anførselstegn, da maskinen da vil tro at PRINT-setningen avsluttes der. 

Lagring 
For å lagre programmet gjør du følgende: Velg "Project: Save As" i menyen, og du får 
opp en dialogboks (se fig. 1.2) der du kan skrive inn programmets navn, og trykke på 
"OK". Hvis du av en eller annen grunn ombestemmer deg, og ikke vil lagre program
met, kan du i stedet trykke "CANCEL", som betyr " Avbryt" . Hvis du senere gjør en
dringer i programmet, og vil lagre det under samme navn, trenger du ikke velge "Save 
As", men velge bare "Save". 

RUN 
For å kjøre et BASIC-program som befmner seg i LIST-vinduet, skriver du RUN (og 
trykker retum) i vinduet merket BASIC, eller velger "Run: Start" i menyen. Hvis du har 
gjort alt riktig, vil teksten "Hei, jeg heter Amiga! " komme fram i BASIC-vinduet Var 
det ikke enkelt? 

FEIL 
AmigaBASIC gir beskjed hvis den finner feil i programmet ditt. Prøv følgende: Gå 
tilbake til LIST-vinduet, og forandfe ordet PRINT til PRIM. Deretter velger du "Run: 
Start" for å kjøre programmet. Hva skjer? Skjermen blinker, og det kommer fram en 
boks øverst på skjermen der det står "Undefrned subprogram". Samtidig er det en or
ange frrkant rundt linjen der "PRIM" står. Du må trykke "OK" for å komme videre, og 
deretter velge LIST-vinduet og gå inn og rette opp linjen. I tillegg til den feilmeldingen 
som kom nå, finnes det mange fler. Disse står listet opp bakerst i BASIC-manualen din. 

Variabler 
En viktig del av et programmeringsspråk er variabler, slik er det også i BASIC. En 
variabel er, billedlig og enkelt forklart, en "boks" som kan inneholde et tall eller en tek
st. Boksen må ha et navn - og dette navnet kalles variabelnavnet. Variabelens navn 
brukes for å hente fram teksten eller tallet som du har lagret, og navnet kan ikke være 
over 40 tegn, og tillatte tegn er bokstaver, tall og punktum (.). Det første tegnet i et 
variabelnavn må alltid være en bokstav! Når det gjelder store og små bokstaver, ser 
AmigaBASIC ikke forskjell på disse. Altså vil "EXEC" og "exec" være den samme 
variabelen. 
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Variabel typer 
For å fortelle AmigaBASIC hvilken variabeltype som skal ligge i ttboksen tt , må du sette 
spesielle tegn bak selve variabelnavnet Det finnes flere typer, men foreløpig skal vi 
bare se på de to vanligste, nemlig tekst og desimaltall. En tekstvariabel angis ved å 
skrive et dollartegn ($) bak navnet. En tallvariabel angis ved å ikke ha et dollartegn bak 
navnet.. .  tok du den? Altså, hvis du skal ha en variabel som skal inneholde et navn, kan 
du f.eks skrive. 

navn S  = "vida r The i se n "  

Og hvis du skal opprette en tallvariabel, kan følgende skrives: 

s um = 4 5 0  

I det siste tilfellet ble det altså laget en variabel med navnet ttsumtt , og innholdet i denne 
variabelen ble satt til 450 

Matematiske operatorer 
Datamaskiner er egentlig bare avanserte regnemaskiner, for det eneste de egentlig kan er 
å utføre matematiske beregninger. Dette gjør de til gjengjeld meget raskt! I AmigaBA
SIC kan du også regne, og de mest vanlige regneartene her er addisjon (+), subtraksjon 
(-), multiplikasjon (*) og divisjon (j). Her spiller variablene en viktig rolle, for resultatet 
av en slik regneoperasjon kan lagres i en variabel, og du kan selvfølgelig også utføre 
matematiske beregninger med variabler. F.eks: 

s um = a + b 

Her blir innholdet av variablene tta" og "b" lagt sammen, og resultatet blir lagret i 
variabelen "sum". Legg merke til at regnestykket skrives motsatt av det du lærte på 
skolen. Svaret står nemlig først! Men slik må det skrives for at AmigaBASIC skal forstå 
det. Her er et litt vanskeligere regnestykke: 

sum = a + b / c - d * e 

Hvordan regnes dette stykket ut? For å svare på det, må du kjenne til hvilke matema
tiske operatorer som prioriteres høyest, dvs. regnes ut først. Regelen er at først regnes 
multiplikasjon (*) og divisjon (j) ut, og deretter pluss og minus. Altså vil først 

1) b / c 

regnes ut, deretter 

2) d * e 

og til slutt vil resultatet av 1) legges til a, og resultatet av 2) vil bli trukket fra. 

PRINT-kommandoen 
For å skrive ut en tekst eller en variabel på skjennen bruker du kommandoen PRINT. 
Du kan blande tekst og forskjellige typer variabler bak PRINT -kommandoen, men la 
oss begynne enkelt. I eksempelprogrammet i"begynnelsen av leksjonen stod et eksempel 
der PRINT ble brukt til å skrive ut en enkel tekst. For å skrive ut verdien av en variabel, 
kan du f.eks. skrive 

P RINT s um 

Da vil innholdet av variabelen sum skrives ut på skjennen. For å gjøre det hele mer 
avansert, kan du skrive en forklarende tekst foran variabelnavnet, slik: 



P RINT " Sva re t  e r  " i s um 

Semikolonet gjør at innholdet av variabelen "sum" kommer like bak teksten. Du kan ha 
flere tekster og/eller variabler, som f.eks. 

