
Profession 
Diga! 
Superbase Pro � �r:'I:", n: 

C-kurs: Infuifion 



Programvaren til Amiga kommer fra 
A.S Kreativ Teknikk 

Kreativ Teknikk er Norges ledende distributør av produktivitets- og kreativitet spro grammer til 
Commodore Amiga. Alle våre registrerte brukere får 90 dagers gratis support. Kreativ Teknikk 
kjøper all programvare direkte fra produsenten, vi kan derfor gi deg hurtigere og bedre 
oppraderingssupport. Listen under er et utdrag av vårt produktspekter, produktene kan kjøpes hos 
ledende Commodore Amiga forhandlere. 

Produkt - (språk, kommentarer) 

PROGRAMV ARE: 
Superbase Personal - Norsk 
Superbase Professional- Engelsk (Norsk kommer) 
Maxiplan 500 - Engelsk (Norsk kommer) 
Maxiplan Plus - Engelsk (Norsk kommer) 
Deluxe Paint Il - Engelsk (P AL og Æ0k) 
Video Scape 3D - Engelsk (PAL) 
VideoTitler - Engelsk (PAL og Æ0Å) 
DigiPaint - Engelsk (PAL) 
Draw Plus - Engelsk 
PCLO - Kretskortutlegg - Engelsk 
PCLO Plus - Kretskortutlegg - Engelsk 
PCLO Jr. - Kretskortutlegg - Engelsk 
Scheme - Elektronikkskjema design - Engelsk 
Deluxe Music - Engelsk (50HZ, Æ0A) 
Sonix - Engelsk 
AudioMaster - Engelsk 
CLlmate - Engelsk 
PixMate - Engelsk (PAL) 
Diga - Engelsk 

-PERIFERIUTSTYR: 

Kategori 

Database 
Database/Program. 
Regneark 
Regneark/Makro 
Grafikk 
3D Grafikk! Animasjon 
Video/Grafikk 
Grafikk/HAM 
DAK 
DAKIDAP 
DAKIDAP 
DAKIDAP 
DAK 
Musikk/Midi 
Musikk/Midi 
Lyd Sampling 
Verktøy 
Bildebehandling 
Kommunikasjon 

Digi-View - Engelsk (P AL) Digitalisering 
Deluxe Sound V2.2 - Norsk manual (med mikrofon) Soundsampling 

PRODUKTER SOM KOMMER: 
KindWords - Norsk (PAL) 
Sculpt 3D - Engelsk (P AL) 
Animate 3D - Engelsk (PAL) 
DiskMaster - Norsk (PAL) 
Math-Amation - (PAL) 
IntroCAD - (P AL) 
Genlock - Rendale (P AL) 

* Begrenset introduksjonstilbud 

MERE INFORMASJON! 
Kontakt oss og vi sender deg en utførlig 
produktinformasjon. Du vil også bli registert 
i vårt register, og motta informasjon om nye 
produkter etterhvert som dette foreligger. 

Tekstbehandling 
3D Grafikk 
Animasjon/GrafIkk 
Verktøy 
Matematikk 
DAK 
Video 

Importør 
A.S Kreativ Teknikk 
Sofies gate 12 
0170 OSLO 1 
Tlf. 02-46 07 44 

Anb.utpris 

1344.00 
2598.00* 
1500.00 
1998.00 
1170.00 
1980.00 
1500.00 

996.00 
2760.00 
3640.00 
6720.00 
1560.00 
6720.00 

870.00 
795.00 
795.00 
444.00 
630.00 
804.00 

2388.00 
1800.00 

996.00 

798.00 
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"Hvis det er kun/antasien som 

setter grensen/or hva en 

datamaskin kan brukes til, 

betyr det som regel at ingen vet 

hva den kan brukes til". Disse 

ordene skal visstnok 

Apple-grunderen Steve Jobs ha 

sagt en gang. Er Amiga en slik 

maskin? 

Amiga er en uvanlig datamaskin. 
Farger, animasjon og lyd har gjort at 
mange har sett på den som et morsomt 
leketøy uten praktisk verdi. Hva i all 

verden er vel vitsen med flere tusen 
farger? For ikke å snakke om multi

·tasking - er det noen som har bruk for 
å gjøre flere ting samtidig? Da Amiga 

innførte disse begrepene for snart tre 
år siden, ble den fra flere hold møtt 
med en solid skepsis. "En flopp", tenk
te nok mange. Men hva skjedde da 

IBM lanserte sitt PS/2-system. Plut

selig var multitasking og farger 
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aksepteret, om enn noe dyrere og tyn

gre i bruk. 
Dette er bare ett eksempel på at det 
ofte ikke er ytelsen og funksjonaliteten 
som bestemmer et produkts mot
tagelse. Det har veldig mye å si hvem 

som står bak. Men Amiga har tross alt 
bevist at den har livets rett. Utvalget 
av periferiutstyr og programvare øker 
dag for dag, og det er stadig flere som 
benytter Amiga profesjonelt. Fremde
les utmerk �r den seg sterkest innenfor 
de "kreativ0" områdene, men med pro
grampakker som SuperBase Profes
sional og MaxiPlan Plus har også 
"vanlige" brukere fått meget kraftig 
verktøy til disposisjon. 

På CeBit i Hannover viste Com
modore en del av sine nye produkter. 
2024-monitoren med en oppløsning på 
lOO8x880 punkter, AT-kortet og 
68020-kortet ble vist på standen. Hva 
som skjedde i eventuelle lukkede vis
ninger skal.være usagt, men det går an 
å drømme. Uansett er det tydelig at 

Commodore staser meget kraftig på 
Amiga, så det der ikke ut til at vi har 
gjort noe dumt, folkens ... 

I dette bladet har vi ikke noe GAME 
OVER. Dette skyldes at importøren 
ikke overholdt sin avtale om å sende 

nye programmer til oss, til tross for 
gjentatte purringer. Importøren er nå 

strøket fra våre lister, og en ny og 
utvidet GAME OVER-spalte kommer 

i neste nummer, takket være en annen 
importør. Beklager, men vi gjorde vårt 

ytterste. 

Dessuten hang det en mørk sky over 
mitt hode da store deler av bladet 

forsvant i BYTE BANDIT's tragiske 

lille virus-program. Hvis vedkom
mende virus-produsent leser dette, er 
han sikkert stolt over å få navnet sitt 
på trykk, men jeg tviler på at frem
gangsmåten hans gagner Amiga' s 
navn og rykte. Så bare tørk av deg 
gliset, banditt, og bruk hønsehjemen 
din på noe positivt i stedet. Du er en 
bæsj! (Det var godt å få sagt det!). For 
å stoppe BYTE BANDIT-viruset 
(svart skjerm), gjør du følgende: 
Trykk alle tastene på den nederste 
rekken av tastaturet fra venstre til 
høyre, altså: 

Venstre Alt-tast 
Venstre Amiga-tast 
SPACE 
HØyre Amiga-tast 
HØyre Alt-tast 

Dermed skal alt fungere igjen ... 

Til deg som ikke har fått virus enda, er 

er hoved tipset som berger deg: Bruk 
kun en skrivebeskyttet Workbench
diskett; ikke boot med "fremmede" 
disketter, for da kan smitten overføres 

til dine egne disketter. 
God helg! 

-Red 



Løsningenes 
tidsalder 
En dataselger med respekt for seg selv og sine 
selvsagt ikke om maskinens uovertrufne egenskaper, m:en::01m.:: 
hvilke løsninger han kan tilby sin kunde. Det er ikke pll:m.��teti> 
lenger å bruke ord som MHz, MB, accesstid, 68000, lJWUf��/l:utjtj:o> 
og "ultra high resolution ". 

Jeg tror det var etter CeBit-messen i 
Hannover i 1987, at Knut Ivar Skeid i 
ComputerWorld Norge hadde en 
artikkel fra messen hvor jeg nmener 
noe i denne stilen ble skrevet: "Foran 
meg stod en av disse glattpolerte 
markedskonsulentene som jeg nylig 
hadde stilt et spørsmål om hva som 
var så spesielt med Deres produkter. 
Mens jeg ventet på svar, tenkte jeg i 
mitt indre ... Hvis den fyren kommer 
med følgende svar: Ved hjelp av våre 
profesjonelle total integrerte løsninger 
vil vi kunne dekke alle behov i dag, 
samt kunne garantere en løsning som 
kan bygges ut etter kundens behov til 
løsninger i framtiden .... ja, da slår 
jeg!" 

Vi i Commodore Computers Norge 
NS, har jo vært flinke til å fortelle om 
maskinenes egenskaper, mens 
løsningene i stor grad har vært overlatt 
til andre å finne ut av. IBM er kjent 
for sine administrative løsninger, 
Apple er kjent for Desk Top Publish
ing, og de andre er kjent fordi de lager 
maskiner som er lik lB M' s PC. 
Hva så med Commdore? Commodore 
er vel mest kjent for sine hjemmedata
maskiner. Dette er ikke så rart, da 
Commodore i Norge har ca 80% av 
markedet for slike maskiner. Men hva 
har skjedd med Commodore de siste 
årene? I mars 1985 hadde Commodore 
kun C-64 å selge, mens vi i dag har C-
64, C-128D, Amiga 500 og Amiga 
2000, samt 6 forskjellige PC' er på 

prislisten. I tillegg til derme::sti)te:::>:>::::::: 
maskinparken finnes det :�;$t:k ............................. . 
ekstrautstyr til alle maslQJMr« ::::):):::> 
Hva så med løsninger? LOlmrrloaore 
har selvfølgelig også løsninger i sitt 
vokabular. På våre PC'er tar stort sett 
våre forhandlere hånd om spesielle 
løsninger for sine kunder. På .f�II�.'E.·<;&:.:-:-
500 og Amiga 2000 er 
som oftest vi i ComnrlOclori�::S(m): Seller:{:�::::::::: 
sammen fornuftige pakker . '  .' :rr::t:rmmrmmm::t\. 
gram vare og maskiner. For (l" '�::;l:�I;:���:::: 
mulig skal få se Amiga 500, en,etni:1:�}}::::::::::::::::: 
gang en kam pan je med en �·��:§:J?ml :: : : ::::::::::::·::l:l:::::::lll:l:j::::::::l:ll:::::::���!�j�lj!j���::: selges for kun 48,- kroner. Den ' 
video'n viser mange av mull'� �hetene: )}�:} 
til Amiga 500. Samtidig har Amiga :'::-:-: : 
5OO-forhandlerene gode tilbud på 
løsninger rundt business, underhold
ning, musikk og opplæring. 

Hva så med Commodore Amiga 
2oo0? Hvilke skreddersydde løsninger 
finnes så for denne maskinen. Eller for 
å stille spørsmålet på en måte som en 
løsningsorientert dataselger vil gjøre: 
Hvilke løsninger kan vi tilby Dem, der 
en del av løsningen er en Amiga 
2oo0? Det er her vi skal fortsette i 
neste nummer av EXEC, nemlig med 
utfyllende beskrivelse av konseptet 
"Commodore Personal Workshop". 

Øyvind Thorsen 
Commodore Computers Norge AlS 
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Nyheter 
så mange "konkrete rr nyheter siden sist., men det har florert 

<·>p.J'f:<rlfnrl.�p rykter, spesielt før og etter CeBit-messen i Hannover. 

::::}}l1du(��a.j�ett åfinne ut hva som er sant og hva som er løgn (se 

har vi imidlertid snappet opp, og vi håper å ha 

:::pt;o2jr.aiiinu�ring m/Video 2 
:::Ar)Om�· Logic i Texas kan tilby flere 
:f;nr'C'lru"lh·{,.", programmeringskurs på 

(VHS/BET A) Her nevnes f.eks: 
'Understanding C' til $ 40 eller 
'68000 Assembler' til $ 30. Bøker 
følger med b�gge disse. 
Firmaet p��åf�bdisse kursene 
hever <4.�(#�:Y�:·��<#YPegynner til 
eksp�f(p'�·:@fe.4�§mm�r.· .. 
B.ø.i)4.#�J�·@.m�4�p.c$*1 yper salt, m##l*�YiM··:.:··.·.:: •• ·•.·•· ••. ·.·· ••• ··.·.:'· ••• ···· AlYR!j$$li):/tj/fJitldihiJc, �0�6���e:�n::1Cltngton, 
USA. 

Programmering mlM usa 
'AiRT' kalles et nytt språk fra USA. 
Det er beregnet på 
'ikke-programmerere' som hverken 
har tid eller lyst til å lære seg et 

<:1rr.,n,,�.nC'1· onelt programmeringsspråk, 
likevel vil lage egne programmer 

::n:l:::�:ln:;'ArnH1�L Alt man visstnok 
:<:&�"'nl'T,,,.r å gjøre er å klikke litt her, og 

litt der, og vips .... så er 
programmet ferdig. For godt til å være 
sant...? 
Interresserte kan skrive til: 
PDf Software, 
111 Thornwood Dr. 
Mariton, Nf 08053, 
USA. 

GOMF! 
Den velkjente GOMF! (Get Outta My 
Face) fra FISH-disk 95 er lansert i en 
forbedret utgave (dessverre ikke 
Public Domain). Forskjellen fra den 
gamle versjon 1.0. til den nye 
2.0.versjonen er at denne i tillegg til å 
klare 'Software Error' også makter 
GURU'er ! En klar forbedring. En 
klar ulempe derimot, er at den må 
kjøpes for $ 40. 

WEDGE 
Nå kan man kjøpe seg en XT-harddisk 
m/kontroller til Amiga 2000 UTEN å 
måtte kjøpe XT -kortU)ridgeboard) 
først. Det er et kap#9��J�a som 
lanserer noe s(mi�;ø.��tI�� W edge' 
som gjør d����f�#w�tJngf#f#�:[y��tes å 

���:!�I���i1l11�i��·en 
slik kombiri@)®YW*9KY�*f}::>' 
interressant fofoo:flestif2000:::eiere. 

.. ::::::::::::[:::::::::::::::::::::::::::: .. 



GENLOCK 
Har du lyst på genlock, men 
bankkontoen sier nei? 
I Vesttyskland produserer �t.:f�a 
ved navn Electronic DesJgM:�Wt::: .. 
komplett genlock til 500.)?MMJ�():
tilsvarer ca. 1900 kroner!1{$.6rr:::-· 
vanvittig pris sammenlignednM 
tilsvarende produkter. De seriøse 
tyske Amiga-tidsskriftene er enige 
om at dette virkelig er et 'best buy'. 
Hva venter dere på, finn fram 
VISA-kortet.. .. 
Skriv til: 
Future-Vision, 
M.Stutz, 
6128 HØchst, 
Vesttyskland. 

WORKBENCH 1.3 
Redaksjonen har fått inn info om 
Workbench v1.3, og lar en del av 
den dryppe videre til våre 
medlemmer (avhandling følger i 
senere nummer): 
PREFERENCES har fått en rekke 
nye funksjoner, og det meste har 
kanskje skjedd på printer-fomten. 
Nye valgmuligheter lar deg blant 
annet skrive ut tegninger med 
antialiasing , dvs. at printerdriveren 
retter opp taggete diagonale linjer! 
Nye rastreringsmetoder av 
utskrifter, bedre skalering m.m. 
IEEE Double Precision Libraries 
har blitt forbedret, 
hastighetsøkningen ligger på en 
faktor fra 1.8 til 7.6, avhengig av 
funksjon. 
CU On/Off er kuttet ut. 
Klokkens innstilling lagres 
automatisk i batteriklokken hvis du 
velger "SAVE" i Preferences. 

FAST FILI NG SYSTEM (FFS) 
vil nok bli hilset velkommen av alle 
som har en hardd���� .. Det er et 
system som øk.�{���(igpeten på 
disk -operasj.Q.$.hMN�in��ter har 

TRANSFORMER. info 
F:o. mo . . . G1Øl$re. n· . ·d· :: I.f'b, OI'T(,�� . §:. f[": '

. �:� �� . . .. . . . � . .� .. �*-

• versJon-nr $ 

I siste EXEC sto det i min artikkel om Transfonneren at jeg brukte 
versjon 1.02.Hvor denne "prentesvarten!' var kommet snikende inn 
skal være usagt,men da det er svært stor forskjell på de forskjellige 

utgavene føler jeg at jeg må relte opp feilen. 

Utgaven jeg bruker nå har versjons-nr. 
1.21, og er den versjon som går best av 
de jeg har prøvd. Jeg skal nedenfor liste 
opp noen av de MS/Dos-program som 
fungerer bra med V. 1.21, men la meg 
først komme med en oppfordring:Har 
noen vært borti V. 1.23, eller endog V. 
3.0? Jeg spør fordi det ryktes at begge 
finnes på "markedet", riktig�ok har jeg 
fått vite at V 3.0 ikke virket, men det 
kan jo være enkle forklaringer på DET! 

Så et lite hjertesukk til våre forhan
dlere: Hvorfor er det ingen som kan 
føre hjem noen av disse Transformere, 
som vitterlig selges i USA, ja endog 
sammen med en 5,25" diskettstasjon! 
Eller kanskje man syns vi skal kjØpe 
kostbar hardware for å bruke Amiga på 
IBM-programvare?? 

