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Etter en del transport-teknisk klabb og babb dukket esken tilsutt opp mellom hendene på en redaktør med
deadlines så tett innpå at man ikke kunne ha fått kilt imellom en babermaskin... eller var det barberblad? Maskinen
var en "nesten ferdig" sak med et tosifret serienummer, og jeg hadde lovet å være forsiktig med den.
Farlige greier!

ferdig ventet jeg at en eller annen

platen å snurre rundt, og CD-platen

FØrst ønsket jeg å koble opp boksen

stemme skulle si "".her er

på skjermen forsvant. Kun teksten

overraskende godt til å være et

mot et vanlig TV-apparat. Den rikt

Dagsnytt", men det skjedde ikke. På

"Amiga" og den roterende

antennesignal' Også effektlydene og

illusterte bruksanvisningen som

skjermen stod fremdeles logoen og

CD-logoen var igjen, og etter noen

musikken som veltet ut gjennom

fulgte med var på engelsk (blir på

CD-platen, og nordlys-liknende

sekunder til roterte CD-logoen ut av

stereoanlegget var litt mer innholdsrik

skjermen.

enn tidligere, selv om disse kun var

norsk), og forklarte kortfattet og

fargekaskader kom susende imot

TV-apparatet var dessuten

greit oppkobling og bruk av Amiga

"normale" Amiga-lyder. Naboens

CD32. Det fulgte også med et lite

høflige anmodning om at jeg måtte

hefte med "consumer information",

dempe meg litt ble tatt til følge.

der en av sidene var på norsk.

(

Øyvind Skogvoll

l dette

heftet står blant annet følgende:

Håndkontrollen

"".Hvis du tidligere har hatt
epileptiske anfall, må du
oppsøke lege før du
bruker dette systemel. Du
må også oppsøke lege

Den medfølgende håndkontrollen har
ganske mange knapper, så her åpnes
det for spill med

mange

spesialfunksjoner! Og knappene
brukes også til å styre CD-spilleren
med ved musikk-spilling, som f.eks.

hvis du under bruken av
systemet får noen av av de
følgende symptomer: mental
forvirring, muskelkramper,
ukol1lrollerte bevegelser eller
forstyrret synsevne." Jeg tror alle

start, stopp, spoling og pause. På
Pinball Fantasies bruktes hele
retningsknappen til venstre flipper,
stopp-knappen brukes til høyre
flipper, og begge

har merket de fleste av disse

spoleknappene i

symptomene i sine mest spastiske

fremkant brukes tiI å
"tilte" med. Det var litt

spiIleseanser, men jeg tror få av oss

••••_

har oppsøkt lege etter å ha satt ny

uvant å ikke kunne dælje
til på SHIIT-tastene på

highscore i Zool.

tastaturet, men etterhvert ble jeg vant

Premiere

til det. Kontrollen ligger godt i

Ihvertfall gikk det meget greit å

meg. Jeg løftet lokket der CD-platen

De klassiske intro-bildene til Pinball

hendene, og er passe stor. Hvis du

koble CD32 til TV'en via

skal befinne seg, og fant frem en av

Fantasies dukket opp i

ikke kan fordra slike nymotens ting,

antennekabelen. Jeg koblet også

de to platene Commodore hadde

rekkefølge, og musikken i

er det godt å vite at du

lyd-utgangen til stereoanlegget

vært så elskverdige å sende meg. Til

bakgrunnen var så god at det ikke

normal joystick, men da mister du

(forsterkerens CD-inngang), og

alt hell var det selveste Pinball
Fantasies i AGA-utgave, på en

var vanskelig å høre at det var

tilleggsfunksjonene som ligger på

håndkontrollen til en av

skikkelig CD-lyd. Så var det bare å

ekstraknappene. Vi tipper at diverse

rask

kan koble til en

joystick-portene. Så slo jeg den på.

gullplate som antydet at den

velge yndlingsbrettet sitt og sette i

produsenter av tilleggsutstyr kommer

Et bilde av en CD-plate og en

foreløpig kun var produsert i noen få

gang' Det var synlig forskjell fra

til å lage alskens "deluxe"-varianter

CD32-logo dukket opp på skjermen,

eksemplar. Jeg la platen ned der den

den "gamle" versjonen; flere farger,

av denne kontrollen, med både

og en fet synthesizer-fanfare lød

skulle være, og lukket igjen lokket.