P RINT " Svaret e r  " i sumi " k rone r "  

I stedet for å skrive "PRINT" , kan du skrive et spørsmålstegn, da Basic'en tolker dette · 
som en PRINT -kommando. Her er et lite program som viser hvordan PRINT kan 
brukes, og hvordan variabler brukes i PRINT -setningene 

P RINT " Regnep rogram" 

x = 5 
Y = 1 0  
s um = x + y 

P RINT x ; " + " ; y ; "  = " ; sum 

Her skrives først teksten "Regneprogram " ut på skjermen. Deretter legges verdien 5 inn 
i variabelen x, og 10 inn i variabelen y. Deretter legges x og y sammen, og resultatet la
gres i variabelen sum. Til slutt skrives regnestykket ut, og på skjermen vil følgende 
komme fram: 

5 + 1 0  = 1 5  

Tekstvariabler fungerer på akkurat samme måte når det gjelder utskrift. Her er et eksem
pel: 

navn S  = "Albe rt No rdenge n "  

P RINT " Ordf ø re re n  i O s l o  hete r  " ; navn $ 

Først legges "Albert Nordengen" inn i variabelen navnS, og deretter skrives teksten ut. 
Utskriften blir slik: 

O rdfø re ren i O s l o  hete r  Albe rt No rdengen 

INPUT-kommandoen 
For å få gi et program opplysninger, dvs. tekst og tall fra tastaturet under kjøringen, 
benyttes kommandoen INPUT. Den fungerer slik: Først skriver du INPUT, en eventuell 
tekst som skal skrives ut, og til sist navnet på variablen(e) som skal leses inn. Her er et 
eksempel: 

I NPUT x 

Hvis du lager et program som består kun av denne linjen, vil følgende skje når du kjører 
programmet: Det kommer fram et spørsmålstegn, og markøren står og blinker bak 
spørsålstegnet. Du kan skrive et tall, og deretter trykke RETURN på tastaturet for å avs
lutte innmatingen. For å gjøre brukeren av programmet oppmerksom på at han/hun må 
skrive noe, og også hva de skal skrive, er det god programmeringsskikk å legge inn en 
forklarende tekst først. F.eks. 

INPUT " Sk r i v et t a l l  " , x  

Nesten som i PRINT-setningen! Husk bare at du her må bruke komma mellom ledetek
sten og variabelnavnet. Og teksten må som vanlig stå i anførselstegn (""). Du kan godt 
lese inn flere variabler samtidig, alt du trenger å gjøre er å skrive variabelnavnene med 
et komma imellom: 

INPUT " S k r i v  høyde , lengde og b redde " , l , h , b  
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Når programmet kjøres og du blir bedt om å skrive inn tallene, må du huske å ha kom
ma mellom dem! For å lese inn en tekstvariabel, benytter du samme teknikk: 

INPUT " Hva het e r  du " , navn S 

Enkelt og greit? Her er et lite program som bruker både INPUT og PRINT: 

INPUT " S k r iv t a l l  nr . l  " , x  

INPUT " Sk r iv t a l l  n r . 2  " , y  

s um = x + Y 
P RINT X i "  + " i Y i "  = " i s um 

Programmet ber om to tall, legger disse tallene sammen, og skriver deretter ut svaret. 
Her er et annet eksempel: 

INPUT " Hva het e r  du ? " , navn $ 

PRI NT " He i ,  " i navn $ i " , j eg het e r  Amiga ! "  

I NPUT " I  hvi lket å r  e r  du født " i  a a r  

a lde r = 1 9 8 9  - a a r  

PRI NT " D a  e r  du c a . " i a lde r i "  a a r  gamme l , " i navn $ 

Her leses først navnet inn i variabelen navnS (f.eks. Tarzan), og maskinen skriver ut: 

He i ,  T a r z a n ,  j eg het e r  Amiga " 

Deretter spør den i hvilket år du ble født, og året lagres i variabelen aar. Verdien av aar 

trekkes fra det året vi har nå, altså 1989, og resultater er personens alder (sånn circa). Til 
slutt skrives alderen ut. f.eks. :  

D a  e r  du c a . 65 å r  gamme l ,  T a r z a n  

Som du ser kan du få til ganske mye rart bare med PRINT, INPUT og vanlig matem
atikk. Prøv deg fram med disse kommandoene til neste gang. Da skal vi bl.a. se på 
GOTO og GOSUB, samt IF .. . THEN . .. ELSE. 

Lykke til med programmeringen! 

DELTAS PUBUC DO� BmuomK 
-Tycker du att det ar dyrt att kåpa originalprogram till din Amiga? 
-Vill du kunna andra i programmen efter eget tycke? 
-Håller du på att låra dig programmera och vill ha programexempel 
med kallkod att studera? 
Om du svarar 'Ja' på någon av dessa frågor ar Public Domain (PD) 
något fOr dig. Public Domain ar program som ar fri a att sprida vidare 
till vanner och bekanta utan att upphovsmannen har något emot det. 
Det enda som kravs er att hanslhennes 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 mycket mer. .. 

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

Amicus 1 -26 Delta 1 - 1 75 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 -21 0 Taifun 1 -80 
Camelot 1 -35 Gold Fish 1 -3 Tornado 1 -30 
Chiron 1 -73 Kickstart 1 - 1 20 

Vi har aven ACS, AURA och Casa Mi Amiga 
Får tillfallet har vi ca. 1 500 disketter i biblioteket. Programmen 

. leveras på SONY kvalitetsdisketter til fåljande priser i svenska 
kronor: (frakt tiIIkommer) 

Vi har en lista åver alla disketter och deras innehåll. Den ligger på två 
disketter och år mycket lattanvånd tack vara att den anvånder 
Workbench-ikoner. Den kostar 30:- (svenska). BeståHningar kan 
antigen ska genom telefon, brev eller fårskottsinbetalning till fåljande 
adress: 
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20: - får SONY 1 DD 
25:- får SONY 2DD 