BRA KOMP ATIBLITET 
Jeg har sagt det tidligere, og gjentar det 
gjerne: Med Transformeren oppnår jeg 
å ha en IBM-kompatibel maskin, uten å 
måtte gå til innkjøp av hardware til en 
pris som jeg mye heller kunne ha brukt 
til en egen IBM-pirat. Men å sitte med 
to forskjellige maskiner på et trangt 
hjemmekontor, er vel ingens drøm . .  
Noen spør kanskje: hvorfor kjøre IBM i 
det hele tatt, når du har så mye bra pro
gramvare til Amiga? Berettiget 
spørsmål kanskje, men her kommer to 
av mine vesentligste grunner: Jeg bruk
er DATATIPPING, og foreløpig 
finnes det ikke tippeprogram for 
Amiga. Det gjør det i IBM-mode. Og 
jeg har tre forskjellige som fungerer 
utmerket! For det andre, jeg bruker 
TEKSTBEHANDLING og Database 

mye. Inntil jeg forleden kjøpte Super
base Proffesional, tør jeg påstå at det 
ikke var noe brukbart alternativ for 
Amiga. Nå hører jeg mange steile, og 
skal raskt ile til med følgende forklar
ing: WordPerfect er riktignok et bruk
bart Tekstbehandlingsprogram, men 
vær obs på at det ikke godtar norske 
tegn i fletting av doku
menter/databaselister, ei heller i 
staving. Inntil det kommer en helt 
fornorsket utgave av WP fyller den 
ikke mine krav i hvert fall. Superbase 
Personal var bra nok, men jeg har pro
grampakker i IBM som gjør en langt 
bedre jobb - for meg i hvert fall. Jeg 
kunne ramse opp flere grunner til at jeg 
er så opphengt i Transformer og 
MS/Dos, men nøyer meg med å avslut
te med listen over MS/Dos program 
som går bra med Versjon 1. 21: 

GWBASIC 
TURBO PASCAL V. 3. O 
SIDEKICK 
ABATAST 
TIPP-12 
PC-TOOLS 
PASCAL SCHOOL CIASS 
READMAC (Printer ut digitaliserte 
bilder) 
NORTON UTIUTIES 
MATHPLAN 
dBASE III 
FOXBASE (Kjempebra) 
WORDPERFECT 
ENABLE (Intgr. pakke) 
BLUTIPP 

Johnny 
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TYVEGODS 
Du har sikkert sett demo-versjonen av Electronic Arts' 

Interceptor flysimulator. Visste du derimot at en kopi av det 
ferdige spillet ble stjålet av 'pirater' under en Commodore
messe i USA ? Senere samme dag, dukket programmet opp 

på suspekte 'bulletin boards' over there. 
Aegis ble frastjålet en kopi av 'VideoTitler' som ikke var 

lansert på det tidspunktet. Stygge saker. .. 

DET GODE NAVN OG RYKTET 
Etter grundige studier av en mengde utenlandske Amiga
tidsskrifter, vedrørende rykteflommen om den nye Amiga 
3000, finner undertegnede det på sin plass å sette ut et nytt 

rykte også her i EXEC.Det er som følger: 
Amiga 3000 kommer til Norge i august. Den vil ha en M-

68030 prosessor på 28 Mhz, 8 MB RAM som standard, 
utvidbar til 64 MB. Skjermoppløsning på 2400 * 1200 

punkter i 256000000 farger. Unix kan kjøres uten problem. 
CP/M også, for spesielt interresserte (avanserte ?) 

Lyden blir også bra, med 40 forskjellige lydkanaler, alle i 
stereo. Standard blir også de 4 innebyggede 

diskettstasjonene, hver på 20 MB. SCSI-harddisk kan også 
leveres, denne på 20')0 gigabytes. Maskinen er selvfølgelig 

100 % kompatibel med nåværende Amiga'er, og faktisk 
med alle andre maskiner fra Commodore. Du kan koble til 
kassettspilleren fra 64'en eller printeren fra VIC'en uten 
problem. Adapter til ZX-81 printeren kan også leveres. 

DOS vil ligge i ROM slik at forandringer blir umulig. Kick
start vil bli skrevet i språket LOGO slik at selv barn kan 

gjøre forandringer. Basic er droppet til fordel for PDP-l1, 
som jo kjennetegnes nettopp for sin brukervennlighet. 
Modem er selvfølgelig innebygget, dette følger Hayes

standarden med maks. på 19200 baud. Telefonregning er 
betalt for 4 år framover og kvittering følger med. Com-

modore har valgt å bruke nåværende standard på alle porter, 
bortsett fra printerporten, som er en mellomting av den på 
Amiga 1000 og joystickporten på PLUS-4 og C-16. Dette 
for å friske litt opp. Memory Management Unit (MMU) er 
også bygget inn. Litt synd at den er plassert i monitoren ... 

Commodore hevder at dette ble gjort for at monitoren 
skulle huske om den var slått på eller av .... 

Forøvrig nevnes at A-3000 blir utstyrt med digitalt solari
um, analog barnesikring, NO-W AlT-STA TE-brusmaskin 

og video l Hva blir så PRISEN for dette vidunderet ? 
Utrolig men sant, ikke mer enn kr. 1995 m/moms l Ja, her 

vil virkelig Apple og IBM få noe å hanskes med. 
OBS: Dette er etter min beste dømmekraft, korrekte 

opplysninger. Kilden til disse fakta, hadde hørt om noen, 
som hadde en onkel som visste om en som hadde kjent en 
som hadde en bror som hadde besøkt noen i Commodore. 

DERMED BASTA III 
Øystein 



endelig kommet. 

På visse punkter er den iden

tisk med den 'gamle' Personal

versjonen, men under overflat

en lurer kraftige forbedringer. 

I denne første del av testen har 

vi tenkt å se nærmere på noen 

av disse forbedringene. En mer 

utfyllende test av alle program

mets muligheter vil følge i 

neste nummer av EXEC. 

S 
l () 11. (1 

. La oss først se litt nærmere på hva en database egentlig er ... 
En database består av flere filer, f.eks. en kundefil. Denne filen er igjen delt inn i 
poster, f.eks. alle opplysninger om Per Hansen osv. Denne posten igjen, er så delt 
inn i felt, f.eks. adresse, tlf.nr. til Per Hansen. 
Et eksempel: 

FILEN 
POSTER 
FELT 

(f.eks. et kunderegister) inndeles i : 
(per Hansens post) som igjen deles inn i :  
(f.eks. Per Hansens adresse, tlf.nr. osv.) 

Slik at all informasjon om Per Hansen er en post, all informasjon om om Ola 
Nilsen er en annen.Hensikten med denne oppdelingen er å gjøre databasen i 
stand til å skille mellom de forskjellige opplysningene, slik at den logisk kan 
sortere/gjennfinne ønskede data på enkel og grei måte. 
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Fil� definitioll 
Field nat·� Ath}ibutes 

Fig.1: Fildefinisjon 

Fig.2. Åpning av ny indeks 

� 

OValidated 
o Cal(ml�tian 
OCQnstant 

B I Cle;w I I Canc�ll 

® tiol1Mal j nd�x 
O Unique index 
I Ol{ I [ Cle�� I I Cdncell 

field apeIling 
Fields Open fields 

Fig. 3 
Åpning av felter 

Fig. 4 
Valg av indeks 
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HVORDAN KOMME I GANG? 
Oppstart av Superbase Professional er 
enkel. Programmet har ingen Work
bench, så man må først hente inn sin 
egen. Deretter klikker man på SBase
ikonet, og er i gang. Husk bare på å 
plugge medfølgende ' dongle' i joy
stickporten før du begynner. For de 
som ikke har hørt ordet ' dongle ' 
tidligere, nevner vi kort at dette er en 
liten 'plast-plugg' som forhindrer 
piratkopiering ... ! 
Skjermbildet består av 2 vinduer. 
Hovedvinduet er selve feltet der all 
informasjon vises. Nederst på skjer
men finner man kontrollpanelet, med 
funksjonsknapper som de man finner 
på en vanlig videospiller, slik som 
spoling begge veier, pause, stopp osv. 
Disse kontrollene benyttes for å 
bevege seg rundt om i filene. I tillegg 
har hovedvinduet 7 menyer. 

HVORDAN OPPRETTE EN 
DATAFIL ? 
Velg 'New file' fra Prosjekt-menyen. 
Et 3-delt passord kan så skrives inn for 
beskyttelse av filen. Deretter defineres 
karakteristikker for hvert datafelt ved 
hjelp av musen. Se fig. 1 .  

Når man er ferdig med å lage feltene, 
må man indeksere dem. M.a.O. fortelle 
basen hvilke felt den skal kunne søke 
på. Man kan indeksere fra ett til alle 
felt, slik at søking blir mulig på alle 
områder. Dette kan ta litt tid, men den
ne prosessen gjøres tross alt bare en 
gang. Etterhvert som filen utvides, kan 
nye felt legges til. Disse kan 
selvfølgelig også indekseres. Se fig. 2 

SETTE OPP NY INDEKS 
Deretter lagres innstillingene til disk. 
Når dette er unnagjort, vil de oppsatte 
feltene komme frem i hovedvinduet. 
Nå skrives opplysningene man skal 
lagre i basen. 

ÅPNING A V FELTER 
Velg først filen som skal åpnes. 
Deretter velges hvilket felt som skal 
sees. Se fig. 3. 

ÅPNING AV INDEKS. 
Nå velges hva filen skal indekseres på. 
Fig. 4 viser hvordan dette gjøres. En 
indeks kan dessuten være "unik", dvs. 
at ingen post er i filen kan ha samme 
innhold i indeks-felitet (eks. kundenr.) 



FILTER-FUNKSJONEN 
Til sist velges 'Filter' ved å trykke på 
'er lik' -tegnet på kontrollpanelet. Fil
ter-funksjonen gjør basen i stand til å 
filtrere ut ønsket informasjon.Se fig. 5. 
GYLDIGHETS-FUNKSJONEN 
Gyldighets-funksjonen gjør det mulig 
å la en formel bestemme gyldig 
innhold av et felt. Eks: Etternavn 
LIKE Hansen OR Etternavn LIKE 
Nilsen. Dermed kan kun Hansen eller 
Nilsen vises i feltet. Se fig. 6. 

VISE INFORMASJONEN FRA 
FILEN 
Dette kan skje på 3 måter: 
1: Alle feltene vises horisontalt. 
2: Alle feltene vises loddrett, samlet i 
en blokk. 
3: Alle feltene vises loddrett, samlet i 
en blokk, men i tillegg kan oppsettet 
editeres. 
For å søke etter informasjon i filen 
benytter du nå "videospiller"
knappene for bevege deg en eller flere 
poster frem/tilbake i fden. Du kan 
søke etter hvilken som helst verdi i 
hvilket som helst felt, men søkingen 
går absolutt raskest på de indekserte 
feltene. 

LABELS 
Helt til slutt kan vi nevne en smart 
funksjon, nemlig LABELS. Med den
ne kan man automatisk få skrevet ut 
etiketter på en enkel måte. Begren-:
sningene er maks. 10 linjer pr.etikett, 
og 4 felt pr.linje. Dette skulle holde! 

KONKLUSJON SÅ LANGT: 
Superbase Professional er et meget 
kraftig databaseprogram, som på en 
brukervennlig måte gjør nytte av 
Amiga's utrolige muligheter,slik som 
utstrakt bruk av menyer og muse
input. Neste EXEC tar for seg blant 
annet bruk av bilder, lyd og tekst 
(external files) samt rapportgenera
toren. Dessuten blir det en separat 
artikkel om relasjonsdatabaser. FØlg 
med! 

-Knut 

Superbase Professional 
Relasjonsdatabase 
PriS: 2.598,- inkl. mva 
Importør: Kreativ Teknikk 
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Fig. 5 
Filter
funksjonen 

Fig. 6 
Gyldighets
funksjonen 
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Diga er et kommunikasjons
program for Amiga. Det er 
laget av AEGIS og blir 
forhandlet i Norge av A.S 
Kreativ Teknikk. Programmet 
kan·brukes av alle typer 
Amiga, 500, 1000 og 2090. Det 
krever et minium av 512Kfor i 
det hele tatt å fungere. Videre 
bør man selfølgelig ha et 
modem, og det kan ofte være 
vanskelig å velge det relte i den 
jungelen av modemer som 
finnes på markedet. 
Det er kanskje en fordel å ha 2 
diskettstasjoner når du kjører 
Diga!, men det er ingen forut
setning. 

OVERSIKT 
Diga! kan autobootes eller kjøres fra 
Workbench, og når jeg stappet inn 
disketten fikk jeg etter en liten stund 
fram et utrolig bra MultiCycle-bilde 
laget av Jim Sachs, som foresten har 
tegnet alle tegningene i Defender Of 
The Crown. 
Dersom du er en nybegynner innen 
datakommunikasjon, tror jeg du vil 
finne Diga! veldig lett å bruke dersom 
du er kjent med rullegardinsmenyer. 
Dokumentasjonen er en nett liten bok 
som er skrevet på engelsk, men du 
trenger ikke kunne så altfor mye for å 
forstå hva som er skrevet. Boken er på 
ca.IOO sider og består av både bilder 
og tekst for å få deg igang. Den er 
både oversiktlig og lettlest, og følger 
programmet til punkt og prikke. 
MENYER 
Enhver form for redigering av pro
grammet blir styrt av rullegardins
menyer, og dem finnes en rekke av. 
PROJECT: 
Her finnes alle parametere for de mest 
sentrale av kommandoene. Du kan 
Apne og lagre buffre, hente program
konfigurasjoner. Du kan f.eks også 
lage deg din egen telefonkatalog. 
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l a. 

PHONE: 
Dersom du har et modem med autodi
al, skriver du bare inn nummeret på 
basen du vil ringe til, og modemet 
ringer opp basen for deg automatisk. 
PROTOCOL: 

. 

I denne menyen kan du sette ønsket 
Baud rate, pari ty , antall databits og 
stoppbits og selfølgelig også protocol. 
Doubletalk splitter skjermen din i to, 

og du kan konversere med han/hun 
eller det som du har ring til samtidig 
som du sender og/eller mottar pro
grammer. 
TRANSFER: 
Når du har valgt hvilken protocol du 
skal bruke (XMODEM/CRC er den 
vanligste), kan bruke denne menyen til 
å velge hvilke programmer du skal 
hente eller sende. Dersom du f.eks 



Disa! Fast Henu 

Baud Rate 

0388 

Pal'i ty Colmms Echo Protocol Options 
e XModeM o BHl O 8HZ O 7HZ 

O BHl O 7tH O 7H2 
O BSI O 7S1 O 7S2 
O 8El O 7El O 7E2 
O 8010 7010 702 

® 88 O On 
® 1288 

02488 
04888 

l.:tU.� ® OH O YModeM 
O COMPusel'ue B 
O KerMi t 

O 9688 
O 19288 
O HIDI 

HAndshake 

Cal'l' i age Re tUJ'n 

tID Sends CR 
OSends CR + LF 

O ASCII 

Transfer Options 
o Binary Hode 
O Text Hode 

@) Hone O KOn/KOrt 
O 7 Wire O 7 WirelX End or Line 

23 O 25 O 49 O 24 OUel'SCAn 
24 O 48 O 58 O 49 Ouel'scan 

® WI\ap 
O Tl'uncate O CRe On 

® CRC Off 

Ol< I Cancel I 
Diga's ''Fast Menu" 1m deg velge de mest brukJeopsjonenepj en enJæl og raskmåte. 

bare har en diskettstasjon kan det være 
lurt å hente programmer til Ramdisk. 
Når du er ferdig med overføringen kan 
du overføre filene fra ramdisk til en 
diskett. 
CAPTURE: 
Når capture er på, blir alt som skriver 
eller kommer på skjermen lagret i et 
såkalt 'Buffer'. Når du er ferdig på en 
base kan du gå inn å lese bufferen der
som det skulle være noe du har gått 
glipp av. Dersom det er viktige, mor
somme eller nyttige ting du har lest fra 
basen, kan du lagre bufferet på diskett. 
DISPLAY: 
Disse opsjonene kan emulere 6 for
skjellige typer terminaler alt etter hva 
du er interessert i. Du har en rekke 
opsjoner å velge i; cursor av/på, line 
wrap, echo, bell, flash, tegnsett, fonter, 
oppløsning og oversean. 
REMOTE: 
Ved hjelp av denne menyen kan du 

benytte Diga! til å lage din egen lille 
mini BBS. Med bl.a passord og 
velkomsthilsen. 
THE FAST MEN U 
The Fast men u er en rask måte å stille 
alle de parameterne du måtte ha bruk 
for. Denne menyen ligger under PRO· 
JECT, men dersom du trykker HELP 
vil den også komme frem. 

Hvordan ringer jeg opp en BBS 
med Diga!? 
De to  første tingene du må stille inn 
før du ringer opp en BBS er baud og 
paritet. Baud-rate kan variere mellom 
300 og opp til 19200 baud, du må vel
ge den baud-rate modemet ditt kan 
sende/motta med. Dersom du nå f.eks 

har et 2400 bauds modem og BBSen 
du skal ringe til bare kan sende med 

1200 må du sette baud-raten til 1200. 
Paritet må også settes rett for å få god 
kontakt med BBSen. Dersom du har 

valgt feil paritet vil BBSen som regel 
gi beskjed om dette, og du blir bedt 
om å forandre den og ringe opp på ny. 
Den mest brukte her i Norge er 8 bit, 
ingen paritet og 1 stoppbit (8NI). Når 
du så har satt alle parameterene riktig 
kan du ringe opp BBSen. Dette kan 

skje på 2 måter; automatisk eller 

manuelt. Du kan f.eks benytte deg av 
PHONEBOOK hvor du allerede har 
lagret alle de parameterene for de 
forskjellige baser med f.eks en script 
fil som fyller ut de første opplysnin
gene basen spør om, som f.eks navn 
og passord. Da er det bare å trykke på 
DIAL og modemet ringer opp basen 
automatisk. Dersom modemet ditt ikke 
har AUTODIAL må du gjøre dette 
manuelt og PHONEBOOK har da ikke 
noen funksjon. 

KONKLUSJON 
Diga! må sies å være et av de beste 
kommunikasjonsprogrammer på 
markedet for Amiga, selv om det har 
endel mangler og feil. Disse vil jeg 

komme inn på i neste nummer, men 
Diga! er herved anbefalt for alle som 
måtte ha et modem. Bibi! 

-Roger 

Diga! 
Kommunikasjonsprogram 
Pris: 804,- inkl. mva 
Importør: Kreativ Teknikk 
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o eSSlOna 

Johan Gutenberg i 3 ,5" format? 
Desk Top Publishing (UI'P) skulle 

være databransjens redning i 1987. 

Alle skulle ha dette 

vidundennidde1et, som kunne gjøre 

alt fra Il pynte opp enkle brev til Il 

lage bøker og tidsslaifter. AMIGA 

hor en stund værl pil sidelinjen når 

det gjelder UI'P, men nå har Gold 

Disk kommet med en pakke som 

skal nevnes i samme åndedrag som 

MacIntosh, PageMalær og 

ReadySetGo! Navnet er 

Professional Page, og her er vår 

bedømmelse av resubatet 
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roleSSI on al 
Page 
, , . 

JohalJ Gutenberg j 3,5" -fp(l1l1 t? 
, , . 

:1IiI�_--o-; 
�1�1J1!f1lt./åJrtyI1I : 
:II&eIttltlrrØKribåT:hr � 

lIarmAlmtlwærrpl ålt:lJjzj:tllllr : 
:iq;jJtIt!r DIP.-" Jar(JtMJ : 
:DiÆ�Jf8mjlaJk.. 