mykere toninger og i det hele tatt

fotpedaler, hekkspoiler, ryggelys og

gjennom høyttalerene. Når den var

Etter et sekund eller to begynte

bedre grafikk. Bildet på

autofire. Vi testet håndkontrollen på

SÆRTRYKK FRA AMIGAFORUM NR.
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AmigaForum er et norsk blad som omhandler alle
Amiga-maskiner og CD 32, og kommer ut 12 ganger pr. år.
Abonnement kan bestilles på telefon 75 52 6 1 70 .
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en Amiga 4000, og den virket

Demo-CD

landskap,

faktisk problemfritt der - så

Det fulgte med en gullplate til, med

eller Maximum

il la Strike Commander
OverkilI. Men det

kompatibiliteten går begge veier.

opptil flere demoer på spill og

spørs om 68020-prosessoren er

Hva er det som går av

spennende finesser. Jeg startet opp

kraftig nok -

Commodore'?

med denne, og en meny med
funk-musikk dukket opp på

CDXl-video

Motorsagmassakren?

skjermen. I menyen finner jeg blant

De av dere som husker et produkt

Jeg lurer litt på hvordan jeg skal få

ved navn CDTV, er kanskje klar

en gal inne i spilleren - det er jo

annet demoversjoner av Zool,
Diggers, Jurassic Park og Robocod
2 (i AGA), og disse ble selvfølgelig

ingen stopp-knapp! I angst for å

prøvd behørlig. De av dere som

hjelp av en genistrek som

ødelegge noe åpner jeg

skvetter tiI når dere hører navnet

Commodore kalte CDXL. Dette er

brukerveiledningen (ok, jeg er

Jurassic Park, bør bare skru

ukomprimert video som lagres på en

tatt ut den platen som snurrer som

feig!), og

der står det at det bare er å

åpne lokket, så stopper platen av seg

forventningene

taim vill sjåvv!

over at denne var i stand til å vise
video på en del av skjermen ved

helt ned til null.

slik måte på platen at den kan leses
raskt inn, og teknikken er blant

Denne versjonen ligner mer på

selv. Jeg åpner lokket, og en

Pac-man enn på noe av det vi

annet brukt i spillet "Sherlock

motorsag-lignende lyd sprer seg

forbinder filmen med. Det lå også

Holmes - Consulting Detective".
CD-ROM leseren i CD32 er dobbelt

gjennom marg og bein.

en d�mo av Jurassic

Jeg lukker igjen lokket for å finne

dessverre ikke virket særlig bra

Park 3D, som

så rask som den i CDTV,

en mer behagelig måte å få ut platen

enda. Men av det lille vi så, virket

prosessoren er raskere, og grafikken

på. Etter at spillet er startet opp

det som om den nye kretsen for

er langt bedre. Dette gjør CD32 i

igjen, trykker jeg raskt på

"chunky pixels" som vi nevnte i

stand til å vise video på skjermen

forrige blad ble brukt til å lage et

med en rimelig bra kvalitet,

resel-knappen, og

så river jeg opp

lokket! Platen bremses raskt opp

3-dimensjonalt landskap. Spennede!

avhengig av størrelsen på bildet.

uten så mye som en lyd, og jeg

Det lå også en demo som het

CDXL må

puster lettet ut. Hos Commodore får

Navigarion, og når denne startet

vi vite at dette problemet er fikset på

kom det opp et bilde på skjermen

hjelp av FMV-kortet som CD32 kan

den modellen som kommer i

der jeg så bortover en delvis opplyst

utvides med. MPEG er langt bedre,

3D

ikke forveksles med

MPEG-video som kan vises ved

butikken. og at det totalt er gjort

flate, og foran meg stod det en kube

og tar også mye mindre plass. Som

tekniske 70 forbedringer siden

med et bilde av en mandrill (ape) på.

eksempel kan vi nevne at videoen

"prototypen" vår ble lagd.

Jeg trykket på "forover"-knappen,

Caribbean Blue med Enya (ca. tre
minutter) tok ca. 70 megabytes'

og beveget meg da forholdsvis mykt
framover mot kuben, som samtidig

Amiga CD32
sammenlignet med et
par andre TV-spill
NitendoCD

Bits

32-bit

MrPS

3.5MlPS

SegaCD
2x68000/12MHz
16 bit
0.3MIPS

Grafikkminne

2MB DRAM

64KB VRAM

OKB

64KB SRAM

IKB

64KB

8KB

Ja. ?KB

8 sprites (64-bit)

80 sprites (32-bit)

Beskrivelse

CD32

Cpu/Hastighet

68EC020114M Hz

Fast

RAM

Batteriminne
Animation CELS

+ bobs

-

320x200, 15KHz
16.7milJ. 64av512

klassiske biljaktscener fra Blues

på sidene. Dette eksemplet

Brothers, en sekvens fra av

demonstrerer hvordan den nye

BladeRunner, samt en reklamefilm

kretsen i CD32 kan brukes til å

for Amiga.