Observera att vi bara anvånder hågkval�etsdisketter och att alla 
disketter error-checkas innan de sands ivag. Diskettema skiekas ivag 
dagen efter vi tag� emot din bestålining. Snabbast går det om du 

DELTA Amiga User Group, 
cIo Peter Masuch 
Våst ra Palmgrensgatan 79 A, 421 77 Våstra Frålunda, SVERIGE 
Tel: (+46)-031-690938, PostGiro: 4243017-3 (SVERIGE) 



Menig 
Nielsens 
Mening 

Den lille gutten står der tårevåt i øynene, og ser på sin far. 
- Pappa, jeg vil ha det spillet i fødselsdagspresang. 
- Det får du ikke gutten min. Du skal lære deg å spare til det du vil ha, dessuten har vi allerede kjøpt presang 
til deg. Den lille gutten går ut til sin lekekamerat "Hva skal vi spille nå?" ,  blir det spurt. Den lille gutten. sier 
at han ikke har noen morsomme spill lengre. "Joda det har du, for du har både Pacman, Arkanoid og Spåce 
invaders." "De er alle sammen så gamle, jeg vil ha det nye spillet som kom i går." 
De to kameratene satte seg ned for å spille Arkanoid en stund. Den lille gutten syntes spillet var ganske mor
somt tross alt, selv om han ikke kunne �å det nye spillet ut av tankene. 
Den store dagen opprinner , og den lille gutten får mange fine presanger, men ikke det spillet han vil ha. 
Penger får han også, så mye penger at hvis han bruker dem alle sammen opp på en gang, så vil han kunne 
kjøpe det nye spillet 
Neste dag går han ned på butikken sammen med pappa for å kjØpe spillet. Pappa er interessert i at sØnnen 
skal prøve spillet før han kjøper det, men av mannen i butikken får han ikke lov. Det spiller ingen rolle tenker 
den lille gutten, spillet er morsomt 
Han kommer hjem, ringer til kameraten og ber han komme over, og loader spillet En stund etterpå kommer 
kameraten. - Sitter du her og spiller Space invaders, og ikke det nye spillet? 
Den lille gutten snur seg tårevåt i øynene mot sin kamerat. "Det.var ikke et morsomt spill", sier han. 

La denne historien være en lærepenge for dere som enda ikke har opplevd dette. Prøv alltid de spil
lene/programmene som dere skal kjØpe, for ellers kan det bli til at dere bruker en masse penger på ubrukelig 
programvare som bare står i hyllene og stØver ned. 

- Geir 

Denne tåredryppende historien rakk redaksjonen i siste liten, da den måtte sendes med posten. Egentlig 
skulle den sendes pr. Fax, men ifølge "instruksen" kunne ikke Faxen der Nielsen avtjener sin verneplikt 
brukes til "private" formål. Husk det, de av dere som ikke har vært "inne" enda . . .  -red. 
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Sommeren står for døren, og vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god 
ferie,  enten de tilbringer den i en fergekø på Vestlandet, på en bar i Alcudia 
eller foran sin Amiga! 

Vervekonkurransen 
som ble påbegynt i forrige nummer, har i skrivende stund 
(14. juni) begynt å gi gode resultater. Vervepremiene vil bli 
sendt ut så snart vi har fått satt opp resultatlisten og bestilt 
inn premiene. Takk for innsatsen! 

BBS'en 
Vår samarbeidsparter Narvik Online Systems (NOS) har 
dessverre vært utsatt for et aldri så lite crash, men nå skulle 
alt være i orden i gjen. Vi har sponset en telefonlinje til på 
NOS, og den nye har samme nummer som den gamle (082-
57 153). I neste nummer vil vi begynne å følge med på hva 
som skjer der, og nyheter og artikler fra EXEC vil bli lagt 
ut som bulletins og filer på basen. 

Adresse-endring 
Når du flytter, husk å melde fra om ny adresse. Vi fikk 
tilbake over 30 nummer av nr, 2/89 fordi abonnenten hadde 
flyttet uten å melde fra om ny adresse, og det koster mye 
penger å pakke om bladene og ettersende de til den nye 
adressen. Så hvis du flytter: gi beskjed om det! 

Neste EXEC 
kommer i august, og der har vi blant annet med et lite hard
ware-prosjekt, pluss et stort hardware-prosjekt. Hørte jeg 
68020? Ellers blir det som vanlig tester av nyttige og unyt
tige program, samt resultatene av vervekonkurransen. 

Sommerens 
medlemstilbud 
Programvare 

AmigaBOK bokføringsprogram, norsk utgave. 
Se test i EXEC 2189 1490,-
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Hardware 
Rendale Genlock for A500/1000/2000 
Vanlig pris 5.400,-

SCHRACK ekstemmodem 
Avansert modell med 300/120012400 baud. 
Hayes-kompatibelt. MNP. Godkjent av 
Televerket for bruk i Norge. Vanlig pris 7.200,-

Alle prisene er i norske kroner inkl. 20% mva. 
Porto og oppkravsgebyr kr. 40,- kommer i tillegg. 

2.750,-

4.900,-

'Bestillingen sendes til ATLANTIS, Parallellen 12, 8012 JENSVOLL, før 1. august! 



HEEEEEEI ! ! ! ! !  

Finn fram Colaen, sett deg ned i god
stolen og les . . .  