Stor fin boks! 
Professional Page ankommer i en stor 
og løfterik boks med undertittelen 
"Advancing the Art of Desk Top Pub

lishing ". Med WordPerfect-manualen 
friskt i minne er det med en smule 
skuffelse jeg fisker ut en slapp spi
ralinnbundet manual. Hadde det ikke 
passet bedre med en solid ringpenn , 
med plass for oppdateringer og til
legg? Et hendig "Quick-Reference"
kort følger også med, og selvfølgelig 
et par disketter. Den ene disketten 
inneholder selve programmet, og fun
gerer også som Workbench. Den 
andre inneholder en del eksempler, 

olessionaJ 
Page 

programmet MakeFont og en drøss 
med skrifttype-definisjoner (" .metric
filer") for Postscript-skrivere. 

. Maskinen 
For å kjøre Professional Page trenger 
du en Amiga med minst 1 MB RAM, 
og hvis du har tenkt å bruke program
met er det også nødvendig med to 
diskettstasjoner eller (aller helst) hard
disk. Hvis ikke blir programmet for 
tungt i bruk. Du må også ha tilgang til 
en laserskriver eller fotosetter som 
supporterer PostScript - det er den 
eneste måten du kan få ut det du har 
skrevet. Fordi PPage benytter en 



oppløsning på 640x512 punkter (inter
lace), bør du ha en skjerm med litt 
lengre ettergløding enn den vanlige 
1081/1084-skjermen. Den nye 2080-
skjermen vil være et aktuelt alternativ 
- den koster kr 6.500,- + mva. 

Oppstart 
Når du har laget en arbeidskopi av 
diskettene, er det bare å gå i gang. 
Installering på harddisk skulle gå greit 
- det ligger et program på hoved
disketten som utfører dette for deg. 
PPage tilkjennegir sin eksistens med et 
digert ikon, så det er ikke noe problem 
å dobbelt-klikke seg inn i sin egen 
grafiske bedrift. Etter en stund dukker 
PPages skjerm opp (se fig. 1), og den 
minner mistenkelig om en utvidet 
PageSetter-skjerm. På høyre side er 
det en del symboler som gir deg 
adgang til de viktigste funksjonene. 
Disse er (regnet ovenfra og ned): 

Velg sidenummer 
Lag boks 
Velg/flytt/forandre boks 

��!1111111!1111 Grupper bokser 
Flytt synlig område 
Skriv tekst 
Slett innholdet 
Flytt synlig område 
Flytt boks foran 
Flytt boks bak 
Gå til neste boks 
Gå til forrige boks· 
Koble sammen to bokser 

L§j��� Koble bokser fra hverandre 
Tegn strek 
Tegn firkant 
Tegn ellipse/sirkel 
Tegn bue 

.11 Tegn frihåndsstrek 

II Tegn polygon 

Et ord som ble nevnt ofte i denne 
oversikten var "boks". PPage er et 
boks-basert system, dvs at all infor
masjon på siden ligger i bokser. En 
side kan inneholde flere bokser, og ett 
dokument kan inneholde flere sider. 

Sidene 
Det første du må lage er en side. Du 
kan lage en side på to måter; fra en 
"standard-side" eller fra en "mal" 
(template). En standard-side innehold
er kun informasjon om størrelse og 
spalteinndeling, mens en mal kan 
inneholde faste sideelementer. Du kan 

lage en egen mal for høyre- og ven
stresider, og aktuelle faste sideele
menter kan være sidenummer, side
hoder/-titler o.l. En mangel ved PPage 
er muligheten til å legge inn et symbol 
som automatisk setter sidenummer, 
slik at man slipper å gå inn på hver 
enkelt side manuelt. Dette skulle 
heller ikke være så vanskelig å få til, 
så jeg går ut fra at Gold Disk inkluder
er dette i neste versjon. Sider kan ha 
størrelse helt opp til 17"xI7" , så det er 
ikke noe problem å lage f.eks en 
tabloidavis. Du kan flytte, slette, lagre 
og hente enkeltsider innenfor et doku
ment, så programmet er meget fleksi
belt på den måten. Du kan også rotere 
og skalere siden når den skrives ut. 

Living in a Box 
Boksene kan inneholde tekst eller 
grafikk, de kan flyttes, skaleres, 
slettes, ha ramme og fylles med valgfri 
farge, kobles sammen osv. Kort sagt 
er boksene alfa og omega i dette sys
temet, og med litt trening er det 
ganske enkelt å beherske de få - men 
kraftige - kommandoene som du 
benytter på boksene. 
Når du skal lage en boks, gjør du dette 
på nesten samme måte som du tegner 
en firkant i DeLuxe Paint. Velg sym
bolet øverst til venstre på skjerm
menyen. Så bestemmer du det ene 
hjørnet på boksen, og trykker inn ven
stre knapp. Hold knappen inne mens 
du beveger deg til der du vil ha det 
diagonalt motstående hjørnet, og slip
per knappen. Voila! - du har laget en 
boks, og på skjermen angis en boks 
slik: 

De åtte små firkantene som er plassert 
i hjørnene og midt på sidene, er 
"håndtak". Disse kan du bruke til å 
forandre boksens størrelse, du bare 
peker (med pilsymbolet) på det 
håndtaket du vil benytte, trykker ned 
venstre musknapp, og flytter hjørnet 
eller siden dit du vil ha den. Hvis du 
skal forandre både bredde og høyde 
samtidig benytter du et hjørnehåndtak, . 

mens du med håndtakene på siden kan 
bevege kun en av boksens sider. Dette 
virker svært naturlig og "intuitivt". 
Hvis du har lyst til å flytte en boks, 
peker du bare innenfor boksen & 
trykker, og da kan du flytte boksen 
hvor som helst på siden. En meget 
behagelig detalj er at hvis du kun ser 
en del av siden på skjermen, og beveg
er deg ut ut mot kanten, vil program
met automatisk flytte "vinduet" ditt 
den veien. Du slipper å zoome ut & 
inn, slik som på PageSetter. 
En bdks kan inneholde tre hovedtyper 
av data: 

- tekst 
- bitmap-grafikk (lFF) 
- strukturert grafikk 

Du kan dessuten bestemme marger og 
tabulatorer for hver enkelt boks, og 
boksene kan ha ramme og bak
grunnsraster i valgfrie farger:' En stilig 
finesse er muligheten til å la en boks 
være slik at tekst i underliggende 
bokser justeres på utsiden av boksen. 
På den måten kan du f.eks plassere et 
bilde midt inne i en tekst; og teksten 
vil automatisk justeres utenfor boksen! 
Bokser kan låses til en side, slik at du 
ikke kan flytte, slette eller forandre 
dem. 

Tekst 
kan importeres fra de mest brukte tek
stbehandlingssystemene, eller skrives 
direkte inn i boksen. Du velger bare 
I mport Text, og plukker ut riktig fil
navn. Deretter går du inn i boksen 
med skrivefunksjonen, og velger Paste 
eller trykker F l. Teksten vil da bli fylt 
inn i boksen der markøren står. Hvis 
du velger Import Text og Pa ste flere 
ganger, kan du legge inn tekst fra flere 
forskjellige filer i samme boks. Du 
kan også markere områder i boksen 
som kan kopieres eller slettes. 
Find/Replace-funksjon har du også. 
Markerte områder kan du utføre en 
rekke endringer på. Direkte fra rulle
gardinmenyene kan du forandre: 

- skriftfarge 
- skrifttype 
- skriftstørrelse 
- stil (eks Bold) 
- automatisk kerning 
- manuell kerning 
- linjeavstand 
- heving/senking av linjer 
- orddeling 
- justering (eks. sentrert) 
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- avsnittsjustering 
Disse funksjonene gir deg stort sett det 
du trenger av muligheter, og de er 
dessuten raske og enkle i bruk. Du 
bare markerer det ønskede område, og 
velger funksjon. Enkelte funksjoner 
setter opp en dialogboks der du må 
skrive inn en eller flere verdier. Når du 
f.eks skal velge en skriftstørrelse som 
ikke ligger i menyen, får du opp en 
boks der du skal angi størrelsen i ant
all punkter. Denne skriftstørrelsen vil 
deretter automatisk bli lagt inn i 
menyen for senere bruk. Bra! Andre 
kraftige finesser er muligheten for 
manuelt å justere bokstavavst1 nden 
mellom to eller flere bokstaver. Denne 
kan angis i en nøyaktighet på 1/100 
em spaee. 1 em spaee er den bredden 
bokstaven "m" tar i den aktuelle skrift
størrelsen. Denne funksjonen er blant 
annet nyttig der to bokstaver skal 
"overlappe" hverandre, se fig. 2. Tek
stbokser kan lenkes sammen, slik at 
lange artikler automatisk kan gå over 
flere spalter og sider. Endringer i en 
boks fører automatisk til at teksten 
justeres på nytt gjennom hele lenken. 
Det er f.eks. på denne måten artiklene 
i EXEC bygges opp - en artikkel er en 
eneste lang tekst, og spaltene er lenket 
sammen. 

BITMAP-GRAFIKK 
Du kan legge in IFF-filer i bokser. Du 
bare angir hvilken boks du skal bruke, 
velger Import Bitmap Graphies, og 
angir filnavn. Programmet tar både 
"vanlige" tegninger fra DeLuxe Paint, 
og "Hold And Modify"-tegninger 
(4096 farger) fra f.eks Digi-Paint, 
Digi-View og Seulpt-3D. På skjermen 
vises tegningene i 8 gråtoner, og dette 
er egentlig bra nok til å få et godt 
inntrykk av hvordan bildet eller teg
ningen passer inn i komposisjonen. Du 
kan forstørre, forminske og forandre 
utsnittet av tegningen etter at den er 
hentet inn. Det er viktig å merke seg at 
IFF-filene ikke lagres sammen med 
dokumentet, PPage husker bare fil
navnet, skaleringen og utsnittet, og 
�enter bildet inn fra den opprinnelige 
filen hver gang du henter inn doku
mentet på nytt. Ved utskrift leses også 
"orginalfilen" på nytt igjen, slik at 
resultatet blir best mulig. Derfor er det 
viktig at du holder orden på IFF
filene, og ikke sletter eller forandrer 
på disse - da kan du få problemer. Den 
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Slik ser vanlig 
tekst ut. Legg 
merke til at A og 
V ser ut til å stå 
ekstra lang fra 
hverandre. 

Denne teksten er 
'kemet' automa
tisk . En meget 
nyttig detalj til 
f.eks store over
skrifter. 

King Tut gjengitt som bitmap-grafikk i Profes

sional Page. Det lille bildet viser et forstørret 
utsnitt - legg merke til at punkJene vises 
tydelig. Dette problemet unngås med tegninger 

laget som strukturert grafikk. 



måten det er gjort på er likevel den 
mest praktiske, for siden bildene 
lagres separat, har du mulighet til å 
forandre disse ved hjelp av et tegne
program. Et annet problem som omgås 
elegant, er at filstørrelsen på selve 
dokumentet holdes på et anstendig lavt 
nivå. EXEC ville være umulig å dele 
opp på flere disketter hvis alt lå som 
en fil. Til slutt kan det nevnes at du 
også har muligheten til å vente med å 
hente inn IFF-filene til dokumentet 
skal skrives ut. Dette sparer både tid 
og minne! 

Strukturert grafikk 
Med dette menes tegninger som er 
bygd opp av buer, streker, sirkler og 
polygoner - altså på samme måte som 
i et konstruksjonsprogram. Fordelen 
med denne grafikken er at du unngår 
problemet med at tegningen blir veldig 
grov og kornete hvis den forstørres. 
Strukturert grafikk kan skaleres uten at 
kvaliteten forringes, et eksempel på 
dette er vist øverst på siden. Struktur
ert grafikk kan legges inn på to måter. 
Du kan enten importere tegninger fra 
Aegis Draw Plus, eller du kan benytte 
de innebygde tegneverktøyene i 
PPage. Strukturert grafikk er godt 
egnet til å bygge opp logoer og andre 
enkle elementer som skal 
forstørres/forminskes og gjentas ofte. 
Spesielle effekter kan også oppnås ved 
å hente inn en IFF-fil, og deretter "teg
ne over" konturer med strukturert 
grafikk, på samme måte som man kan 
på Adobe Illustrator til MacIntosh. 

Peter Gabriel-tegningen over ble laget 
på denne måten. 

Utskrift 
For å skrive ut dokumentet, trenger du 
som sagt en laserskriver eller fotoset
ter som supporterer PostScript. Du kan 
skrive ut en enkelt side eller fra side 
"x" til side "y"; i et valgt antall eksem
plarer. Utskriftshastigheten er avhen
gig av hastigheten på laserskriveren / 
fotosetteren, og hvor mye informasjon 
siden inneholder. Bitmap-grafikk er 
det mest arbeidskrevende å skrive ut, 
og dette tar tid. Vanlig tekst og struk
turert grafikk går raskere. Før utskrift 
kan du bestemme hvor grov rastrerin
gen skal være, angitt i antall linjer pr. 
tomme. Hvis rasteret er for tett, opp
står det lett skjolder ved trykking, slik 
som på EXEC nr. 2/87. Ved utskrift på 
laserskriver blir oppløsningen 300 
punkter pr tomme, på fotosetter er 
1200 eller 2400 punkter pr tomme 
ikke uvanlig. De fleste fotosettere vil 
være avhengige av en Raster Image 
Processor (RIP) for å brukes. Denne 

Denne tegningen er bygd opp av vektorer - der

for blir den iklæ grovere når den forstørres. Det 

nederste bildet er et forstørret utsnitt av øyet. 

enheten kobles mellom Amiga og 
fotosetteren. Importøren har prøvd en 
slik løsning, og den fungerer meget 
bra! 

Programmet i bruk 
J eg har brukt Professional Page som et 
verktøy til å løse konkrete oppdrag. 
Blant annet en tabloidavis, et par min
dre medlemsblader for organisasjoner, 
og 'n' antall C-post-sendinger har fun
net veien ut av laserskriveren. EXEC 
er også et resultat av Professional 
Page. På bakgrunn av dette tror jeg at 
mine erfaringer med programmet er 
opparbeidet som seriøs bruker, og 
ikke som hemningsløs datafreak. 
Punktum. 
Det er ikke tilfeldig at jeg har begynt å 
påta meg oppdrag etter at jeg fikk Pro
fessional Page. Mulighetene program
met gir, er gode nok til å skape 
trykksaker med profesjonell kvalitet. 
Selvfølgelig avhenger dette av bruk
eren. Det kreves en del kunnskaper, 
trening og estetisk sans for å virkelig 
utnytte programmet fullt ut. Ingen blir 

15  



grafiker eller typograf av å kjøpe 
PPage, og kvaliteten på resultatet er 
avhengig av hvor avanserte ting man 
skal lage. Det er ikke lurt å stupe fra 
lO-metern og rett ut i effekt-havet, 
sannsynlighheten for at du går rett til 
bunns er stor. 18  skrifttyper i et utall 
av størrelser og variasjoner betyr den 
visse død for leserens interesse og 
respekt. Begynn i det små; enkle brev, 
skjemaer o.l. skulle være enkelt å få 
til. Det kan være lurt å studere ting 
andre har laget, slik at du har noe å 
arbeide ut fra. Selv tok jeg for meg 
Morgenbladet når jeg skulle l'egynne å 
produsere tabloidavisen. EXE :: 
inneholder en del elementer dere 
sikkert finner igjen i AmigaWorld. Til 
de av dere som er så (u)heldige å ha 
det aller første nummeret av EXEC: I 

det bladet har undertegnede stort sett 
begått alle feilene som er mulig å 
begå, og det påkaller kvalmeanfall ved 
gjennomlesning. Men - man lærer av 
sine feil, det er dette bladet 
forhåpentligvis et eksempel på. Men 
fremdeles eksprimenterer jeg, så 
EXEC kommer også til å bli bedre 
etterhvert. 

Multitasking 
Selvfølgelig er Professional Page et 
"skikkelig" program som fungerer gre
it sammen med andre kolleger. Forut
setningen er at du har nok minne, og at 
de andre programmene ikke krever så 
alt for mye chip-ram, som Amiga 
benytter til grafikken. Jeg bruker van
ligvis å kjøre WordPerfect samtidig 
som PPage, og overfører teksten mel
lom programmene via RAM-disken. 
At PPage kan "forbedres" ved å kjøre 
andre programmer samtidig, er et 
pluss som få eller ingen andre maskin
er i samme prisklasse kan få. Der er 
man som regel låst til ferdige 
løsninger, hvis man ikke har tenkt å 
hoppe og sprette mellom forskjellige 
program hele tiden. J eg kunne ønsket 
meg at Amiga hadde så mye chip-ram 
at det hadde vært mulig å kjøre f.eks 
DeLuxe Paint samtidig som PPage. 
Det ville vært . . .  

Manualen 
er på engelsk, og tar for seg alle 
funksjonene på en grei måte. Det er 
også et kapittel som er bygd opp rundt 
det medfølgende eksempelet. Oversik
ten over funksjonstastene er fin, og en 
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liten ordliste er det også funnet plass 
til. Det er egentlig vanskelig for meg å 
vurdere manualen, da jeg (som mange 
andre) kastet meg ut i programmet 
med dødsforakt, uten å lese så mye 
som en stavelse. Etter en stund begyn
te jeg å bruke manualen som opp
slagsverk når problemer dukket opp. 
Det beste er kanskje at du sørger for å 
få et innføringskurs når du kjøper pro
grammet. 

Pluss 
Hvis det er ting jeg vil fremheve med 
programmet, er det først og fremst at 
det er meget enkelt og oversiktlig i 
bruk. Alle funksjonene ligger på rulle
gardinmenyer, og i tillegg kan de 
velges fra funksjonstaster. Gold Disk 
har gjort en grundig jobb når det 
gjelder funksjonaliteten, for ting glir 
svært lett etterhvert. God support av 
IFF-grafikk og mange forskjellige tek
stbehandlingsprogrammer er også verd 
å rose. 

Minus 
Professional Page har et par svakheter 
som ødelegger litt for det ellers ufor
beholdne positive inntrykket av pro
grammet. Et par ganger har program
met kræsjet uten noen spesiell grunn. 
Kan hende skyldes dette problemer 
som oppstår når det begynner å bli lite 
minne til overs. En annen ting er at 
nøyaktigheten ved utskrift av f.eks. en 
A3-side som to A4-sider er for dårlig. 