"mappe" bilder på flater, på en mye
raskere måte enn det f.eks. en

Humoristisk demo

Amiga 1200 kan. La oss håpe at det

Ellers fant vi også en demo lagd av

dukker opp en skikkelig

Jim Sachs, som åpnet med en heller

Lyd

Stereo 8-bit

Mono 8-bit FM

Stereo 16-bit

Stereo CA-DA

Stereo CA-DA

Stereo

CD-ROM

Double Speed

Single Speed

Double Speed

Toppmating

S kuffmating

???

MPEG

November

Nei

Nei

PhotoCD

Planlagt

Nei

Nei

Spillkontroller

I1 knapper

8 krapper

12 knapper

Parallell/seriell

Planlagt

Nei

Nei

Floppylharddisk

Planlagt

Nei

Nei

Keyboard/mus

Planlagt

Nei

Mus

Kan bli datamaskin Ja

Nei

Nei

Programvare lisens $3/disk

$IO/disk

$IO/disk

$299+$99

$?''1+$99

Nå

1994

rå

flysimulator som benytter denne

grovkornet dinosaurus som hoppet i

teknikken til å lage realistiske 3D-

rykk og napp bortover en minst like

5 12x448. J5KHz

262.144

$399
Nå

I tillegg til Enya, fant vi også

på de forskjellige bildene som var

128 S prites (64-bit)

640x5 12. 15KHz

I salg

opp, og jeg svingte rundt dem og så

SRAM

Video Modus

Utsalgspris

fullt til stede - selv uten FMV-kort!

.

Farger

av

videosekvenser i spillene

fortsatte innover. Flere kuber dukket

8/16-Bit
Custom RAM?

er altså

ble lysere. Jeg svingte forbi, og

658 I 6/3.58Mhz
O l MIPS

Men muligheten til å legge inn

256 av 32768
CA-DA

•

(

T

e

grov bakgrunn. "Is this your idea of

hastighet, spi Iles musikken med

a computer game?" spurte en

normal fart... men når jeg

stemme, og plutselig forandret

hurtigspoler går det mye raskere enn

bakgrunnen seg til en helt naturtro

på CDTV og andre CD-spillere jeg

fjellformasjon, og den latterlige lille

har vært borti.

s

t

dinosaurusen ble "mårfet " over til
en gigantisk og "ekte" figur som

Diverse annet snadder

brøler, beveger seg og ser ganske

Ved å trykke på den blå knappen når

nifs ut. Så følger diverse film

logo-skjermen vises, kan du velge

inspirerte sekvenser, før vi får se en

hvilket språk du helst vil bruke.

TV-skjerm med et latterlig flyspill

Valget forutsetter at spillet støtter

på. Plutselig knuses skjermen av et

flere språk - i motsatt fall blir det

jagerfly som kommer

engelsk. Den røde

ut av den! Et annet

knappen bringer deg til

følger etter, og
plutselig er vi inne i
kockpiten på dette
flyet, Den
obligatoriske raketten
fyres av, og snart er
det første flyet
historie.

Musikk
Etter å ha prøvd en
del CDTV-plater,

. Markedet
domineres
i dag totalt
av Sega og
Nintendo

som alle fungerte

en skjerm der du kan
organisere informa
sjonen i batteriminnet,
der highscores og
annen informasjon blir
lagret. For nærmere
tekniske spesifika
sjoner, henviser vi til
forhåndsomtalen i
AmigaForum nr. 5/93,
samt til intervjuet med
Tom Jahr i
AmigaForum 6/93.

utmerket, gikk jeg
over til å spille litt musikk. Hånd

Konkurrenter

kontrollen inneholer alle knapper for

Markedet domineres i dag totalt av

alle de vanlige CD- funksjonene,

Nintendo og Sega, som i alle

men siden det ikke er noen form for

sammenhenger presenteres som den

display på selve spilleren, må du slå

store drømmen for et barn.