Nei, jasså. Så vår kjære redaktør går 
rundt og tror at det bare finnes 
medlemmer som eter bladet rått, uten 
å komme med kommentarer ? hehehe 
(rå latter). 
Jeg har nettopp lært meg det hexade�i
male tallsystemet, så nå har jeg såvidt 
begynt å programmere... ehh, er ikke 
kommet særlig langt altså. 
Du/Dere skjønner at jeg er mektig lei 
av disse shoot'em up spillene! Jeg lik
er spill hvor man får en oppgave å 
løse, og for å løse dem må man både 
skyte og løse forskjellig oppgaver som 
måtte dukke opp. Merk: Når jeg mener 
løse, så mener ikke at man skal op
pløse de div. fiendene i et kuleregn 
(hehehe . . .  ehhrm.). 
Vel, hva gjør man ... Jo, man begynner 
å programmere selv! 
Jeg sitter i ventende stunder å veeeen
ter på Alcotini sound sampleren som 
jeg bestilte fra City Computer Center 

. for vel tre uker siden. 

Jeg har også en synthesizer som jeg 
kommer til å koble til min kjære 
Amiga om ikke så lenge. 

Kommentarer til EXEC nr. 2 -89: 
Jeg likte Red. sin spalte (fikk trimmet 
smilebåndet). 
Artikkelen om Dr. T'KCS var info. 
nyttig. 
Jeg hoppet over artikkelen om Lattice 
C 5.0. Grunnen er at jeg ikke tør å 
begynne med det språket Jeg synes 
ærlig talt C virker helt gresk. Ikke i 
negativ betydning. Jeg har sett etter 
kurs som behandler dette språket, men 
har ei funnet 
BEST likte jeg testen av DEVP AC 
2.0! ! !  Den skal jeg kjøpe meg. 
Kunne ikke klubben tatt inn noen fra 
England og solgt dem til . . .  ehh .. .  
klubbpris???? (Tigger og ber). 
Artikkelen 'MIN SPALTE' signert av 
Øyvind Harboe ville vært den beste 
artikkelen jeg noensinne hadde lest.. 
Hvis jeg kunne MC. Så her er min 
koinmendo . .. Ehhhihihi.. .Bønn ... Lag et 
kurs i programmeringsteknikk. Jeg har 
som sagt begynt å forstå litt av det, 
men jeg VIL lære mer. Jeg er nemlig 
sikker på at bladet Deres ville ha gått 
mot de uante høyder, hvis dere hadde 
gjort dette. For husk at det er gjennom 
slike artikler at nivået innen data/dator 
vil bli høynet i denne fjellheimen de 
kaller Norge. 
Jeg ble helt deppa av å lese om 
4D ... OVER 7000 Kr . . .  gnngh ... 
Mine interesser er: 
- DPaint Il (kommer til å kjøpe 3'eren) 
- Digitting (har video kamera, men 

ikke genlock og program) 
- Spilldesign. 
- Musikk. 

Ellers driver jeg med serie tegning og 
fotografering, snart også med pro
grammering (hvis dere kunne komme 
igang med et bitte-lite kurs). Lever for 
det meste på tegneferdighetene 
minejeg har påbegynt vervingen av 
nye medlemmer. Håper at dere vil 
gjøre deres beste når det gjelder opp
byggingen av bladet Deres. 

Nå har jeg gjort mitt. 

Med vennlig hilsen fra 
Trond E. Haveland 

PS! Her er et råd som vil hjelpe en til 

å verve qere til klubben. Garanterer at 
ingen vil si nei når du spør. 

FalSKt 
A r r  

-� Inhsrru Mp,ei J. 
hode i p1asll 

Hei Trond! 

Takk for brevet og tegningen. Vi leg
ger oss ordene på hjertet, og registr
erer at du bruker ordet "dator" et sted 
i brevet. Jeg er klar over at Norsk 
"Dator"-magazin har prøvd å innføre 
dette ordet i det norske språket, men 
personlig vet jeg at jeg ikke i bevisst 
tilstand vil kunne kalle min kjære 
Amiga for en "dator". Uansett hva 
Finn Erik Vinje og andre måtte si (du 
er sikkert enig!). Og når det gjelder 
ditt verve tips, har jeg prøvd det! Of-

feret lo seg i hjel! Nå sitter jeg bare 
her og venter på at håret skal gro ut 
igjen. 

-red. 
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Hei dere i 
redaksj onen i 
EXE C I  

Takk for et godt og ganske seriøst 
blad. 

Først litt kritikk: I EXEC nr. 2 1989 
oppfordrer dere leserne til å skrive inn 
å spørre om saker og ting. Men hvor
dan kan dere forvente at folk skal ven
te i måneder på å få svar på problemer 
som de måtte ha i øyeblikket Prob
lemene løser en som oftest i løpet av 
noen uker, ville jeg tro, slik at når EX
EC kommer ut så er det ikke til hjelp 
for vedkommende. Det er jo en annen 
sak at det kan være til hjelp for an
dre .. . 

Det jeg ønsker å vite litt nærmere om 
er de farge forandringene som skjer på 
skjermen like etter at en har slått på 
maskinen? Har det noe med ex
ec.1ibrary som er i kickstart rom'en. 
Hva betyr de forskjellige fargene? 

Så har jeg et spørsmål angående kon
stanten PI. Jeg har forsøkt å regne ut 
pi med 16 desimaler (double precision 
number), men når utregningen kom
mer til den 8. desimal, så får jeg feil 
svar . .  Programmet i fig. 1 skulle jeg tro 
er riktig. Hva er egentlig feil? Er det 
computeren som er 'unøyaktig'?  
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Så vil jeg gi min støtte til Jorfatter av 
innlegget "Mo i Rana Calling! "  for 
synspunktene hans om at noen av ar
tiklene deres er for det meste for de 
som allerede er drevne innen C og 
maskineode, og ikke for nybegynnere. 

Ellers: Håper at dere har mere stoff 
om Amiga 500 hardware + omtale. 
Kunne tenkt meg en fast spalte i EX
EC om Transformer. I USA selges 
AI020 med Transformer. Er det noen 
som selger AI020 i Norge? Det er vel 
å bra at dere har mye om 2000, men 
flesteparten av medlemmene i EXEC 
er vel lykkelig eier av Amiga 500. Har 
hatt mye glede av Transformer v 1 .2, 
men når kommer egentlig versjonen 
som kan ta seg av grafikk? 