Det har hendt at hårstreker har hatt et 
avvik på opp til 1 millimeter fra den 
ene siden til den andre. Hva dette 
skyldes, vet jeg ikke, men problemet 
er rapportert til produsenten. Dessuten 
er det et par andre "forglemmelser" 
som gjeme kunne vært rettet opp. 

Konklusjon 
Hva kan jeg si? Professional Page har 
forandret livet mitt. Jeg har fått 
enorme muligheter innenfor Desk Top 
Publishing, og det har gått svært greit 
å lære seg finessene. Programmet er 
nytt, og kan selvfølgelig bli bedre. 
Noen barnesykdommer er også til 
stede. Men utgangspunktet er særdeles 
bra - og Commodore har absolutt ikke 
noe å skamme seg over. Jeg ønsker 
meg mange ting av et slikt program, 
og Professional Page har oppfylt de 
aller fleste. Med hånden på hjertet kan 
jeg anbefale Professional Page til alle 
som er interessert i seriøs bruk av 
Desk Top Publishing, og som liker 
den oversiktlige og lettvinte måten . 
Amiga-programmene styres på. Min 
venstre hjernehalvdel har fått enda et 
nytt program å bryne seg på. 

-Øyvind 

Professional Page vi.O 
Desktop Publishing 
Pris: 9.480,- inkl. mva 
Importør: NANO-DATA 



Om sidebeskrivelsesspråk generelt 

- og Postscript spesielt. 

I anledning vdr test av Professional Page, bringer vi her en artikkel som forklarer begrepet "Page 
Definition Language". Vi ser ogsd nærmere pd Postscript, som er det som er mest benyttet i dag. 

Artikkelen er skrevet av Bjørn Larsen, og er hentet fra DataTid nr. 11/87. 

Et «sidebeskrivelsesspråk» er en ny 
type skriverstyringsprogram som er 
dukket opp i kjølvannet av laser
skriverbølgen. Ordet er en norsk over
settelse av det engelske Page Descrip
tion Language, som oftest forkortes 
PDL, i mangel av noe god norsk 
forkortelse. 
Sidebeskrivelsesspråkene kjøres på 
selve skriveren og har som mål å gi 
programmerere et standardisert grens
esnitt å skrive sine programmer mot. 
Programmene skal da fungere likt på 
alle laserskrivere med samme PDL. 
Skriver eller prosessortype spiller 
ingen rolle - programmene «ser» bare 
sidebeskri velsesspråket. 
Det produktet som ligger best an til å 
bli en industristandard på dette 
området er Postscript, som i det siste 
også er tatt i bruk som.skjermdriver. 

Spredning av arbeidsbyrden 
De siste ti års utvikling på maskin
varefronten viser en klar tendens til å 
spre datamaskinenes arbeidsbyrde til 
periferienhetene. Vi har fått intelligen
te diskkon!T0llere og til og med filser
vere som er hele datamaskiner i seg 
selv. Det finnes Ethernet-baserte ter
minalnettverk som bruker et utall 
mikroprosessorer for å styre nettet. 
Nyere terminaler som Tandbergs 
Topaz og Digitals VT100-serie har 
innebygde mikroprosessorer som lar 
terminalen utføre avanserte vindus
funksjoner lokalt, uten å måtte bry den 
sentrale maskinen med slike detaljer. 

Den samme trenden har også spredt 
seg til skrivere. Laserskriverne på 
markedet i dag inneholder prosessorer 
med forholdsvis stor regnekraft. De 
vanligste prosessorene i slike skrivere 
er medlemmer av Motorola 68000-
familien. Det mest ekstreme eksemplet 
er Digitals LPS-40, som har en dedik· 
ert MicroVAX-I1 innebygd i skriv
eren. 

På denne måten kan du avlaste arbei
det med å formatere utskrift fra sen
trale maskiner og overlate dette til 
skriveren. Det virker ganske logisk 
også: Hvem skulle vel bedre kunne 
formatere utskrift for en laserskriver 
enn skriveren sel v? 

Skriverstyring 
For å styre en skriver må du kunne de 
kommandoene skriveren skjønner. For 
tradisjonelle matrise- eller type
hjulsskrivere dreier dette seg stort sett 
om styresekvenser som skifter 
fargebånd eller font, hopper til ny 
side, beveger papiret i forhold til 
skriverhodet osv. Dette vil si at pro
grammet som skal generere en utskrift 
i detalj må beskrive hva skriveren skal 
gjøre for å lage utskriften. I tillegg må 
programmet kunne holde rede på en 
rekke forskjellige slåivere, siden 
styresekvensene for to forskjellige 
skrivere nesten aldri er like. 

Med de nye laserskriverene er situ
asjonen anderledes. Her ønsker man å 
overlate mye av formateringsjobben til 

skriveren, og trenger derfor en abstrakt 
metode for å beskrive utseendet av en 
side. Her kommer sidebeskriv
elsesspråket inn i bildet. 

Det finnes en rekke PDLer, og de lign
er hverandre på flere måter. Noe av 
det som går igjen i de fleste PDLer er: 
*Utstyrsuavhengighet. Språket lar 
brukeren tegne og manøvrere i et uni
verselt koordinatsystem som er 
uavhengig av hvordan den aktuelle 
skriveren implementerer sitt interne 
koordinatsystem og hvilken . 
oppløsning skriveren har. 
*Funksjonell rikhet. PDLer innholder 
et mangfold av funksjoner for å 
beskrive sider som inneholder tekst, 
vektor- og kurvegrafikk og digitalis
erte bilder, og for å skape billedseg
menter, rotere, skalere og velge ut del
er av dem. 
*F1eksibelt tekstbegrep. De fleste 
PDLer betrakter bokstaver som 
billedelementer som kan roteres og 
manipuleres på vilkårlig vis. 

Mange sidebeskrivelsesspråk er defin
ert som binære koder. Dette gjør doku
mentbeskrivelsene kompakte og effek
tive, men gjør dem vanskelig tilgjen
gelig for brukeren. Et eksempel på 
denne typen sidebeskrivelsesspråk er 
Xerox Interpress, som er spesielt 
utviklet for å operere i et 
nettverksmiljø, hvor store dokumenter 
effektivt skal kunne flyttes over 
nettverksforbindelser med relativt lav 
båndvidde. 
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Postscript 

Det er imidlertid et av disse språkene 
som skiller seg klart ut, nemlig Adobe 
Systems' Postscript. Postscript ligner 
mest av alt på et tradisjonelt program
meringsspråk. En Postscript-skriver 
tolker programmer som sendes til den 
i form av vanlig ASCII-tekst. 
Postscript inneholder en rekke kon
struksjoner som vi også finner i van
lige programmeringsspråk, så som 
muligheter for løkker, prosedyrer, 
variable osv. 
Dette har ført til at Postscript er blitt 

populært blandt hackere, som har fått 
Postscript-skrivere til å gjøre bortimot 
alt, bortsett fra å trakte kaffe. Denne 
poulariteten har ført til at Postscript er 
blitt en alvorlig trussel mot de andre 
PDLene. Ryktene sier at selv Xerox nå 
planlegger å lansere en Postscript-til
Interpress konverter, slik at brukerne 
kan få Postscript også på Xerox
skrivere. 
Noe av det som taler mot Postscript er 
nettopp den store fleksibiliteten som 
finnes i språket. Dette gjør Postscript 
adskillig mer anarkistisk enn f.eks. 
Interpress, og det er dermed enklere å 
skrive rotete og "stygg" kode i 
Postscript. Det er ikke så sikkert at 

Postscript er det beste PDLet som 
finnes, men det som teller er ikke å ha 
en best mulig standard. Det har IBM 
vist oss gang på gang. 

Sist jeg talte opp fantes det 2 1  
forskjellige Postscript-skrivere fr a  1 5  
forskjellige leverandører p å  markedet. 
Di

'
sse skriverne finnes i prisklasser fra 

rundt 50.000 kroner til godt over 
500.000 kroner. Bruker du program
vare som genererer utskrifter for en 
Postscript-skriver kan du altså benytte 
hvilken som helst av de tilgjengelige 
skriverne. På denne måten skaper 
Postscript større valgfrihet for bruk
eren, idet det gir mulighet til å velge 
blandt flere leverandører. 

I tillegg virker Postscript som et 
bindeledd mellom vidt forskjellige 
skrivertyper. Blandt de 21 skriverne 
finnes det skrivere med forskjellige 
prosessortyper, forskjellig oppløsning 
og forskjellige trykkemetoder. Dette er 
usynlig for programmet som skal lage 
en utskrift. 

1 8  

Hvordan brukes Postscript? 

Mange «naive» brukere har falt-i-den 
fellen å tro at Postscript er et tekstbe
handlingsspråk. Det er det ikke. 
Postscript er et komplisert språk på 
mange måter, særlig på grunn av den 
uvante syntaksen (se rammen 
Postscript på nærmere hold). 
Postscript ble ikke konstruert for at 
vanlige brukere skulle begynne å 
skrive korrespondansen sin i det. 
Poenget med Postscript er at det gir 
programmerere av tekstbehandlings
og tegneprogrammer et godt, standard

isert og fleksibelt grensesnitt mot 
skriveren. 

Noen har lært seg Postscript for å få 
full kontroll over skriveren sin, men 
disse er unntakene. Du behøver ikke 
kunne Postscript for å bruke en 
Postscript-skriver, like lite som du må 
kunne programmere i 8086 assembler 
for å kunne bruke en IBM PC. Det du 
trenger er programvare som kan 
Postscript. 

Utvikling innen Postscript-verdenen. 

Dette er et marked som er i sterk 
utvikling. Brukere av Macintosh er i 
en heldig situasjon mht. Postscript. 

Måten MacIntoshs skrivergrensesnitt 
er konstruert på gjør at all program
vare som brukes på Macintosh kan 
generere P ostscript-kode. Apples ide 
om en programuavhengig skriver
driver har faktisk ført til at produsen
tene av programvare for Macintosh 
har fått Postscript-kompatibilitet helt 
gratis. 

Det er mange som bruker Postscript
skrivere under UNIX. Her er det kom
met programvare som gjør det mulig å 
kombinere de tradisjonelle tekstbehan
dlingssystemene i UNIX, som troff, 
tbl og egn med Postscript. I tillegg 
finnes det flere Postscript-drivere for 
TeX. 

IBM PC-brukere kan også benytte 
Postscript. Microsoft har flere 
Postscript-baserte produkter på 
markedet, bl .a. har Microsoft Word 
støtte for Postscript-skrivere. Det 
finnes også produkter som lar Mac- og 
IBM PC- brukere dele skriver. Digital 
har adoptert Postscript som «sitt» 
PDL. De kommer etterhvert med en 
rekk�programmer som genererer 

utskrift for Postscript-skrivere. Sun 
Microsystem��produserer arbei
dsstasjoner, har kommet med en rekke 

baneb�tende produkter d��iSle årene. 
De har nettopp sluppet løs sitt nye vin
dussystem, NeWS . Dette produktet 
har tatt i bruk Postscript på en hittil 
ukjent måte, nemlig som driver for en 
grafisk skjerm. En av fordelene med 
dette er at du får en «preview»
funksjon, hvor du kan se på bilder og 
dokumenter på skjermen før du sender 
dem til skriveren. 

Konkurranse. 

For øyeblikket ser Postscript ut til å 
råde grunnen alene, og kommer nok til 
å danne en PDL-standard de neste 

årene. Det eneste firmaet som ser ut til 
å kunne gi Adobe noen reell konkur
ranse er Imagen. Deres tidligere 
sidebeskrivelsesspråk, ImPRESS, ble -
på samme måte som Postscript -
utviklet som en etterfølger av Xerox' 
eksperimentelle sidebeskrivelsesspråk. 
PRESS .  ImPRESS er imidlertid 
belemret med en rekke svakheter, og 

Imagen annonserte for et års tid siden 
DDL, Document Description Lan

guage. 

DDL sies å være grunnleggende 
forskjellig fra Postscript på flere 
områder. Det lar brukeren definere 
komplette dokumenter. Du setter opp 
et sett med opsjoner som sidestØrrelse, 
fonttyper, skriftstørrelse etc. og kan 
deretter overlate det meste av fonna
teringsjobbel! til DDL. 

Veien frem til DDL ser ut til å bli 
lang. Det er over et år siden Imagen og 
HP annonserte at de begge ville satse 
på DDL, men ennå har ingen DDL
baserte skrivere funne.tveien til 
butikkene. 

De farligste konkurrentene til 
Postscript (eller snarere til opphavet, 
Adobe Systems) ser ut til å bli et bety
delig antall Postscript-kloner som skal 
være under utvikling. En rekke laser
skriverprodusenter synes nå å ha uts;!tt 
lanseringen av Postscript-versjoner av 
sine skrivere mens de venter på 
klonene. Enkelte har gitt åpent uttrykk 
for at dette er årsaken. Bakgrunnen er 
at Postscript-lisensen er meget dyr, og 
skal etter sigende øke utsalgsprisen på 
en skriver med opptil 2000 dollar. 



Postscript på 
nærmere hold 

Som nevnt inneholder Postscript en 
rekke av de tingene du finner i et 

«vanlig» programmeringssprdk. Det 

har variabler, prosedyrer, løkker og 
tester. l tillegg har det et godt utbygd 

sett med regnefunksjoner. Men 

selvsagt er mesteparten av Postscript 

orientert mot manipulering av 

grafikk. 

Grafikkoperasjonene ligger på tre 
nivåer. Nederst ligger muligheten for å 
sende digitale bilder til skriveren. Her 
vil hver bit i dataene som sendes føre 
til at et punkt på arket blir hvitt eller 
sort. Postscript lar deg også operere 
med bildesegmenter som linjer, sirkler 
og buer. Funksjonsmekanismen i 
Postscript lar deg bygge opp komplis
erte figurer fra enklere biter og manip
ulere disse: endre størrelse, rotere, 
kopiere dem osv. Mesteparten av 
Postscripts grafikkdel er viet bok
staver og tekst. 
Alle Postscript-skrivere har en del 
fonter i ROM, men det er mulig å laste 
ned egenproduserte fonter til skriv
eren; Det går også an å kjøpe ROM
brikker med Postscript-fonter. Du har 
stor frihet til å manipulere fontene. Du 
kan fritt endre stØrrelse på dem, rotere, 
invertere eller forskyve dem, mye på 
samme måten som du . kan gjøre med 
et hvilket som helst annet bildeseg
ment. 

Siden Postscript er så likt et tradis
jonelt programmeringsspråk, er det lett 
å overlate mye av formateringsjobben 
til skriveren. For eksempel kan man 
sende en lang tekst til skriveren, sam
men med et linjedelingsprogram i 
Postscript. 
Hvis du er vant til programmer
ingsspråk som BASIC, Pascal eller 
FORTRAN, vil du sannsynligvis bli 
forbløffet første gangen du ser et 
Postscript-program. Postscript er 
basert på postfiksnotasjon, dvs. at du 
først angir operandene og så opera
toren. Kalkulatoren fra Hewlett
Packard bruker dette prinsippet. Hvis 
du f.eks. skal legge sammen 2 og 3 
gjøres dette i Postscript med komman
doen «2 3 add». Postfiksnotasjon kan 

føles vanskelig- og unaturlig med det 
første, men man kommer ganske fort 
inn i det Jeg må tilstå at selv om jeg 
har programmert ganske mye i 
Postscript så føles fremdeles postfik
snotasjon unaturlig for meg. 

Når jeg skal skrive et Postscript
program så blir det vanligvis til at jeg 
først skriver det i en slags pseudo
Pascal-notasjon, for så å skrive det om 
til Postscript. Som et eksempel følger 
et programfragment i Pascal og 
Postscript. 

PASCAL 
If « a<2) or (a>O» 'l'hen 
Begin 
a : =  a-l; 

e : =  2 ;  
End Else 

Write ("Hello world. fl) 

POSTSCRIPf 
a 2 lt 

a O gt or 

{ / a a l sub def 

le 2 def } 

{ (Hello world . )  show } ife1se 

Hvis noen syns at Postscript ligner på 
Forth, så er det helt riktig. Forth er et 
programmeringsspråk som er blitt 

% 

ganske populært de siste årene. 
Postscript og Forth har store likheter, 
men er faktisk utviklet helt atskilt fra 
hverandre. Begge bygger på ideer som 
eksisterte før datamaskinenes · tid. Det 
var den polske logikeren J aan Lukasi
wicz som oppfant postfiksnotasjonen 
på tredvetallet. Postfiksnotasjonen er 
populær i programmeringsspråk fordi 
det er meget lett å tolke og utføre 
instruksjonene i et slikt språk ved å 
bruke et sett stakker. I det eksemplet 
jeg nevnte tidligere . . «2 3 add» vil 
Postscript-tolken utføre følgende: 

2 legg tallet «2» på stakken. 
3 legg tallet «3» på stakken. 
add plukk opp de to øverste tallene 
fra stakken, legg dem sammen og 
pl�ser summen på stakken. 

Kompilatorer for språk som Pascal 
oversetter ofte infiks-operasjoner 
(2+3) til postfiksoperasjoner (23 +) 
internt. 

Poenget med Postscript er at det gir 
programmerere av tekstbehandlings
og tegneprogrammer et godt, standard
isert og fleksibelt grensesnitt mot 
skriveren. 

% Lite program s om t egne r et he l ikopte r .  

% 

/ He l icopte r  % H E X  dat a  f o r  he l ikopt e ret . 

<dd f f  0 0  f f  5 4  l f  8 0  0 3  fb f 9  0 0  le> de f 

3 0 0  4 0 0  t rans late % F lyt t o r igo l i t t  opp . 

7 2  7 2  s c a le % Skaler b i ldet . 

1 6  6 1 [ 1 6  O O 6 O O ]  

{ He l ikopt e r } image % Tegn bitmapen . 

s howpage % Vis s iden . 
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Når man tror lykken har forlatt 

en, og tingene ikke blir bedre 

men faktisk enda verre, ja hva 

gjør en stakkars liten da? 

Jinxter fra Magnetie SeroIls er 

etterfølgeren etter de meget 

omtalte adventurespillene The 

Pawn og Guild of Thieves. 