på TV'n for å se nummeret på

Sistnevnte har allerede en "Mega

sangen du spiller etc. Da får du opp

CD " løsning som plugges inn i det

alle kontrollknappene på skjermen,

"gamle " TV - spillet, og det ventes at

og du kan du blant annet slå av og

Nintendo vil komme med CD til sin

på hver enkelt melodi. Vi var ikke i

SNES utpå nyåret en gang. Men i

stand til å bedØmme lyden etter

Casino deler Forberg ul Ninlendo til

tekniske HiFi-kriterier, men det

alle under 12 som smiler søtt i

hørtes nå ihvertfall bra ut. Hvis du

kamera, og navnet er like godt

setter inn en plate som inneholder

innarbeidet blant smårollingene som

grafikk, oppdager spilleren dette

Mac er det i reklamebyråene (ingen

selv (i motsetning til hva CDTV

sammenligning forøvrig). Del

gjorde).

kommer derfor til å heve en del

Selv om spilleren har dobbel

ressurser å få Amiga CD32 inn i
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Sortwarehus

Dato
6. sep.
8. sep.

Pris
[33
[30

18. sep.

21.
22.
24.
30.

sep.
sep.
sep.
sep.
sep.

bevisstheten til den potensielle
kundegruppen, men jeg har inntrykk
av at Commodore tar dette ganske
alvorlig. Det er de nødt til, for jeg
tror ikke de har råd til en ny
CDTV -historie.
Teknisk sett er disse TV-spillene
langt underlegne CD32 (se
sammenligningen på side 2), og
også prismessig kommer de dårlig

29.
29.

ut hvis man ser hva man får for
pengene. Riktignok har Nintendo
begynt å putte ekstra prosessorer i

MiJlienum

sammenligningen nederst på side 2.

futt, men det sier seg selv at dette

Alle med vettet i behold må da se at

gjør spillene uholdbart dyre.

CD32 er best! Men forutsetningen

Så det mest aktuelle er å se

er som nevnt at det kommer mange

framover. Av kommende

spill - og det gjør det! Og hvis

konkurrenter er det tlere som kan bli

Commodore tjener penger på CD32,

en alvorlig trussel. Panasonic,

vil det også bety at videreutvikling

Matsushita og bl.a. Electronic Arts

en av Amiga befinner seg på langt

har i lengre tid jobbet med 3DO, en

tryggere grunn, så også de som ikke

avansert RISC-basert CD-sak som

har den ringeste interesse av spill vil

har mange finesser innenfor f.eks.

forhåpentligvis merke positive

3D-animasjon med "texture

konsekvenser av CD32. Vi krysser

mapping" som gir meget realistiske

fingre, armer· og bein!

nå i NTSC-utgave (for amerikansk
TV), og en europeisk PAL-versjon
er ventet over nyttår... hvis
tidsplanen holder. Prisen vil ligge en
god del høyere enn CD32, og vi vet

fak t a
Amiga CD32

erverdige Silicon Graphies. Målet er

68020og AGA-grafikk
Produsent: Commodore
Pris: 3.490,- inkl mva.
Importør:

å lage en supen'ask spillemaskin,

Commodore Computers Norge

heller ikke hvor mange spill som
kommer til den. I en pressemelding
fortelles det dessuten at Nintendo
har inngått et samarbeid med

men tidshorisonten her er 1995,

CD-basert TV-spill med

prosessor

AS. tlf. 22 64 81 90

altså om hele to år.

Bra grafikk. god

Nintendo-fanatikere må derfor

hastighet, og mye

belage seg på l ang v entetid.

pengene! Mange
Kan utvide s

Med CD32 har Commodore lagd et

med blant

annet FMV -modul

TV -spill som de absolutt har

(fullskjenns vjdeo). God

forutsetninger for å lykkes med. Den

håndkontroll. Kompatibel

er basert på kjent og gjennomprøvd

med v anlige j oysri cks.

teknologi, og koster forholdsvis lite.

Det ventes et stort antall

Som med alle slike systemer er det

gode spill til lav pris.

kun en ting som da gjenstår: spill.
(se s. 3) holder stikk, trenger vi ikke

for

utviklere

av programvare (spill).

Konklusjon

Hvis planene for lansering av spill

>•

Det virker litt uvant å åpne
lokket mens CD- platen

ført på riktig måte, gjennom blant

I skrivende stund
(I. september) er det ikke

annet TV, og med et solid utvalg av

så mange spill som er

spill, drister jeg meg til å spå at

ferdige.

å bekymre oss så veldig. Markeds

CD32 ihvertfall ikke blir noen

okt.

10. nov.

selve spillmodulen for å få litt mer

overflater på objektene. Den finnes

okt.

snurrer.

19. nov.

Microvalue

23.

Audiogenic

24. nov.

Bullfrog
Vinual

Ent.

Mirage
Audiogenic
Grandslam

nov.

[30
[30
(28
BO
B5
(?
BO