Vennljg hilsen 
Tore Larsen 

Hei Tore 
Her er litt svar på litt kritikk. Hvis du 
er frekk nok kan du ringe oss på tlf. 
081-63040 og spØrre om det du vil, og 
vi vil prØve å finne et fornuftig svar 
med en eneste gang. Men dette må du 
ikke si til noen andre, ellers blir jeg 
antakeligvis sittende i telefonen hele 
dagen, og får ikke tid til å lage blad . . .  
Svaret på dette brevet har du 
forhåpentligvis fått i posten lenge før 
dette bladet kom ut, så grunnen til at 
det kommer i bladet er at de fleste 
spørsmålene er av relativt allmen in
teresse. 

Fargeforandringene i oppstarten har 
en mening, og her er forklaringen: 

Mørk grå 
Lys grå 
Rød 
Grønn 
Blå 
Gul 

Maskinen er OK 
Programvaren (ROM)OK 
Feil med ROM' en 
Feil med RAM' en 
Feil med Custom Chips 
Exception 

For de av dere som synes det var for 
mange fremmedord, er er en forklar
ing på norsk: Når maskinen slås på, 
nullstilles først alle kretsene, samt at 
eventuelle avbruddsrutiner slås av. 
Deretter sjekkes maskinen for mulige 
feil. Hvis den ikke finner noen feil, 
settes skjermfargen til mørk grå. Så 
sjekkes programvaren som ligger i 
ROM (Kickstart), og hvis denne er ok 
blir skjermen lys grå. Deretter kom
mer vanligvis Workbench-hdnden 
fram, men hvis du får noen av de an
dre-fargene, er altså noe galt fatt. Du 
bør notere hvilkenfarge skjermen har, 
i tilfelle du må ta kontakt med et ser
viceverksted. 

Programmet ditt er riktig, bortsett fra 
en liten miss når det gjelder variab
lene: Du benytter funksjonen CDBL 
for å overføre svaret til en "double 
precision"-variabel, men det nytter lite 
når ikke variabelen er definert som 
double precision fra starten av! Det 
enkleste er å sette en skigard (#) bak 
variablene som skal være double pre
cision, og ikke bruke CDBL foran 
utregningen, slik som ifig. 2 

Når det gjelder C og maskinkode kon
tra andre språk, merker du sikkert at 
det er ganske stor forskjell i dette 
nummeret av EXEC, og det er et resul
tat av lesernes ønsker. Hold oss fort
satt underrettet om hva vi bør ha 
mer/mindre av, slik at bladet blir best 
mulig. 

Angående Transformer har vi hatt et 
par artikler om denne i fjor, men da 
programmet ikke selges i Norge, er det 

. litt vanskelig å skrive noe nytt om den. 
Jeg har enda ikke sett en dokumentert 
versjon som fungerer skikkelig. Men 
de av våre lesere som har erfaringer 
med dette vidunderet av et program, 
er velkommen i brevspaltene! Når det 
gjelder Transformer og grafikk, vet 
jeg like lite, men for et par år siden 



gikk det ville rykter om EGA
emulering m.m. Teknisk sett skulle 
ikke dette være noe problem, men en 
CGA-emulering ville vel være mer re
alistisk. Den som lever får se. . 

Ok, vi har kanskje skrevet litt mye om 
utstyr til A2000 (AT-kort, 68020-
prosessor etc.), men dette skal vi 
forsøke å rette på. Programvaren 
skulle det vel være greit med, da den
ne stort sett går på begge maskinene. 
Kanskje har vi testet for mange rådyre 
proff-programmer, og vi skal prØve å 
bli litt mer jordiske. GAME OVER
spalten er en av våre anstrengelser i 
den retningen, men vi kommer også til 
å teste flere programmer i "billig"
klassen. 

Takkfor brevet! 

- red. 

Hei EXEC ! 
Takk for et bra NORSK Amiga blad. 
Jeg støtter Tommy Strand i at bladet er 
for dyrt, men det kan det vel ikke 
gjøres noe med?? ! !??  

Det jeg synes var dumt med Exec nr .  2 
1989 var: "GirIs! Girls! GirIs! " Hvem 
som helst kan jo utgi seg for å være en 
jente, og hvis han er heldig, så får han 
et års gratis medlemsskap i Atlantis 
Amiga brukerklubb... Hvis man ikke 
vil .. lure .. Atlantis så kan man jo bare 
få tanten, gamletanten, bestemoren, 
tippoldemoren, moren, søsteren, dat.
teren eller annet "hunkjønn" til å 
skrive et brev, og vips, så får de et års 
gratis medlemsskap i Atlantis Amiga 
brukerklubb! ! ! ! !  

Og hvem må betale for dette??? 
Selvsagt de som er medlemmer, og 
som har betalt kr 295,-. Jeg har regnet 
ut at dette vil koste dere opp til kr 7 
375,-. Hvorfor ikke gi bort dette i form 
av en harddisk i årets vervekampanje? 
Dette ville gitt alle fordeler, utenom 
jentene, da. 

Selvfølgelig er jeg ikke imot at dere 
prØver å trekke jenter inn i 
datamiljøet, men hvorfor på denne 
måten? 

Vervekampanjen deres liker jeg godt. 
Den vil sikkert skaffe flere medlem
mer, forsett slik ! !  

En ting til før jeg slutter å klage, dere 
sier at bladet deres er tykt. Hva hjelper 
det når dere ikke utnytter plassen i 
bladet? Se på sidene 1 1, 12, 13, 26, 
29, 49 i Exec nr. 2 1989. Du/dere må 
vel være enige i at man kunne ha ut
nyttet plassen på disse sidene litt 
bedre, og fått litt bedre plass til andre 
ting .... 