Handlingen er som følger; du blir 
overkjørt av en buss. Oversprøytet 
med ostesmørbrød av et overnaturlig 
vesen. Gnidd utover fjellsiden av et 
hurtigtog. Fritt fall fra 1000 meters 
høyde ned i et fossedrag. Druknet, død 
og begravet. Eller hva sier du til å bli 
tuklet med, brettet, bøyd og strekt? 
Dette er bare noen av de tingene du vil 
oppleve på din ferd igjennom Jinxter. 
Jinxter er forholdsvis lik sine 
forgjengere, og innpakningen 
inneholder en del r'lfe saker som 
vanlig. Den første tingen i pakken jeg 
kom over var en ølbrikke. Hva i all 
verden tenkte jeg, er spillet så 
forferdelig at man er nødt til å spille 
det i beruset tilstand? 0lbrikken har 
sikkert en eller annen sprØ funksjon 
eller henvisning i spillet, men så langt 
har jeg dessverre ikke kommet enda. 
Uansett er min nå snart nedslitt av 
uttallige, hrmf, veL . . .  

The Independent Guardian 
er en avis i a-4 format som også følger 
med. Den inneholder bl.a en rekke tips 
og henvisninger til spillet, så den bør 
kanskje leses selv om en av tipsene 
ligger godt skjult. 
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På midtsiden finnes et intervju av 
hovedtalsmannen for A.R.S .E 
(Association of Registered Stochastic 
Executives). Han forteller deg hvordan 
det er der ute i den forJinxtede verden; 
hva man kan regne med; hva man ikke 
kan regne med; når man kan regne 
med å oppleve det man ikke regnet 
med. Kort sagt - du får svar på endel 
av de spørsmål du måtte ha. 
Dersom du fremdeles ikke finner noen 
fornuftige svar på dine spørsmål kan 
du skrive inn de sikkert velkjente 
'Clues' som f.eks <RA AK GH AE 
ER TI FD EE RF ER FN NS>,osv. 
Du får dessverre heller ikke her 
direkte svar på dine spørsmål, og det 
kan ofte være meget irriterende til 
tider dersom du nå skulle ha skrevet 
en av del av de "n" bokstavene feil. 
Det finnes hele 4 side med disse, og 
skulle du stå bom fast kan det være en 
ide å skrive de inn. Videre følger det 
med et lite hefte kalt 'Adventure 
Guide' . I dette heftet står det hvordan 
du loader inn spillet, hvordan du kan 
definere funksjonstastene og en del 
andre tips. Siden dette heftet er det 
eneste som minner meg litt om en 
manual, er den litt i tynneste laget 
Den holder ikke standard etter mine 
begrep om hvordan en manual skal 
være. Programmet er ikke 
kopi-beskyttet så det anbefalt med en 
kopi, selv i disse virus-tider. Men uten 
'The Independent Guardian' kommer 
du ikke særlig langt likevel. 
Programmet spØr deg om hva som står 
på side xx, kolonne xx, ord xx på line 
xx. Har du bare en piratkopi av spillet 
og ikke av avisen er sjansen for at du 
må RE-BooTE hele 99.9%. For å si 
det rett ut; har du ikke originalen bør 
du kjøpe den! 

GRAFIKK 
Grafikken i Jinxter skiller seg ikke 
stort ut fra sine forgjengere. Bildene 
kan deles inn i to kategorier; maleriske 
og detaljrike. De kan som tidligere 
nevnt slås av og på ved bruk av 
kommandoen ' GRAPHICS ' .  Bildene 
kan også skyves opp og ned ved hjelp 
av musen. 

RULLEGARD�ENYER 
Rullegardinmenyene er også nøyaktig 
de samme som i The Pawn og The 
Guild of Thieves. Kommandoen 
'SPEECH' burde de ha fjernet fra 
menyen. Den blir etter min mening 
aldri brukt, uttalen av en del av ordene 
totalt feil, og det hele går utrolig tregt. 
Kommandoen 'TEXTSIZE' derimot 
er nesten en sel følge ettersom 
font-typen som er standard, er veldig 
liten og nesten uleselig. 

KONKLUSJON 
Spillet er en nøyaktig kopi av de 
foregående spillene, og det virker på 
meg som om de har tenkt å bruke 
denne stilen på alle de neste også. Det 
eneste som ikke er kopiert er 
handlingen. Den er faktisk bedre og 
mer utspekulert enn i The Guild of 
Thieves. Selve bevegelses-området 
virker også større, selv om jeg i 
skrivende stund ikke har kommet 
særlig langt. Alt i spillet er godt laget, 
og det er virkelig et prestisje-produkt. 
Selv synes jeg de godt kunne ha laget 
en litt variert versjon fra gang til gang. 
Men likevel er Jinxter et utrolig bra 
Adventure spill, og det ser ut som om 
Magnetie ScroIls har klart å lage en 
verdig oppfølger. Hermed anbefalt! 

-Roger 

--,- -. 



Shadowgate er et nytt 
interaktivt grafikk adventure 
fra skaperene av Deja Vu og 
Uninvited. 

Skjermen 
Skjermen består av 6 vinduer. Det 
største vinduet innholder 
grafikktegninger av plassene du 
kommer til, de andre gir informasjon 
om hva som skjer og hva du har med 
deg. Styring av handlingen skjer ved 
hjelp av musen. For å flytte seg fra ett 
rom til et annet, peker du bare på 
tegningen av hvor du vil gå. Hvis du 
ser noe du vil ta med deg videre er det 
bare å flytte det fra tegningen over i et 
vindu som viser hva du har med deg 
(inventory vinduet). Styring av 
handligen er i det hele tatt nokså 
enkel. 

Målet 
Shadowgate starter foran et slott. 
Målet er å overleve og redde verden 
og ukjente tusener fra evig mørke, og 
selvfølgelig å få belønning fra kongen 
etter at alt er gjort. Dette høres kansje 
enkelt ut men skinnet bedrar. 
Shadowgate er ikke et lett adventure. 
Jeg brukte en hel helg bare å komme 
meg forbi det første rommet inne i 

slottet (jeg var litt for oppsatt på å 
ødelegge alt jeg kom over). Løsing av 
Adventure spill krever at man har 
tålmodighet og litt flaks. 

Effekter 
Shadowgate inneholder flere grafikk 
animeringer og lyd effekter enn i de 
tidliger spillene. For å få best mulig 
effekt er det best å sitte i et rom med 
dempet belysning og lyden på et 
passelig nivå. Noen av effektene kan 
gi deg skikkelige frysninger nedover 
ryggen. 

Konklusjon 
Som i alle eventyr, undersøk alt på det 
stedet du er. I shadowgate bør man 
også være litt forsiktig siden det er en 
del feller rundt omkring. Shadowgate 
med sine problemer vil nok ganske 
sikkert holde deg opptatt i lang tid. 
Grafikken er absolutt brukbar .og 
effektene kan være ganske artig siden 
det både er lyd og diverse grafikk 
animasjoner underveis. Derfor kan jeg 
trykt anbefale Shadowgate til alle som 
l iker eventyrspill. 

-ørjan 
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Th e D un g e o n  Mas ter  
Zork III den siste delen av The Great Underground Empir,e. Zork III er kanskje den mest mystiske 

av de tre. Poengene får du under mystiske omstendigheter og, nil er det ikke skatter du er pil jakt 
etter, men relikvier for Il ta over som The Dungeon Master. 

Du trenger ikke å ha spilt Zork I og Il for å begyne på Zork 
Ill, men en god del av poengen vil gå tapt dersom du ikke 
har løst dem. Flere av de kommentarene man får etter at 
man har .gjort et eller annet refererer til tidligere hendelser i 
de andre Zork eventyrene. Men la oss nå se nermere på 
Zork Ill, og gi noen tips dere kan få bruk for. I Zork III tar 
du . det siste steget 
ned til hjertet av The 
Great Undreground 
Empire. Bare ved å 
løse denne ned
stigningen kan du nå 
ditt mål og nå slutten 
på dine strabaser. 
Det du skal gjøre er 
å finne den hem
melige "grunnen" til 
The Dungeon Master 
og ta over for han. 
Du starter der du 
sluttet i Zork Il og 
du får tilgang til et 
det meste av Zork III 
uten å gjøre noe 
særlig. Det kan være 
fornuftig å kartlegge 
områdene før du 
prøver deg på prob
lemene. 
Etter en kartleggingen ei det på tide å løse den første prob
lemet. Du har kanskje funnet en liten innsjø, som det går an 
å ta seg et bad i. Kanskje du nå er kommet til et rom med en 
ekstra lyskilde, du husket vel på å legge fra deg lampen før 
du tok en svømmetur. Studer bordet litt nærmere og du 
skulle klare å flytte litt på deg selv og den ekstra lyskilden 
uten nevneverdige problemer. 
Nå er du kanskje klar for den farlige delen? To mørke rom, 
prøv med litt deodorant og violå, en nøkkel rikere. Dermed 
skulle du klare å komme deg tilbake til rettsiden av innsjøen 
hvis du er rask nok. Du husket vel på å legge den ekstra 
lykten på rett plass. 
Har du møtt en man som bare vil slåss, prøv med litt 
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barmhjertighet og se hva som hender. En låst kiste, den 
overlater vi til andre for åpning. Dermed er det klart for den 
virkelig interesante delen. Museumet er kanskje den 
vanskeligste delen av Zork Ill. Nå er det på tide med foran
dring av omgivelsen eller skal vi si tiden. Med rett dato og i 
riktig rom skulle du nå være en ring rikere. Den neste delen 

i museum et er 'The 
Royal Puzzle'. Her 
er det om å gjøre å 
holde orden på veg
gene og hjernecel
lene. Gjør du feil 
kommer du ikke ut 
eller du mister det du 
kom for. 
Hvis du har fått tak i 
alle tingene så langt, 
er du klar for den 
siste test på din dyk
tighet. 
Etter å ha hjulpet en 
litt utsultet man 
skulle du ha funnet 
en dør. Bak døren 
finner du en bryter 
som må akti viseres 
før den kan gjøre 
nytte for seg bruk. 
Gjøres det riktig 

kommer du inn i et speil. Her er det viktig å justere speilene 
riktig, ellers får du . møte noen vakter som ikke er særlig 
barmhjertig mot uvedkommede gjester. Studer rom beskriv
elsene nøye og husk at ustødige speil ikke gir noe særlig 
beskyttelse. 
Hvis du har fått med deg alle de tingen du trenger vil du få 
adgang til den siste delen av Zork Ill. Der vil "The Dun
geon Master" vente på deg og hjelpe deg med konklusjonen 
på dette eventyret. 
Som med alle Infocom eventyr, legg ikke bort Zork III etter 
at du har klart det. Det er sikkert flere morsomme kom
mentarer ener små problemer du ikke har oppdaget. 

-ørjan 





Systemanalyse 

av Brock McLellan 
til norsk ved T.Myhre 

Kvalifiserte program

vareutviklere er en knapp 

resurs i dagens verden. Å ved

likeholde og trene opp slikt 

personell er et annet problem 

som må angripes på et strate

gisk plan. For å skaffe kvalifis

ert personell har to frem

gangsmåter blitt brukt med 

suksess. Først, en kan trene 

opp ens eget personell - fØrst 

og fremst personer som viser 

initiativ og interesse, men som 

mangler trening. To, en kan 

ansette fullt opplært personell 
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En stund var IBM kjent for å ansette 
studenter som ikke enda hadde fullført 
studiene i egen regi, men som til da 
hadde mottat høye karakterer, og vist 
stort potensiale. IBM fullførte så 
opplæringen av disse studentene i 
egen regi. Selvsagt er det ikke bare 
IBM som har benyttet denne metoden, 
men det er kun store firmaer som har 
resurser til å kunne utvikle sine egne 
utdannelsesinstitusjoner. Det finnes to 
hovedgrun.ler til at en bruker denne 
metoden. For det første, så kan nye 
ansatte bli indoktrinert i firmaets 
tenkemåte. De vil ikke bli forvirret av 
å måtte vurdere alternative frem
gangsmåter. For det andre, så er det en 
måte å bygge opp en "esprit de corps".  
En ansatt med kvalifikasjoner fra f.eks 
IBM vil ha store problemer med å 
skaffe seg arbeid utenfor IBM. På den
ne måten kan firmaet stole på den 
ansattes lojalitet. 

Den andre fremgangsmåten er å stole 
på at utdannelsesorganisasjoner (van
ligvis statlige) utdanner profesjonelle 
"computer-utviklere" .  Her vil studen
tene få en mer balansert, om ikke kri
tisk, opplæring, hvor studenten lærer 
ting som kan knyttes til flere arbei
dssituasjoner. Etter at utdannelsen er 
fullført trenger personen tid til å 
tilpasse seg særegenhetene til sin 
arbeidsgiver. Dette øker personens 
tilpassningsevne. Fordi kvali
fikasjonene er mer generelle, kan disse 

personene være mindre lojale mot 
arbeidsgiveren. De kan lettere slutte 
og tilpasse seg nye situasjoner. 

Disse to fremgangsmåtene har sine 
paralleller i Amiga-verdenen. Det 
finnes mange programutviklere som 
lever og ånder for AMIGA. Disse har 
en utrolig detaljert kunnskap om 
maskinvaren, operativsystemet og 
andre trekk ved maskinen. De kan pro
gramere i C slik at de fullt utnytter 
maskinens spesielle funksjoner, samt 
de mer avanserte muligheter Amiga'n 
gir. 

Den andre fremgangsmåten finner vi i 
en annen gruppe av utviklere, de som 
har hatt sin opplæring på andre mask
iner, kanskje en Apple eller en MS
OOS maskin, og som senere har fattet 
interesse for Amiga. Slike personer 
har muligens lært Pascal som pro
grammeringsspråk. 

Hvilken fremgangsmåte er best? 
Det er ikke noe enkelt svar å gi på et 
slikt spørsmål, man mengden av 
"bevis" tyder på at en mer generell 
utdannelse vil i det lange løp, være 
mer passende. Det er flere grunner til 
dette. En - ved å øke kjennskapen til 
flere systemer (inkludert MS-DOS), så 
vil en klarere se fordelene (og begren
sningene) med Amiga. 
To - ved at en er klar over hvordan et 
annet system fungerer, så kan en, om 



en fmner at Amiga-markedet er for 

begrenset, se på mulighetene for å 
overføre ferdig utviklet programvare 
til disse. 

Tre - en står bedre rustet for den dagen 
da Amiga blir byttet ut 

Med andre ord , mens Commodore 

Computers har sikret kapital

interessene sine med å få oss til å tro 

at Amiga er den mest passende data

maskin for kreative brukere, så må 

programvareutviklerene ha et bredere 

perspekti v. 

Hvilken type trening? 
Programvareutviklere trenger meget 

generell trening i flere ting, herav også 

en introduksjon i elektronisk 

databehandling, systemanalyse, pro

grammering, operativsystemer, 

databaser og kunnskaps-baserte syste

mer. I tillegg er det viktig at de kan se 
de sosiale virkninger av sitt arbeid. 

Et introduksjonskurs i elektronisk 

databehandling er vanligvis en bra 

måte å tilegne seg forståelse av data

maskiner. Spesialt er det ønskelig å 

forstå prinsippene som en datamaskin 

er bygd opp rundt, samt arkitekturen 

på moderne datamaskiner. Kjennskap 

til periferiutstyr ag datakommu

nikasjon er også viktig. Programvare 
er også diskutert, herav speiclt nyttige 

verktøy for programvare utvikling. 

Mange slike kurs gir også lærdom om 

anvendelsesområder hvor datamaski

nen kan bli brukt, metoder for å vur

dere og velge ut passende utstyr, 

aktuelle lover og regler, samt praktisk 

bruk av maskin og programvare. Så 

snart en person har gjenomgått et slikt 

kurs er grunnlaget lagt for et mer 

avanserte studier. Mange er interesert i 

å lære seg programmering. 

Majoriteten av programmeringskurs 

begyner med Pascal eller et 4. gen

erasjons språk som f.eks dBaseIlI+. 

Min erfari!lg er at det er fordelaktig å 

begynne med et lav-nivå språk før en 

starter med språk som dBase. Pascal 

lærer deg mange ting om metodisk og 

strukturert programmering som kan 
nyttiggjøres i andre språk som f.eks C. 
Studier av programmeringsspråk vil 

også gi en forståelse av datamaskinens 

arkitektur. 

Når en så har god kjennskap til 

generell programmering kan en lære 

seg andre programmeringsspråk. Med 

Pascal som basis er det relativt enkelt 

å se fordeler og ulemper med andre 

språk. Etter at en har eksperimentert 

med to eler tre språk er det relativt 

enkelt å avgjøre hvilke språk som er 
passende for de ulike oppgaver. På 

dette tidspunkt føler mange at de bur

de lære seg mer avanserte program

merings deler som operativsystemer, 

datagrafikk, database-systemer eller 

kunnskaps-baserte systemer. 

Istedenfor, eller i tillegg til, å lære seg 

programmering, begynner mannge 

med å studere system analyse og 

design (SAD). Det finnes mange 

forskjellige metoder å velge mellom, 

men en av de vanligste frem

gangsmåtene er den strukturerte syste

manalyse av Jourdon og deMarco. 

Studenter tar som regel denne frem

gangsmåten relativt raskt. Systemet vi 

endelig skal ta for oss i dette kurset er 
basert på denne fremgangsmåten. 

Mye av arbeidet med program

vareutvikling er prosjektorientert Der

for er det ønskelig å studere prosjekt

administrasjon, og se sammenhengen 

mellom systemanalyse og prosjekt

planlegging. Nettverksplannlegging er 

en teknikk som stadig blir brukt i 

industrien, og det er blitt utviklet flere 

utviklingsverktøy som benytter denne 

teknikken. 

En av de viktigste studieområdene er 

innenfor sosial informatikk, som har 
sitt utspring fra sosiologi og sosial 

psykologi. Det er viktig for program

vareutviklere å være klar over de 

sosiale og psykologiske konsekvenser 

deres produksjon får, slik at de kan 
bidra med noe som får varig verdi for 

miljøet de lever i ,  samtidig som de 

bidrar finansielt for dem selv. Det er 

etterspørsel etter finansielt innbringen

de og sosialt nyttig programvare. Der
for er det ingen unnskyldning for pro

gramvareutviklerene å tenke kun på 

egen profitt. 