Håper dere kan trykke brevet 

Haakon Dybdahl 

Hei Haakon! 
Du trenger ikke å engste deg over at 
jentene skal skaffe klubben "u
nødvendige" utgifter. I skrivende 
stund er det en jente som har sldtt til 
på tilbudet vårt, mens de andre har 
valgt å melde seg inn på vanlig måte 
& få Superbase gratis. Så det ser ut til 
at Atlantis fortsatt blir en utpreget 
"gutteklubb". Dessverre! 
Når det gjelder utnyttelse av sidene, 
kan det nok hende at ''første
sideoppslag" av og til får litt luftige 
innledninger. Nå kunne jeg selvsagt 
holdt et foredrag om "luftens" betyd
ning som typografISk virkemiddel, men 
det gidder jeg ikke. At Infochannel
testen så litt "tom" ut skyldes at 
billedtekstene falt ut. Hvis jeg ville, 
kunne jeg sagtens presse hele bladet 
inn på ett ark, men det ville sett litt 
dwnt ut. El/ør jøg bnM br." .lå små sA:rifttypør aJ .. .  

- red. 

Hei! 
Vi er to gutter på 15 år som .digger 
AMIGA. Vi synes bladet er nesten 
bra. Vi har bare noen få ting å utsette 
på det Vi synes at det er for lite om 
spill, dere tester (nesten) bare bruker
program og adventure. Vi er ikke noen 
"GAMERE" , men det er morsomt å 
lese om nye spill. Vi synes forøvrig at 
dere burde teste brukerprogram og ad
venture like mye som før. Vi likte 
ideen om DEMO-konkurransen og 
gleder oss også til neste medlemsdisk. 
Vi håper det er flere program som vi 
har nytte av enn på den forrige disken. 

Vi synes at medlemmene er slappe 
'som ikke skriver og vi håper det blir 
litt mer futt fra nå av. 

J eg har ikke funnet den rette printer
driven til min MPS 1250 (i forhold til 
dipswitchene) og håper dere kan 
hjelpe meg med det. 

Hilsen 
Vegard Hanssen, 8 1 50 ØRNES 
Svein Jakobsen, 8 1 50 ØRNES 

Hei Vegard & Svein! 
Takk for brevet! Som dere ser har det 
blitt mer spill i dette nummeret, og 
hvis ikke alt for mange protesterer 
kommer vi til åfortsette slik . . .  
Dipswitchene på printeren din bør stå 
slik: 

SWITCH #l 
1 PÅ 
2 AV 
3 PÅ 
4 AV 
5 AV 
6 AV 
7 PÅ 
8 PÅ 

SWITCH #2 
1 AV 
2 AV 
3 PÅ 
4 AV 

... og du må benytte en EPSON-driver! 

-red. 

Til EXE C 
Jeg leste i forrige nummer at dere et
terlyste respons fra leserne. Jeg er kan
sje ikke den fødte innskriver, men jeg 
syntes så synd på dere (SNUFS) at jeg 
bestemte meg for skrive inn et brev til 
dere. For det første vil jeg takke for et 
flott blad, og jeg håper det snart kom
mer farger i bladet. Jeg har en Amiga 
500. Amiga 501 expansion, 1010, en 
108 1  monitor og sist men ikke minst 
en Commodore MPS 1200P (printer). 
Men så er det at jeg ikke får skrevet ut 
stor "ø" for den blir skrevet akkurat 
som en liten ø. Jeg bruker Kindwords, 
så den burde jo kunne skrive ut de 
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norske bokstavene. Jeg lurer også på 
om det er mulig at hele dette bladet·· er 
laget på en Amiga, for noen av de 
bildene som er der er jo helt krystallk
lare, mens andre ser du klart er laget 
på en Amiga. F.eks dette bildet av 
redaktØren, ser man jo er fra en 
Amiga, mens dette bildet av · Petter 
Vabog, ser man at ikke er laget på en 
Amiga. Jeg synes det er bra at dere 
ikke bare tester spill, men også noen 
programmer. Jeg har også en liten ny
het som jeg så på et program på TV 
NORGE. Programmet het 2000 og er 
australsk. Nok om det. Der brukte de 
en Amiga 2000 (eller var det en 
Amiga 1000 (vet ikke), men der viste 
de en ny måte å lagre data på, de lagret 
på et ark. Først skrev de 12 sider brev 
på et tekstbehandlingsprogram, 
deretter printet de ut en masse ver
tikale streker, (akkurat som en 
strekkode) dette gjorde de med en helt 
alminnelig matriseskriver, deretter 
kunne de kopiere dette arket i en helt 
vanlig kopierings-maskin, deretter 
skulle de ha dette inn i Amigaen igjen, 
da brukte de noe som lignet en krys
ning mellom en håndscanner og en 
Okimate 20. Vet dere noe mere om 
dette, så vet dere at det jeg forteller 
dere ikke bare er noe tull, men nå klar
er jeg ikke å "trøste" dere mer, så dere 
får ha det bra. 

Med vennlig hilsen 
Medlem nr. 00583 

Hei medlem! 
Selv har jeg dessverre ikke sett akku
rat den "episoden" av 2000 (pent 
navn på et program, hva!), men 
teknisk sett er muligheten du beskriver 
fullt mulig. En annen sak er at jeg ikke 
helt skjønner vitsen med å lagre data 
på en slik måte. Hvis opplysningene 
skal inn i en maskin av samme type, er 
det vel mye enklere å lagre det på en 
såkalt diskett. Men hvis alle 
medlemmene hadde hatt en slik 
strekkode-leser, kunne vi f.eks. skrive 
programmene i bladet med strekkoder. 
Mennesker liker best å lese det som er 
skrevet på papir, datamaskiner er 
flinke til å lese ting som er lagret mag
netisk. Men for all del - ideen er mor
som, det gjelder bare å finne noe 
praktisk å bruke den til. Og når det 
gjelder bildene -for at motivet skal bli 
noenlunde identifiserbart har vi sett 
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oss nødt til å benytte vanlige fo
tografzer som rastreres på trykkeriet 
og limes inn. Så snart vi vinner i lotto 
blir det heller en SHARP fargescanner 
og bilder med 16 millioner farger! 
P P age 1 .2 kan nemlig importere slike 
filer og separere de på fotosetter. 

-red. 

Heisan 

Hoppsan! 
Etter å ha lest siste nummer av EXEC 
(2-89) er det bare en ting å gjøre: 
Skriv leserbrev. Det kom fram med all 
tydelighet at gutta i EXEC har for liten 
respons på bladet Så her er mitt 
bidrag. 

FØrst det positive: Det står masse nyt
tig i bladet. Spesielt liker jeg program
og hardware-testene. Generell infor
masjon av annet slag (klubbsidene 
etc.) og ikke minst medlemsdisketten. 
Medlemsdisketten var en fulltreffer, 
masse morsomt og nyttig stoff. jeg lo 
godt av jule-demoen, meeeget bra 
laget. Virus-dreperen var også ful
lkommen, den reddet jula! Så oppfor
dringen er klar: Flere medlemsdisket
ter (helst med siste versjon av VirusX, 
VirusX 3. 1). 

Annet positivt er listingen og salg av 
PD-disketter, og medlemstilbudene på 
program og hardware. Men tilby 
varene over lengre tid, det er ikke 
alltid en har penger når man trenger 
dem! 

På det negative: Hvorfor bruke 4 sider 
på å liste ut et C-program som bare C
fanatikere har interesse av? (Spesielt 
dumt er det når det kommer på neste 
EXEC-diskett). 

Så litt generelt pludder basert på mine 
egne erfaringer fra arbeidslivet (PC
A '1): En datamaskin er først og fremst 
et verktøy, og brukeren benytter de 
programmene som fmnes tilgjengelig 
på markedet (regneark, databaser, 
grafIkk, tekstbehandling etc.) I enkelte 
situasjoner har en bruk for spesielle 
program som en kan skrive selv. 
Hvilket språk som da benyttes er fulls-

tendig likegyldig bare det går fort nok. 
I de fleste tilfeller vil Pascal eller en 
kompilerende Basic klare seg. 

. Oppsummering: Som Amigabruker vil 
jeg . lese om nye program og hardware 
til tpaskinen, og om det som skjer i 
Norge på dette området (og norske an
nonser). I ren desperasjon har det 
hendt at jeg har kjØpt Norsk Dator
magazin! Så fortsett med å utgi det 
lovende bladet EXEC! (Og hold 
spillomtalen til et minimum). 

Et lite SpØrsmål til slutt Tar dere 
A500 på alvor? 

Med hilsen 

Henrik Gudbrandsen 

Takk for ros og ris! Når det gjelder 
risen: C-programmet var et 
maskinkodepro gram, og det gikk ikke 
over fire, men syv sider! Desto større 
grunn for oss til å rasjonere ut spal
teplassen til slike prosjekter litt mer 
sparsomt. Spill-omtalene kunne det 
ikke blitt færre av, og vi har valgt å ha 
litt flere (og nyere) tester. Men disse 
kommer ikke på bekostning av noe an
net. Selvfølgelig tar vi Amiga 500 på 
alvor! Med alt det (billige) ekstraut
styret som er kommet til 500, skulle 
jeg nesten ønske at jeg heller hadde en 
en Amiga 500. Og inne boksen er det 
jo akkurat det samme! Som jeg har 
sagt før: Amiga 500 er en ulv i 
fåreklær. 

-red, 

Til Exec 
Eg er lærar på ein barneskule og me 
har dette året hatt ein Commodore 
Amiga på skulen. Først vart maskinen 

. brukt på kontoret til tekstbehandling, 
og database. Me har f.eks lagt inn alle 
skulen sine dias-seriar, videokassettar 
.og plansjar inn i database. I tillegg har 
me og brukt maskinen til hjelpeop
plæring med to elevar . Dette har roe 
hatt gode erfaringar med. Det har 
verka motiverande for elevane å få ar
beida med datamaskinen. 
No har me ikkje program som er laga 
for spesialundervisning, men me har 
brukt tekstbehandling. Me har då laga 



oppgåver og lagra dei på diskett Ele
vane har uført oppgåvene på maskinen 
og gjeme lagra utføringa. Etter ei tid 
har eleven fått utført same oppgåve og 
så har ein kunna samanlikna om 

. eleven har gjort framgang. 

I tillegg har me brukt eit glosetestpro
gram som og har verka motiverande 
for elevane. 

Eg ville gjema koma i kontakt med 
andre som har brukt Amiga i skulen. 
Eg er og interessert i å få kontakt med 
personar som har kjennskap til, eller 
har program som kan brukast i skulen. 
Etter dei erfaringane me har gjort, trur 
me at Amiga er ein grei maskin til 
skulebruk. 

Har du erfaringar , idear eller tips om 
program som kan nyttast i undervis
ning, så ta kontakt med 

Nils Magnor Stølen 
5428 FOLDRØYHAMN 
Tlf. 0800 - 1430 054 25957 
Etter 1430 054 27585 

Ja, hva venter dere på? Hvis du er 
lærer, elev, eller kanskje noe annet, 
skriv til Nils Magnor Stølen og si hva 
du synes. Apropos dette: i neste num
mer av EXEC ser vi på nyeste versjon 
av programmet CLAS, som kan brukes 
til å lage undervisningsprogram. 

-red. 