Planlegging av treningsprogram 
Et treningsprogram som det vi har tatt 
for oss ovenfor ville ta ca. 2 år med 

full-tids studier å fullføre. På det tid

spunkt kan det hende at studenten 

hverken har sett eller brukt en 

AMIGA før. Å ta en AMIGA i bruk 

ville ikke være særskilt vanskelig for 

en profesjonelt trenet student, men for 

å kunne begynne å utnytte den må en 
regne med seks måneder til et år, 
såfremt en har de nødvendige verktøy 
tilgjengelig. Dwet ville ikke være 
klokt å starte med utviklingen av et 
salgbart programvare-verktøy til en 
AMIGA om en ikke har minst 3 
måneders erfaring med maskinen. 

Problemet for de fleste som ønsker å 

utvikle programvare er at de ønsker å 

starte nå, ikke vente i 3 år før de kom

mer i gang. Hva kan så bli gjort for å 

forkorte treningsprosessen? 

Det første en kan gjøre er å begynne å 

lære seg om selve maskinen, samt å 

lære seg å verdsette maskinens 

arkitektur høyere. Samtidig kan en 

begynne å lære seg språket "C". 

Således vil en være i stand til å starte 

med strukturert programmering etter 
en periode på ca. 6 måneder. 

Neste steg er å lære seg det grunn

leggende innen strukturert system

analyse, for så å bruke dette direkte i 

applikasjonen som skal utvikles. Dette 

vil ta en til to måneder. Nøkkelen her 

er å holde applikasjonsprogrammet 

enkelt. Etter at en har trent og tilegnet 

seg mer erfaring vil det være mye 

enklere å tilføye rafinerte finesser til 

applikasjonen 

Tredje steg er å bli oppmerksom på at 

en har tatt en snarvei til full forståelse, 

og derfor må planlegge et mer omfat

tende treningsprogram. Planen bør 

være slik at en oppnår en "utfylt" 

utdannelse. Samtidig er det viktig at 

en inkluderer muligheter for fornyelse 

og repetering av de kunnskaper en har, 

samt at en holder seg ajour med nye 

produkter på både maskin- og pro

gram vare-siden. 
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I denne aller første leksjonen skal vi se litt på de grunnleggende prinsippene for Basic. Vi skal 
ta for oss hvordan AmigaBasic benyttes, og i rask rekkefølge se på de grunnleggende Basic-
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SHOW LIST 
Viser "List"-vinduet. 

SHOW OUTPUT 
Viser "Output"-vinduet 



P R INT " Hva hete r  du " ;  

Denne linjen skriver ut teksten "Hva heter du" på skjennen. 
For å skrive teksten benyttes kommandoen PRINT. Bak 
kommandoen står teksten som skal skrives, omsluttet av 
anførselstegn ("). Semikolonet bak betyr at markøren ikke 
skal hoppe ned på neste linje etter at teksten er skrevet, men 
stoppe etter siste skrevne tegn. 

INPUT NAVN $ 

Kommandoen INPUT kan brukes for å lese inn bokstaver 
eller tall fra tastaturet mens programmet går. Når INPUT 
utføres, stopper markøren opp, og venter på at brukeren 
skal skrive noe. Når du har skrevet ferdig, avslutter du med 
tasten RETURN. Da overføres det du har skrevet, til en 
variabel. I dette tilfellet heter variabelen NAVN$, og 
NA VN$ er navnet på det stedet i minnet der den innleste 
teksten skal lagres. Når du senere skal bruke innholdet av 
variabelen, kan du referere til den via variabelnavnet, som i 
dette tilfellet er NA VN$. Dollartegnet bak betyr at de 
innleste tegnene skal lagres som en tekst. Hvis en variabel 
skal bestå av tall som du skal regne med, må du ikke ha $ 
bak navnet (se neste eksempel). 

P RINT "Du het e r  " ; NAVN$ 

Den siste linjen i programmet skriver først teksten "Du het
er ", og deretter innholdet i variabelen NA VN$. 
Semikolonet gjør at navnet skrives like etter "Du heter ". En 
gjennomkjøring av programmet kan f.eks. være slik: 

Hva heter du ? Amiga 

Du heter Amiga 

Her har maskinen skrevet det som står med uthevet skrift, 
brukeren har skrevet det som står med vanlig skrift. 

ENDA ET LITE PROGRAM 
Så skal vi skrive et program som regner ut summen av to 
tall. Prøv følgende: 

P RINT " T a l l  n r . 1 " ;  

INP UT A 

P RINT " T a l l  n r . 2 " ;  

INPUT B 

S VAR = A + B 

P RIN'J;: " S ummen av t a l lene e r  " ; SVAR 

Først leses tallene inn i variablene A og B, på samme måte 
som i det første eksempelet. Legg merke til at det ikke står 
noe dollartegn etter variabelnavnet - A og B er tal/
variabler. 

S VAR = A + B 

Denne linjen gjør følgende: Innholdet av variabelen A 
legges sammen med innholdet i variabelen B, og resultatet 
lagres i variabelen S VAR. Her kan du gjeme prøve med 

andre matematiske operatorer, de vanligste er: 

+ Addisjon 
Subtraksjon 

* Multiplikasjon 
/ Divisjon 

Husk at variabelen som skal inneholdet svaret må stå først, 
altså er det ikke riktig å skri ve 

A + B = SVAR 

Den siste linjen i programmet skriver hva svaret blir. 

HVIS ... 
Nå skal vi lage et program som innfører en ny kommando, 
nemlig IF •.• THEN , som lar deg sjekke om ting er sant eller 
usant. Ta f.eks. et lite program som sjekker om et passord er 
riktig: 

P RINT " PAS SORD : " ;  

INPUT PAS S $  

I F  PAS S $  = "AMIGA" THEN P RINT " OK" 

Her vil AmigaBasic sammenligne innholdet i variabalen 
p AS S$ med det som står mellom anførselstegnene, i dette 
tilfellet AMIGA. Hvis disse to tekstene er like, blir resul
tatet av' sammenligningen TRUE, altså SANN. Hvis ikke, 
blir resultatet FALSE, på norsk USANN. Disse er de eneste 
resultatene en JF-test kan gi. Hvis resultatet er TRUE, 
utføres kommandoene som står etter TREN, i dette tilfellet 
skrives teksten "RIKTIG PASSORD" ut på skjennen. Litt 
forenklet kan vi si at JF skrives slik: 

IF ( BET INGE L S E ) THEN ( KOMMANDO ) 

BETINGELSE er her en sammenligning, f.eks 

A= 1 0  

A=B 

A>B 

NAVN$ = " OLE " 

Hvis betingelsen er oppfylt, utføres KOMMANDO, som 
kan være en hvilken som helst B ASIC-kommando.Denne 
leksjonens siste program viser et eksempel: 

PRINT "Hvo r garmnel er du 

" . , 
INPUT ALDER 

IF ALDER =>18 THEN PRINT "Du er myndig" 

IF ALDER < 18 THEN PRINT "Du er umyndig" 

Neste gang skal vi se litt mer på JF-setningene, og lære om 
GOTO og GOSUB. Eksprimenter med det du har lært i 
denne leksjonen, og bla gjeme i BASIC-manualen. Lykke 
til! 

-Øyvind 
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::t/.·l:·::O.f'lp.·:ln·17.D.'"O i C' ens verden - denne gangen ser 

:::-VfJj{t::de4oi'rskjellige variabeltypene, og prØver et 

::m'tf.jrU���U�{p.t)lJ!ram som benytter variabler. 

Tegnsettet 
Det første vi skal ta 
de fleste andre prCtgI1lmenn,gs· ';spt:u.t :S!Qll�:r?($.JneJJO:tlt:V$�!;F 
og små bokstaver. Eksempel: Hvis en vruiat�r:::et::t1eltlmm::::-:-: 
som 'Tall 1 " må den alltid senere skrives på nøyaktig samme 
måte. Hvis du senere skriver 'tall l ' ,  er du garantert å få en 
feilmelding fra kompilatoren. Alle reserverte kommando ord 
i C skrives med små bokstaver. 

Variabler og konstanter 
Variabler og konstanter i C kan bestå av bokstavene A .. Z, a 
•• Z, tallene O .. 9 samt understrekings tegnet ' _' . En variabel 
eller konstant må begynne med en bokstav eller tegnet ' _ ' . 
Hvor mange tegn en variabel kan bestå av varierer fra kompi
lator til kompilator, men i de fleste nye kompilatorene (som 
Lattic C 4.0) er begrensningen på 127 tegn. 
Det er vanlig praksis i C å definere konstanter med store bok
staver. En konstant defineres med nøkkelordet #define fulgt 
av konstant navnet og konstant definisjonen. Eksempel: 

#de fi ne S IDELENGDE 7 2  

#de f ine PAP I RBREDDE 8 0  

Av variabler har vi standard 6 forskjellige typer. Disse er 
char, short, int, long, float og double. En variabel defineres 
ved først å skrive vilken type det er, deretter navnet. Eksem
pel: 
int i ;  

char a , b , c ;  

f loat p i ; 

Som eksemplet viser kan flere variabler defineres på samme 
linje adskilt med komma. Typene char, short, int og long kan 
i tillegg også defineres uten fortegn. Dette betyr at variabelen 
ikke kan være negativ. Dette gjøres ved å skrive 'unsigned' 
foran type definisjonen. Eksempel: 

uns igned int t e l le r ; 

un s igned long t a l l ; 
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char 
unsigned char 
short 
unsigned short 
int 
unsigned int 
long 
unsigned long 
flo at 
double 

som hver type dekker er 

-128 - +127 
O - +255 
-32768 - +32767 
O - +65535 
-2147483648 - +2147483647 
O - +4294967295 
-2147483648 - +2 147483647 
O - +4294967295 
+/- 1* lQA-38 - +/- 1* lQA+38 
+/- 1* lQA-308 - +/- 1 * 10"+308 

variabler i C kan også initieres (settes til en utgangs verdi når 
programmet starter) ved å føye til ' = '  og verdien etter defin
isjonen. Eksempel: 

int t a l l 1  = 1 0 0 ;  

long ta l 1 2  = 2 3 4 S 0 0 L ;  

Konstante tall av typen long må etterfølges av bokstaven L 
(stor eller liten). 

Tekst på mere en en bokstav (string) defineres med typen 
char med lengden + l i hake paranteser etter navnet. Lengden 
må defineres med en ekstra plass da string i C avsluttes med 
en null kode. Konstante tekst string' er defineres med 
gåseøyne (fl) foran og bak string' en. Konstante bokstaver 
defineres med apostrof foran og bak bokstaven. Eksempel: 

cha r st ring1 [ 8 1 ] ; 

/ *  st ring med plas s t i l 8 0  t egn * /  

cha r t it t e l [ 7 ]  = " T itte l " ; 

/ *  lengden på " T i t t e l " + 1 * /  

cha r bokst av = ' A' ;  



I C kreves det at en variabel defmeres i en av fire lagrings 
klasser. Disse fire lagrings klassene er: 

auto extern register statie 

auto er den klassen som automatisk velges i funksjoner hvis 
ikke noen klasse er spesifisert. Dette betyr at verdien av 
variabelen er udefmert når funksjonen som variabelen er 
definert i kalles. Den mister også sin verdi når funksjonen 
avsluttes. 

extern betyr at variabelen er definert i en annen modul av 
programmet 

register betyr at variabelen defmeres i ett av mikroproses
sorens registere hvis mulig, hvis ikke blir den definert som 
auto. For verdien gjelder det samme som auto definering. 

statie betyr at variabelen får en fast plass i data-delen av pro
grammet og verdien er til enhver tid kjent. static må brukes 
hvis en variabel som defineres i en funksjon skal initieres 
med en fast utgangs verdi. 

Konstante tall kan skrives på forkjellige måter. Hvis det beg
ynner med et tall fra 1 til 9 oppfattes det som desimalt. Beg
ynner det med tallet O oppfattes det som oktalt. Og til slutt 
hvis det begynner med Ox oppfattes det som hexadesimalt. 

I tekst string'er oppfattes tegnet ': (backslash) som en såkalt 
escape kode. Dette betyr at det neste tegnet blir oversatt til en 
kontroll kode i henhold til følgende tabell: 

# include <stdio . h> 

main ( )  

{ 
printf ( " Dett e  er en tekst st ring . \n" ) ; 

\n 
\t 
\v 
\b 
\r 
\f 
\a 
\' 
'\' 
\\ 
'ddd 
\xdd 

ny linje 
tabulator 

LF 
lIT 

vetikal tabulator VT 
tilbake (backspace) BS 
vogn tilbake CR 
ny side FF 
alarm (bell) 
apostrof 
gåseøyne 
tegnet '\' 

BEL 

ASCII tegn i oktal kode 
ASCII tegn i hexadesimal kode 

Disse kan også brukes for ks:>nstante bokstaver. Se eksempel 
1. Utskriften vil her blir: 

Dette e r  en tekst s t r ing . 

Ta s t  et t a l l  mel lom l og 1 0 0  

E l le r  t rykk Ent e r  

Første \Andre 

"God dag" , sa han . 

Et par enkle funksjoner 
Sist nevnte vi funksjonen printf som skriver ut en tekst. 
Denne gangen skal vi bruke den til å skrive ut variabler. Da 
må du benytte format-tegn som angir hvordan variabelen skal 
skrives ut, disse står forklart i C-manualen. De samme 
format-tegnene benyttes ved innlesning av variabler med 
funksjo�en scanf. Eksempel 2 og 3 viser bruk av variabler, 
og hvordan disse leses inn og skrives ut.. Eksempel 3 må 
kompileres/linkes med le - Lm ek sempe 13 

Neste gang 
ser vi på strukturer og funksjoner. Følg med! 

print f ( " Tast et ta Il mellom l og 100\nEller trykk Enter\n) ; "  
printf ( "Først e \  \Andre\n " )  i 
printf ( " \ "God dag\ " ,  sa han . \n " ) ; 
return { O )  i 

# include <stdio . h> 

main ( ) , 
{ 

char navn [ 8 1 ] ; 

printf ( "Hvem er du? " ) ; 
seanf ( " % s " , navn) i 
print f { " \n \nHallo % s . \n\n " ) ; 
return ( O ) ; 

# ine lude < stdi o . h> 

ma in ( )  
{ 

doubl e  t a l lA , t a l lB , s um; 

print f ( " Skriv et t al l : " ) ; 
s e an f ( " % d" , & t a l lA) ; 
printf { " \nSkriv enda et t a l l : " ) ; 
s ean f ( " % d" , & t a l l B )  ; 

sum = t a l lA + t a l l B ;  
printf ( " \n \n % d  + % d  = %d\n " , ta l l l , ta l 1 2 , surn) ; 
ret u rn ( O ) ; 
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Hva er et " LIBRARY" 
Teknikken som utnyttes for at Amigas systemprogramvare skal bli så fleksibel som den er, betegnes 
ofte som "Libraries ". De som har programmert litt, har sikkert støtt på dette ordet. Men det er litt 
forvirrende at det dukker opp i flere sammenhenger, og grunnen til dette er at det finnes minst tre 

forskjellige typer library . 

. . .. ...... ... ........... .. .. ..... . . . ·· :::R· · · · : :t :t1(T :)·:EI· 'ME LIBRARY .-: . -::u.l:,: .. :::t::: :: . .. : -: . . . .  • o', ,', . , ' , . -: • •  :-•• :. :-• • • .: •••••••• .: • •  .; ••••••• • • •• • • ••• • • •  
I 

·�R.QM1{lciri�ii(Mhl{Mribkiktegnes et library som en samling Kickstart- eller diskettbaserte rutiner, som kan benyttes via en 
library-struktur i RAM. Når du åpner et library benyttes følgende teknikk: 

L ibPeke r = OpenLibrary ( Navn , ver s j on ) ; 

LibPeker vil være en peker til en såkalt "Base Address" for det aktuelle library. Denne adressen er den høyeste adressen i en 
tabell som inneholder hopp-instruksjoner (JMP) til adresser som ligger i ROM (el. kanskje RAM). Tenk deg følgende tabell: 

- 9 6  JMP $FD 5 4 5A ; D i splayBeep 

- 9 0  JMP $FE O F 5 4 ; D i splayAle rt 

- 8 4  JMP $FE O F 6 6  ; CurrentT ime 

- 12 JMP $FD5 4 5E ; CLOSE 

- 6  JMP $FD5 4 5 4  ; OPEN 

O Libra ry Base Address 

Det første tallet er en offset som benyttes i en indirekte hopp-instruksjon i 68000-prosessoren. For f.eks å benytte 
DisplayBeep-funksjonen, bruker du instruksjonen 

JSR - 9 6  ( A 6 ) 

A6 er et adresseregister i prosessoren, og -96 er en verdi som trekkes fra innholdet i A6. Programmet hopper til den adressen, 
og der ligger instruksjonen JMP $FD545A (se tabellen over), som gjør at programmet hopper til adressen $FD545A, der ruti
n�n DisplayBeep ligger. Hvor kommer tallet -96 fra når du programmerer? I assembler er verdiene ofte definert som konstan
ter i " .i"-filer, mens det i C er det "amiga.lib" som ordner biffen. I AmigaBasic hentes en " .bmap"-fil inn når du foretar en 
åpning av et library - denne filen inneholder de aktuelle offset-verdiene. Tungvint? Ja, kanskje, men det fører til et meget flek
sibelt system. Ved forbedringer og revisjoner av Kickstart trenger ikke rutinene ligge på samme adresse i ROM, det er nok å 
endre JMP-instruksjonene i library-tabellen. Offset-verdiene forblir de samme. 

\::§*��:�:E.J)'. LIBRARY 
A$.tt*{%.:::�:J.4NK?bdiYttet-:"8åkalte "scanned libraries" til å finne standard-definisjoner eller rutiner som skal brukes i pro
grarri"met ·den holder på å lage. De nødvendige rutinene hentes inn og inkluderes i den ferdige koden. Et eksempel på et slikt 
library er (for Lattice) lc.lib, som inneholder standardfunksjoner som printfO, scanfO, getcO osv . 

. . . . . . . . , . . . . . . . . . 
l�E.��J.1g��::::���:��RY 
Denh((:6e(egneisen· ·er et vedheng fra AmigaDos' opphav, operativsystemet Tripos, der det betyr en program-modul som 
knyttes dynamisk til hovedprogrammet ved innlasting. Du kommer antakeligvis ikke til å komme borti denne betegnelsen, da 
dette prinsippet egentlig ikke er så utbredt på Amiga. 

-Øyvind 
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ParalleIlt med C-kurset kjører vi en artikkelserie om Intuition, som er en viktig del av Amigas 
innebygde programvare. Intuition inneholder rutiner som først og fremst tar seg av 

. 'kommunikasjonen med brukeren, og besØrger et samordnet "ansikt utad "for all god 
Amiga-programvare. 

De tingene som vises best for brukeren, er vel skjermene, 
vinduene, rullegardinmenyene og "gadgets". Disse 
funksjonene kan programmerere nå tak i ved å benytte Intu
ition-rutiner. I tillegg inneholder inneholder Intuition en del 
nært beslektede funksjoner som du helt sikkert får bruk for 
etterhvert. 

ET EKSEMPEL 
Denne gangen skal vi hoppe rett på et ganske omfattende 
program som vi skal forklare bit for bit. Jeg tror dette er 
bedre enn å ta for seg enklete rutiner hver for seg, da det 
blir litt vanskelig å få prøvd enkeltrutinene i prak.sis. I det 

hele tatt krever et 'skikkelig' Amiga-program en del forar
beid, men dette eksempelet kan-brukes som et utgangspunkt 
for mange av dine egne program. Eksempelet åpner et kom
plett Intuition-vindu, og vil i de kommende leksjoner bli 
utvidet til å benytte bl.a: tekst- og grafikkfunksjoner. 

PÅ BIBLIOTEKET 
For å benytte Intuition-rutinene, må du først åpne et såkalt 
"library". Dette må gjøres for at programmet skal vite hvor 
rutinene ligger, og det er gjort på denne måten for at det 
skal bli en mest mulig fleksibel oppbygning av systempro
gramvaren. Ved utvidelser eller endringer i ROM'en, 
trenger ikke rutinene ligge på samme sted. "intu
ition.library" ordner biffen! For å åpne dette, skriver du 
bare 

Intuit ionBas e  ( st ruct Intuit ionBa se 

* ) OpenLibrary ( " intuit ion . l ibrary " , O ) ;  

IntuitionBase er en variabel programmet bruker for å få til
gang til rutinene i Intution. Hvis denne er null, har Amiga 
av en eller annen mystisk grunn ikke fått åpnet intu
ition.library, og du bør avbryte programmet. Hvis du prØver 
å fortsette, er du i beste fall garantert en GURU. I dette pro:
grammet har vi også benyttet rutiner fra "graphics.library", 
så dette må også åpnes på en forsvarlig måte. 

ET VINDU 
For å åpne et 'skikkelig' Amiga-vindu, trenger du følgende: 

- En struktur av typen "NewWindow�" som inneholder 
informasjon om hvordan det nye vinduet skal være. 

- En peker til en struktur av typen "Window". 

Fremgangsmåten er som følger: du initialiserer først en 
NewWindow-struktur slik du vil vinduet skal være. 
NewWindow-strukturen er forklart i fig. 1 .  Deretter kaller 
du rutinen OpenWindow, som .· benytter informasjonen i 
NewWindow-strukturen til å lage detnye Vinduet. Husk at 
du må

' 
benytte pekeren til NewWindow-strukturen, dette 

gjør du ved å sette & foran . navnet. Definering av variab
lene: 

st ruct NewWindow nw ; 

s t ruct window * w ;  

w = OpenWindow ( & nw ) ; 

Funksjonen åpner vinduet på skjermen, og returnerer en 
verdi som er en peker til en struktur av typen Window, og 
denne strukturen inneholder informasjon som både du og 
Amiga har bruk for. Strukturen Window er forklart i fig. 2. 
Det er en del ting i NewWindow-strukturen som må fork
lares litt nærmere. 

IDCMP FLAGS 
betyr "Intuition Direct Communication �1essage Port" , og 
er en måte for deg å motta informasjon fra vinduet. Her kan 
du bestemme hvilken informasjon du skal motta fra vin
duet. Vi har brukt CLOSEWINDOW for å få beskjed om 
når brukeren velger "dose" -symbolet i øvre venstre hjørne. 
Siden vi kun benytter denne meldingen, trenger vi ikke å 
sjekke hvilken type melding vi mottar - det er kun denne 
meldingen som slipper igjennom. (Neste gang skal vi utvide 
programmet til å håndtere flere typer meldinger) . 

WINDOW FLAGS 
bestemmer hvilke egenskaper vinduet skal ha. WIN· 
DOWDEPTH lager en "ftont/back" gadget i øvre høyre 
hjørne. WINDOWDRAG gjør at vinduet kan flyttes. WIN
DOWCLOSE lager en "dose"-gadget i Øvre venstre 

31  



32 

K s 
# include <exec/types . h> 
# include <exec/node s . h> 
# include <exec/ l i s t s . h> 
# include < intuit ion/ i ntuit ion . h> 
# include <graph ic s / text . h> 
# include <prot o /exec . h> 
# include <proto /graph ic s . h> 
# include .<proto / intuit ion . h> 

USHORT wakeupma ski 
USHORT class i 
USHORT codei 

struct Window *Wi 

/* Vekk meg når . . .  */ 
/* Intu event class * /  
/ *  Intu event eode * /  

struct RastP o rt * rp , * cdrp i 
struct ViewP o rt *vpi 
struct IntuiMes sage *me s s age i 
int xl im, yl im, x , intuit ionMsgBit i 

st ruct NewWindow nw = { 
1 0 0 , 10 0 ,  / *  Øvre venstre h j ørne * /  
3 0 0 , 10 0 ,  / *  Størrelse * /  
2 , 1 ,  / *  deta i l  pen , block pen * /  
CLOSEWP.;oOW , / *  IDCM!? fl agg * /  
WINDOWDEP TH I WINDOWDRAG I WINDOWCLOSE I GIMMEZEROZERO, 
/* Window fl agg * /  
NULL, / *  Peker t i l  første gadget */ 
NULL, / *  Peker t i l  checkmark */ 
"EXEC " ,  / *  T ittel * /  
NULL, / *  P eker t i l  skjerm */ 
NULL, / *  P eker t i l  eget bitmap * /  
5 0 , 5 0 , 6 4 0 , 25 6 , / *  Maks og min- størrelse * /  
WBENCHSCREEN / *  Screen-t ype * /  
} i 

int ma in ( )  

GfxBase = ( struct G fxBase * ) OpenLibrary ( "graphics . l ibrary" , O )  i 
i f (GfxBase == NULL) return ( O ) ; 

;J::ntuit ionBase = ( st ruct Intuit ionBase * ) OpenLibrary ( " intu i t i on . l ibrary" , O ) ;  
'i f ( Intuit ionBase == NULL) 
{ 

Clo seLibrary « st ruct Library * ) GfxBase ) i 
return ( O )  i 

w = OpenWindow ( &nw) i 
rp = w->RP o rt ;  
vp = &w->WScreen->ViewP ort ; 
SetAPen ( rp , 3 )  i 
SetDrMd ( rp , JAM1 ) ; 
xl im = w->Width-4 i 
ylim = w->Height - 12 ;  
SetAPen ( rp ,  1 )  ; 
fo r ( x=O ; x<xl imi x+=5 ) 
{ 

Mave ( rp ,  O ,  O )  i 
Draw ( rp , x, yl im) ; 

} ; 
for ( x=O ; x<yl imi x+=3 ) 
{ 

Mave ( rp ,  O ,  O )  i 
Draw ( rp , x l im, x ) ; 

} ; 

/ *  Peker t i l  v induet s RastPort * /  
/ *  Peker t i l  vinduet s ViewPort * /  
/ *  Forgrunns farge = hvit ( 3 )  * /  
/ *  Tegn me d  forgrunn sfarge * /  
/ *  Tegningens bredde . . .  * /  
/ *  . . .  og høyde */ 
/* Tegn med hvitt * /  

/ *  Tegn strekene : * /  

intuit ionMsgBit = w->UserP ort ->mp_S igB i t ;  

wakeupma sk = Wait ( l « intuit ionMsgBit ) ; / *  Vent t i l  CLOSEWINDOW * /  

C l o seWindow (w) ; 
C l o seLibrary « st ruct Library * ) G fxBase) ; 
CloseLibrary « struct Library * ) IntuitionBase ) ; 

return ( 0 ) ; -

hjørne. GIMMEZEROSZE
RO gjør at "vindusrammen" 
ikke kan ødelegges når du tegn
er i vinduet, fordi rammen gis 
et eget bitmap (mer om dette 
senere). WINDOWSIZING 
lar deg forandre stØrrelsen på 
vinduet ved hjelp av et symbol 
i nedre høyre hjørne. 

HVA GJØR PROGRAMMET? 
For at noe skal skje i vinduet, 
har jeg lagt på en enkel 
grafikk-funksjon. Programmet 
tegner noen streker som begyn
ner i øvre venstre hjørne, og 
går langs de to motstående 
sidene. Deretter gjør program
met ingen ting, det bare venter 
på at brukeren skal avslutte det 
med "dose" .  Enkelt & greit. 
Kanskje ikke så matnyttig, men 
det slik at de som ikke har vært 
borti denne tenkemåten før, kan 
forstå hva som skjer. Program
met er godt kommentert, så det 
skulle ikke være så stort prob
lem å finne ut hva det gjør. For 
å kompilere & linke det, se 
manualen til kompilatoren din, 
eller C-kurset i nr 1/88. Lykke 
til! 

-Øyvind 



Klubbsidene 

AMIGA-TREFF 
I dette nummeret [mner du infor
masjon om noe vi håper vil bli årets 
"happening" på Amiga-fronten her i 
Norge. Vi prøver å få i stand et 
"Amiga-treff' for medlemmene en 
weekend i august/september. Vi håper 
at så mange som mulig har lyst til å 
delta, for vi er avhengige av ganske 
stor oppslutning for at arrangementet 
skal kunne gjennomføres. Og hvis du 
har ideer til ting vi kan ta opp der, tips 
oss! Men husk - vi må bestille lokaler 
& ordne formalitetene ganske snart, så 
ikke vent med å melde deg på! 

CONNECT 2400 .•. 
For de av dere som har planer om å 
kjØpe modem: Vi kan snart skaffe et 
bra 2400-bauds modem som vi skal 
selge billig til medlemmene. Modemet 
er av merket "Discovery",  og kan 
følge nær sagt hvilken som helst stan
dard, fra 300 til 2400 baud. Foreløpig 
er modemet inne til godkjenning, men 
vi vil komme ut med et konkret tilbud 
så snart vi er leveringsdyktige. Prisen 
vil antakeligvis bli liggende et sted 
rundt 4000 kroner inkl. mva. (billig! ). 
Senere vil vi kanskje kunne levere 
mindre avanserte modem også, men 
da det koster såpass mye å godkjenne 
et modem, vil vi nok vente en stund. 
Men når man får et "supermodem " 
såpass billig, lønner seg å hoppe over 
300-bauds stadiet. Tenk bare på tele
fonutgiftene! 

Dette nummeret av EXEC skulle statistisk sett ikke ha kommet før 

St. Hans, så det er meg en sann fryd å skrive dette allerede nå. 

V år dyktige redaksjon har virkelig lagt seg i selen for å forbedre 
• 

innholdet, og vi håper dere er enige i at de har lykkes. Men vi kan 

fortsatt forbedre oss, så bare gi oss ris eller ros hvis vi fortjener 

det. 

VERVEKONKURRANSEN 
Vi forlenger herved tidsfristen på 
vervekonkurransen fram til 1. juni.. 
Husk at du har sjansen til å skaffe deg 
en billig skriver eller en meget 
"trendy" Commodore-klokke. Og 
uansett får du en diskett med nyttig 
innhold på for hvert medlem du verv
er. Så stå på! 

LOKALE KLUBBER 
"Hvor to eller tre er samlet i mitt navn 
- se, der er jeg midt iblant dem." Med 
dette sitatet fra en bok som i volum 
kan minne om Rom Kemel-manualen, 
håper jeg å videreformidle Atlantis' 
"ånd" når det gjelder lokale klubber. 
Her i Bodø er det blant annet en 
eksklusiv forsamling som bedriver 
Lattice C hver torsdag kveld, og vi har 
det skikkelig gøy (For ikke å snakke 
om redaksjonsmøtene hver mandag!). 
Hvis ordet "klubb" høres litt formelt 
ut, kall det gjeme noe annet Poenget 
er bare at sammenkomster av Amiga
interesserte har lett for å bli svært 
interessant, og det skader ikke å 
organisere det i litt faste former. Spe
sielt stort (kunnskapsmessig) utbytte 
kan oppnås hvis dere bedriver tiden til 
noe annet enn piratkopiering og uhem
met spilling. Så hvis dere har lyst til å 
komme i kontakt med likesinnede -
skriv til oss og fortell litt om hva 
du/dere har lyst til å holde på med. Vi 
skal videreformidle informasjonen. 
Hvis dere allerede har en klubb e.l., gi 
oss informasjon, så skal vi føre dere 
opp i en egen klubb-oversikt i bladet 
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Et ønske ... 
Vi i redaksjonen har fra første stund hatt et lite ønske om at vi skulle kune hjelpe til med å samle 
AMIGA-brukerene, slik at det kunne skapes et hyggelig og godt utviklet miljø rundt maskinen. Det finnes 

, jo selvsagt flere måter å gjøre dette på, men vi fant ut at en skandinavisk brukerklubb med et media 
(EXEC) hvor informasjon og de enkeltes meninger ble spredt, var en ypperlig måte å starte det hele på. Til 
nå har vi stort sett kun fått positiv kritikk for dette, med unntak av ting som: EXEC bør trykkes i farger, 
økning av sideantallet, kortere tid mellom hvert blad, etc. Alle disse tingene ekyldes kort og godt at vi 
trenger flere medlemmer. Og, hvem er bedre skikket til å hjelpe oss med dette enn DERE? Stå på, vis 
bladet til personer dere tror kan være interessert og få dem med i klubben. Jo flere vi er, desto sterkere 
står vi. Husk også at en ikke trenger å eie en · AMIGA 
for å være medlem, det er nok at inter�en er der! 

Sammenkomst 
En annen ting sgm vi i redaksjonen så på som en mulighet 
for å få i stand et kraftig AMIGA-miljø, var å samle alle 
interesserte på et sted av og til for å utveksle erfaringer, 
samt å m seny� (evt gamle) ting som målte være kommet 
på marlcedet Dette er hva vi nå har planlagt å gjøre. Om 
interessen er stor nok, så vil vi en gang i perioden 20. aug. 
- 20. sept 1988 arrangere en sammenkomst for alle våre 
medlemmer. Bak et slikt arrangement ligger en hel del 
planlegging og forberedelser. Derfor er det meget viktig at 
dere allerede nå, etter å ha lest forslaget (som følger), gir 
oss en pekepinn på om dere kan komme eller ikke. Dette 
er ikke noen bindende påmelding, men den gir oss 
muligheten til å se om vi skal fortsette på ideen eller om 
den skal forkastes. De som da mener at de kan komme vil 
senere m tilsendt et påmeldingsskjema som fylles ut og 
returneres til oss innen en bestemt dato. Ta deg nå god tid 
til å studere forslaget grundig! 

Minimwnsantall 
For at det hele skal kunne gjennomføres er vi avhengige 
av at det blir minst 50 deltakere (i tillegg til importØrer, 
foredragsholdere og spesielt innbudte). Så derfor, gi oss en 
pekepinn på om du kommer eller ikke (og om du kanskje 
tar med noen andre). Fyll ut vedlagte svarlcort, og send det 
til oss innen IS. mai. 

Party!! 
Både fredags og lørdags kveld vil kunne nyttes til party i 
hotellets natklilbb om dette er ønskelig (evt drikkevarer i 
nattklubben går på egen regning). 

Kost 
Det vil bli servert 3 måltider + 2 kaffepauser hver dag. 
'Måltidene består av frokost, lunsj og 3-retters middag. 
Losji 
Overnattingen skjer på hotellet Det finnes muligheter for 
enkeltrom, men dette faller noe dyrere ut 

Pris 
Et meget gunstig tilbud: fra hotellet har gjort at prisen for 
weekenden (2 døgn) inklusive kost og losji kun kommer 
på kr. 1.400,- pr pers. (enkeltrom kr. 1 .650,- pr pers.). 
Reise til og fra hotellet kommer jo selvsagt i tillegg. 

Ta med en venn/venninne! 
Om du ønsker å be med deg noen som ikke er medlem i 
klubben, er dette fullt mulig. Prisen for dere to vil i så fall 
tilsammen bli kr. 2.800,- (i dobbeltrom) . 



Rica Hell Hotell 
Rica Hell Hotell, åpnet 20. mai 1 987, er med sine 

1 57 værelser, Nord-Trøndelags største hotell. Hotel
let ligger både geografisk og kommunikasjonsmes

sig midt i Norge med sin beliggenhet 600 meter fra 
Trondheim Lufthavn, Værnes, 1 km Ara jernbanes

tasjon, 32 km. fra Trondheim sentrum og rett ved E6 
og E75 til Sverige. 

Hotellet har et nydelig svømme- og trimanlegg i 7 .  
etasje, med bl.a. svømmebasseng med mot
strømsanlegg, trimrom, solarium og badstuer med 
utsikt over Trondheimsfjorden. Her er også 4 restau
ranttilbud, hvor restaurant Orfeus er vår hoved
restaurant hvor det serveres frokost, lunsj og mid
dag. De øvrige restaurantene er i: 

Concorde Night Club 

Som er hotellets danselokale. 

Lobby Bar 

En terassert bar/salong som ligger mellom første og 
andre etasje. Pianomusikk 6 dager pr. uke. 

Sky Bar 

Som er serveringstilbudet i 7 .  etasje, med praktfull 
utsikt over Trondheimsfjorden. 

Programforslag 
lllca Hell Hotell - Sept. 1988. 

Fredag 
Evt. forhandlermøte i CCN's regi. 

LØrdag 
08,00 frokost 
09 .00 Atlantis Amiga ijrukerklubb 

1 1 .00 Kaffepause 
1 1 .30 Commodore Computers Norge 
1 3 .30 Lunsj 
14.30 Kreativ Teknikk 
1 5 .00 Nano Data 
1 5 .20 BJ Electronics 
1 5.35 Jama Data 
1 6.00 Profesjonelle brukere 
17 .00 Diskusjon 
17 .45 Premieringer 
1 8 .00 Slutt 
19 .00 Middag 
20.00 Kaffe 

Søndag 
09.00 - 17.00 
Visning/utstilling av CCN, importørene og andre 
spesielt innbudte. En del ubemannede info.stands 
kan også settes opp. Måltider: som lørdag. 