Hi there, 
EXEC 
Dette er en liten "Note" fra Det Høye 
Nord der kun Midnattsolen og Ami
gaen er aktiv etter klokken 0100. 

Vel, for det første må jeg si meg enig i 
en del som Tommy Strand skrev i 
Leserbrev-spalten sist gang. Det blir 
servert vel mye om programmering i 
C, og 8 sider om noe mega demo
greier som likevel skal komme inn på 
neste EXEC-disk er � å skrive i 
bladet. (se EXEC nr. 2/89). Det er in
gen som gidder å skrive inn 7 sider 
med tall og bokstaver likevel. Da er 

det bedre med litt flere smarte Basic
programmer , og heller ta med noen 
tips og noen små programmer i C. 

Medlemsdiskettene er et megabra 
tiltak fra dere og er virkelig noe å satse 
på. Der kan sikkert noen av leserne 
også komme opp med et eller annet 
program som vi andre dødelige kan ha 
nytte av. Mega Demo Disk'en ser også 
ut til å kunne bli noe bra greier. Vi 
venter i spenning, og imens sender vi 
inn noen demoer og deltar i konkur
ransen I ! !  

En egen EXEC public Domain hadde 
ikke vært så dumt, da mye av det som 
er på de andre Public Domain disket
tene er noe ubrukelig tøv. Så hvis dere 
har mulighet til å f.eks plukke ut det 
dere mener er bra og rote det sammen 
på noen egne disketter, så hadde det 
vært kjempebra. 

Medlemsavgiften på 295 kroner i året 
synes jeg er akseptabelt, men det er 
sikkert noe i klubben og bladet som 
kan bli enda bedre enn det er nå. Og 
der skal jeg være enig med dere at vi 
medlemmer er noe late når det gjelder . 
å gi livstegn fra oss. Så medlemmer av 
EXEC (og andre), ikke bare sitt der og 
drep Joysticken med et eller annet 
mega-crack-game. Send heller ' inn 
noen av dine meninger, tips, spørsmål 
eller program til EXEC. Det er helt 
sikkert noen som synes at · det dere 
skriver inn er interessant. Og hvis 
ikke, så kan ingen beskylde dere for å 
ha vært "tausheten" Dere har ihvertfall 
prøvd. Redaksjonen blir i hvertfall 
happy for brevene ! ! !  

Med vennlig hilsen 

Stig Marthinsen 

Hei Stig! 
Ok, Harboes gigant-program var kan
skje litt i drøyeste laget, så det kom
mer ikke til å gjenta seg. Kors på 
halsen. Det neste programmet blir 
bare på 6 sider . . .  Alvorlig: Vi har 
diskutert en del rundt dette temaet, og 
funnet ut at hvis MC-programmene 
skal bli kortere, blir vi bl.a. nødt til å 
kutte ut en del sjekkerutiner, noe som 
gjør at programmene vil bli mere 
"råtne". Og de aller lengste pro-

grammene får vi samle opp og legge 
pd diskettene.  Små programmer i C 
ble det heller lite av denne gangen, da 
Torstein skulle pd rep-øvelse, men jeg 
skal nevne det for han når han kom-, 
mer tilbake fra vestfronten. 
En egen EX EC PD-samling er min 
personlige drøm. Hvis det blir dårlig 
vær i sommer (noe det sjelden er her 
nord, som du sikkert vet), kan det hen
de det går i orden. I såfall kommer 
dette til å stå i augustnummeret. Jeg 
ser for meg en samling på f.eks. 20 
disketter, der innholdet er gruppert et-

. ter forskjellige typer program etc. Vi 
skraper bort all møkka og lar kun per
lene være igjen! 
Medlemsavgiften er etter min mening 
absolutt akseptabel sett fra 
medlemmenes synsvinkel, og om et par 
hundre medlemmer kan også jeg som 
har brukt en del penger på å få i stand 
denne blekka begynne å like meg! I 
løpet av året er målet å være så tidlig 
ute med nyhetene at andre blad bruker 
oss som kilde, og ikke motsatt. Og 
innholdsmessig skal vi balansere oss 
slik at så mange som mulig blir så 
fornØyde som mulig. Men det krever at 
dere skriker ut når det blir "for gæli", 
så ikke rot vekk brevpapiret enda! 

Vi ble hæppy for brevet ditt 

- red. 
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EXEC 2/87 
Tester: Hardware: Bridgeboard 1 

Brukerprog.:  Transfonner 
Vizawrite 
Videoscape 3D. 

Spill: Two on Two 
Space Battle 
Space Port. 

Adventure: Zork 1 < > 
Ellers: Utlisting av FISH 1 1-20 .. . . 

Basic-progam 

EXEC 1/88 
Tester: 

Ellers : 

EXEC 2/88 
Tester: 

Ellers: 

Basic 

:::::;: 

mm: m: 

EXEC 3/88 (dobbeltnummer) 
Tester: Brukerprog.:WBh 1.3 

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

Spill: Ports of Cau 
FIA -18  Interceptor 

Adventure: Zork I 
King of Chicago 

Ellers : Bygg din egen sampler! 
C-kurs 
Relasjonsdatabaser 

::; 

. . . . . . . . . . Hardwåre:" A2620 
·:<:: : · : : : : " : ": SrokerPtog.: Prof. Draw . . . . 

Comicsetter 
Moviesetter 
Deluxe Photolab 
Lonol 
Lattice c 5.0 (del I) 
Janus 2.0 

Spill: Elite 

Adresse 

Postnr'/S ted 

Major Motion 
Kick Start Il 
Thunder Cats 
Vixen 

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

C-Light 
Infochannel 
AmigaBOK 
The Securities Analyst 
Dr.Ts KCS 
Lanice 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. 

1/89 2/89 

Porto og oppkravsgebyr kr 35,- kommer i tillegg 53 