Send inn denne kupongen hvis du tror du kan komme på Amiga-treffet! 

D 
D 

Dette er ikke en bindende påmelding. 

JA! Jeg tror jeg 
kan komme! 

JA! Jeg tar med meg 
venn/venninne! 

I Medl. nr. 

I Navn 

I Postnr./Poststed 

Send kupongen til: A1LANTIS, Sjøgata 10, 8000 BODØ. Merk konvolutten "Amiga-treff' 



HVA ER EN BBS? 
BBS er en forkortelse av det 
amerikanske ordet Bulletin Board Sys
tem. Det er et database system du kan 
ringe til ved hjelp av en telefon og et 
modem som er tilkoblet en data
maskin. Maskinstørreise eller type har 
ingen betydning. På en BBS kan du 
bl.a hente programmer du tror er nyt
tig, spennende eller interessant. Du 
kan også sende meldinger, spørsmål, 
svar til de andre brukerne. Dersom en 
BBS har mer enn en node (linje) inn 
til systemet, kan brukerne skrive 
direkte meldinger til hverandre. Dette 
kalles på fagspråket for en 'Chat' . 
Databasen inneholder som regel også 
endel konferanser slik at man på en 
måte deler inn brukerne i forskjellige 
grupper, alt avhengig av 
hva man interesserer seg for. Hele sys
temet blir vedlikeholdt av en SYStem 
Operatør, som ofte blir forkortet til 
SYSOP. Han har det hele og fulle 
ansvar for at alt går som det skal. 

ATLANTIS EXEC nns 
Velkommen til ATLANTIS EXEC 
BBS. I denne spalten skal jeg prøve å 
ta opp alle problemer, ris og ros som 
dere medlemmer eventuelIt måtte ha 
om vår bbs. Alle og enhver som ringer 
opp vår database vil komme inn, men 
det er kun medlemmer av EXEC som 
får Downloade/Uploade programmer 
og ha tilgang til alle konferansene. 
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Litt om vår BBS 

Vår BBS er opprinnelig hentet fra en 
annen BBS i Oslo, og systemet er 
laget av bl.a Mike Robertson som er 
sy sop på Mike's BBS.  Telefon
databasen vil i første omgang være av 
en meget enkel karakter, det er opp til 
dere hvor sterkt vi vil satse på den. 
Dersom det skulle vise seg at mange 
nok interesserer seg for basen vil vi 
kjøre opp med flere noder (linjer) inn 
til BBSen slik at flere kan være inne 
på systemet samtidig. Programmet blir 
kjørt på en Amiga 2000 med xt-kort 
og en 20MB Harddisk. Modemet vi 
bruker er et innebygget (internt) Hayes 
l200B S martmodem, som i løpet av 
noen måneder vil bli byttet ut med et 
Discovery 2400 bauds modem. 
Rbbs-Pc som vi annonserte i forrige 
nummer har vi elegant sendt i søpla, 
hvor alle ubrukelige programmer skal 
ligge. Programmet fungerte ikke som 
det skulle, og dermed bestemte vi oss 
for å skifte det ut med et annet. 

Kontakt 
For å i det hele tatt få kontakt med vår 
bbs trenger du følgende: 
l .  En computer (helst Amiga) 
2. Et modem 
3. En telefon som kobles via modemet 
og inn i computeren. 
4. Et kommunikasjonsprogram f.eks 
Diga! (Se test) 

Har du alle disse delene vil du ant
ageligvis få kontakt med vår database 
når du ringer til oss. 

Vår BBS vil nok dessverre ta litt 
lengre tid enn planlagt å få igang. Det
te skyldes bl.a at modemet vi nå bruk
er ikke fungerer helt som det skal sam
men med programmet. Vi har inne 
bestilling på et Discovery 2400 bauds 
modem, og så snart jeg får det, vil 
basen være operativ. Inntil da må du 
nok dessverre smØre deg med 
tålmodighet. 

INNHOLD 
Databasen vil i prøveperioden 
inneholde følgende ting: 

1 .  Bulletiner 
2. Filer som kan downloades av 
medlemmene. 
3. Konferanser 

HVORDAN KOBLER JEG 
MODEMET TIL DATAMASKI
NEN? 

Å koble modemet til datamaskinen er 
en grei sak. Når man kjøper et 
modem, husk på å sjekke om du har 
fått alt med deg. Her er liste over 
det som bør følge med modemet.: 

- Manual til modemet (instruksjons
bok) 

- Seriell kabel (O-modem kabel RS-
232) (O) 

- Ledning med miniplugg i begge 
ender (Art.nr.25- l 3 l -5 1 19) (1) 
Eller: 
- Overgangsledning (Art.nr.25- l30-
3580) (2) 

- Apparatsnor for tastafon (Art.nr.25-
· 127-4691 )  (3) 

Når man så skal koble disse tingene 
sammen, gjør følgende: 

- Koble seriell kabelen fra modemet 
og inn i datamaskinen 

(OBS !  Dersom du har en Amiga 1000 
er kjønnet på kabelen motsatt av 
vanlig standard, dvs. kjønnet på enden 
som går inn til Amigaen skal 



være hankjønn.) 

- Bruk overgangsledningen (2) og 
kople telefonpluggen til den 
trepolete kontakten. Deretter kobler du 
minipluggen inn til modemet 
hvor det står PHONE eller JACK. 

- Til slutt kobler du apparatsnoren (3) 
fra modemet LINE og til stikk
kontakten i veggen. 

- Dermed skulle du nå være klar til å 
ringe opp en BBS, forutsatt at du har 
et kommunikasjonsprogram som 
f.eks:Diga ! ,  Online eller Ske-Term. 

- Dersom ditt modem ikke har Autodi
al funksjonen innebygd, må du ringe 
manuelt. Slå nummeret til BBSen, 
etter en stund vil du høre en høy 
pipelyd. Trykk da inn knappen kalt 
PHONE eller DATA på modemet ditt. 
Dersom du har stilt alle parametere 
rett inn skulle du etter en stund få 
meldingen Connect 300/1200 eller 
2400, alt ettersom hvilken 
hastighet du kjører med. 

Kom gjeme med forslag over ting du 
vil ha med i BBS-Spalten. Alle 
spørsmål som kommer inn til oss vil 
bli besvart etter beste evne. 

-Roger 

Amiga BBS � i  Oslo! 
Det har nd gdtt rundt et dr siden BBS'ene "Pyton " og "KIE " ble nedlagt, 

og siden har det vært tomtfor Amiga drevne BBS'er i Norge. Resultatet 

har vært at Amiga brukere med modem har blitt spredd rundt pti mange 

forskjellige andre baser uten noen større tilbud til Amiga brukere. Da 

maskinene som brukes pd disse basene kan være altfra gamle C64 til 
større terminaler, er det antakeligvis en del Amiga brukere som har pakket 

ned modemstasen etter ikke d ha funnet det rette miljø og kansje blitt utsatt 
for et større antall misunnelige IBM PC brukere. 

Vel, nå er det på tide å pakke opp 
stasen igjen! Siden 14. Mars har nem
lig Amiga BBS vært oppe på fulltids
basis i Oslo. Basen benytter seg av et 
modem som har hastighetene 
300/1200/2400 baud, men hvis du 
benytter deg av 300 bauder det 
allikevel stor sjanse for at du ikke får 
kontakt med basen. Dette fordi basen 
inntil videre bare har den amerikanske 
standarden "BELL 212A" på 300 
baud, men hvis økonomien holder skal 
vi forsøke å få tak i et modem som har 
den europeiske standarden "CCITT 
V21 "  på denne hastigheten, �lik at alle 
kan få kontakt med systemet. 

Er du en bruker av modemet "Unimod 
4 190" er du heldigere stillt, da dette 
har en utvendig bryter hvor man kan 
velge mellom mange forskjellige stan
darder, deriblant "BELL 212A". Sett 
denne til "F" posisjonen, og innlog
ging skal gå glatt. 

Etter at pengepungen var bekreftet 
tom, ble systemet seende slik ut: En 
Amiga 500 med ekstern diskdrive og 
RAM-utvidelse� 

Hva kan man så få ut av dette? Ganske 
mye håper jeg . . .  Vi vil prØve å skape 
et aktivt miljø rundt Amiga. Med et 
ganske maksimalt utnyttet "BBS-PC 
v4. 1 3"kan vi tilby 12 konferanser, som 
spenner fra "Mad" til "Programmer's 
Corner" . Du har sikkert nå merket deg 
at det meste er lagt opp på engelsk. 
Dette fordi det ikke skal bli større til
venningsproblemer for brukere som 
tidligere har vært borti systemer som 
PCboard og MBBS. som har skapt en 
egen standard innenfor BBS-miljøet. 
Hvis ikke engelsk er din sterke side, 
har vi norske menysett som et alterna
tiv, inklusive kommandoer og hjelpe
filer. Det er frivillig hva man selv vil 

bruke .som språk i konferansene, det 
meste går vanligvis på norsk. Det er 
først og fremst konferanser som vi 
satser på, og vi håper folk selv vil 
prøve å skape aktivitet her. Jeg skal 
selv gjøre mitt for å få igang 
diskusjoner og prosjekter, samt prøve 
å gi svar på spørsmål folk måtte ha 
rundt Amiga. 

Det finnes en hel del nyttig infor
masjon og tekstfiler i bulletin menyen. 
Det er smått med PD programmer i fil
systemet, det vi har er stortsett de 
beste større programmer fra "FISH" 
samlingene. Jeg håper allikevel noe 
kan være av interesse. 

Hvis du synes dette høres interessant 
ut, så er telefonnummeret til Amiga 
BBS: (02) 49 32 10. Merk deg at 
basen kan være tatt ned en times tid 
om dagen for vedlikehold eller kjøring 
av andre programmer. Ettersom basen 
okkuperer begge diskdriver er multi
tasking egentlig utelukket. Husk å 
trykke RETURN etter å ha fått kontakt 
modemet. Det bemerkes at basen er 
helt gratis å benytte, og det eneste vi 
ber om er at alle brukere tar seg tid til 
å registrere seg. Du vil da få tildelt en 
egen brukerkonto med passord, og du 
vil neste dag få adgang til filområdet 
og lengre tid på systemet. Nærmere 
informasjon finner du på systemet. 
Kommandoen "?" og "H" kan gi deg 
enkel hjelp, hvis du skulle få proble
mer. Velkommen innom! 

Torkel Lodeberg, system operatør ved 
Amiga BBS. 
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Fisherman ' s 
Friend 

H va gjør det? 
Når et program har gjort noe som det 
ikke burde ha gjort, dukker som regel 
et lite System vindu opp øverst på 
skjermen. Der står det at programmet 
har krasjet og at du må velge "Cancel" 
for å resette maskinen. Det er her 
Gomfen kommer inn i bildet. Hvis du 
har aktivisert Gomfen på forhånd vil 
det komme opp et nytt vindu når du 
trykker på "Cancel" . det vinduet 
du flere muligheter, Trykker 
"Gomf' vil Gomfen f:l·t; �m(�·:Q���:P�Q�: 
grammet som for'ars���tJie:iJ��OjiO���> 
vil frigjøre huk()m.neJ:$�*i:$(�m:p.�b 
grammet brukte. lJe.tl(�nUt1ef,i(1eJj()m:;: 
fen får problemer:m�;d:�::$t��P;i�::etjiirb 

du eller fjerne en SkJCa1(U;iQffii::W.nØi®: 
programmet som 
velge "Whap" fra Gomf vinduet og 
deretter trykke i vinduet som skal bort. 
Da vil det forsvinne. Deretter vil kon
trollen bli ført tilbake til operativsys
temet. Dermed slipper du å starte opp 
på nytt og eventuelle andre program er 
fortsatt intakt. Du kan også velge å 
resette maskinen direkte uten å få fram 
Guru Meditation meldingen eller du 
kan la Guruen gå sin vante gang. 
Gomfen kjøres som en "background 

task" men det er en del ting å passe på 
når du skal aktivisere den. 

Hvordan starte den 
Gomfen kan som sagt startes både fra 
CLI og WorkBench, men det er en del 
å passe på for de som vil installere den 
i "startup-sequence", Gomfen bør 
startes med kommandoen "run 
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GOMF 1.0 - Hva er det? 
Gomf er et lite Public Domain Shareware program (Fish Disk 95) 
som kan relte opp "software failure" guruer. Programmet kan 
startes fra W orkBench eller eLI. 

Gomfl .O" ellers vil man ikke komme 
videre med resten av komandoene. 
Startes gomfen på denne måten er det 
likevel ikke mulig å stenge 

. 

duet med "endcli" , fordUG.Q:m!!�n:::b.ljIC:>::::: 

hengende som en tas(dirid��f,lefiCLt 
vinduet man stafJelnl�m::I!1a�::U!�nmries.::: 

krasjer slik det ikke er mulig å be.\,e9::i�::: 
pilen, da er det heller ikke mt.limtJø��:::: 
Gomfen å ordne opp. P�t��:m.)tig;> 
at Gomfen ikke �..I�fet::å.):et�e::ØiD.tf 



DIS KETT 3 1  
LIFE 
Spill 
Spilllet om livet. Kjører 19 .8 gen
erasjoner i sekundet 

MANDELBROT 
GrafIkk 

Paint bilde på Amiga 

PUZZLE 
Grafikk 
Simulering av et puzzle spill med 
bevegelige rutete brikker 

SHOWHAM 
Nytteprogram 

SDB 
Nytteprogram 
Et enkelt database program 

SPROING 
Demo 
Samme som OING men med lyd 

Fraktal grafikk program. Versjon 3 .00 Et program for å vise Hold And Mod- STARS::::>:::::: 

;��:::: CLI 

... .. ... ...... ................................. ................. �II!::0; .��� •. �n stjærne .bak-MXEXAMPLE 
Grafikk 
Eksempel på 'mutal exclusion gadget' 
håndtering To spill i det antikke program�:r� ' . . .. ... .  . ··1%�MP. '. : '. :-:-:.;.:-:-:.::::;.;. ; . : ingsspråket ABasic ...... ........... 

:�:::�·.::::::::: ... :.:l.:�I%�1��;�!r�:::::::::::: RAMSPEED 
NYt.�program 

.. :-:::J?:i'ogram for å måle hastighet mellom » {U?Antem og ekstern hukommelse 
. . 

::rH:)r�����lØ:Y. « « }f.Qfuy.� utgave av Manx commandoen : �::: �: � �: �: � � � � � � �: ��ree � �:::: . . .. , . .................. ........... . ,::::::::::::::::::: ::::::::::::.-

SPIN3 
Grafikk 
Liten grafikk demo. Lager en roteren
de kube og forandrer de til op-art 

SWORD 
Spill 
Tekst Adv.:�p':�l.ire skrevet i AmigaBasic 

. . 
« « <TREE TRAlliM?> }}}}}Grafikk . r{hli"kk";" " : ':':':':':':':' :':T' t k " t  tr .. :::::.: .. : 

.. : .. 
:
: ... ::.: ... ::: .. : ........ :: .

. ::.:: .. : ...... : .. ::.:::.::: ..... :: ... 
:.::
:.::
:.::
.�: ... :: ... :.:·.:.� .. r.·:.:g:;:.·:.·e·.·:.·l.·r:.:.:·.·::.:.:·e-: "n: hale ett·er pOI"ntern på skj"er-:::HH:�: ��: : :t�: �f�

ner e re UfSI v e. L� � ....... :.:.:-:
-:.:.:.:.:.:.:.: .. 

VTloo 
Kommunikasjon 
Terminal program 

DISKETT 34 
ALINT 
Nytteprogram 
Tilleggsfiler for 'Gimpel lint' for å 
bruke den på Amiga 

BLINK 
Nytteprogram 
Forbedret versjon av Alink". Helt kom-

BasiC lt�;��a:m viser i et eget vindu �����US l ·-:-:<:::U::::.r�:2:�:::�om ligger i RAM 
Diverse CLI verktøy -:-::<OlNO: 

DOSPLUS2 
Verktøy 
Del 2 av CLI verktøy 

MACVIEW 
Grafikk 
Gjør det mulig å vise et standard Mac-

Gråfi@.c 
Viser'ei-vindu fullt av sprettende 
baller 

SCREENDUMP 
Nytteprogram 
Skriver ut den skjermen som ligger på 
topp ut på printer 

patibel med Alink . . . . . 

BTREE2 
Nytteprogram 

::: : :: ::::: ::
:
:: : ::: :::: :::: 

Orginal rutiner til B TREE 

C ALEND AR 
Nytteprogram 
A v tale kalender" Lar deg visuelt redi
gere avtaler 

LESS 
Nytteprogram 
Lik UNIX 'more' men bedre 

NEWFONTS 
Grafikk 
Set med 28 nye Amiga fonter 

PR 
Nytteprogram 
Gjør det mulig å starte utskrifter til 
printer som 'background task' 
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REQUESTER 
Nytteprogram 
Eksemple på en fil reguester. Lik den 
brukt i Deluxe Paint 

DISKETT 35 
ASENDPACKET 
Kommunikasjon 
Eksempel program for sending av 
flere pakker med asynkron overføring 

CONSOLEWINDOW 

DIRUTIL 

DIRUTIL2 
Diskett 
En til variant av DIRUTIL 

FILEREQUESTER 
Nytteprogram 
Fil requester for Lattiee C 

MACVIEW 
Grafikk 
Viser MacPaint bilder i høy eller lav 
oppløsning.(Med Bilder) 

PLOP 
Grafikk 
Et program for å vise 

POPCLI 
Diskett 
Gjør det mulig å �UJ.I,:t,�;:',.;-;I;.» mea::et:D,lt:: 
tastetrykk 

QUICKCOPY 
Diskett 
Kopieringsprogram 

SCROLLPF 
Grafikk 
Demostrasjon av 'dual playfield' 

SENDPACKET 
Verktøy 
Program for å sende AmigaDOS 
pakker 

SPRITEMAKER 
VerktØY 
Et program som lar deg tegne sprites. 
Deretter blir den oveført til C 

TRACKER 
Diskett 
Programmet konverterer OOot disker 
til flere filer 
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TRICLOPS 
Spill 
3 dimensjonalt grafikk spill 

TSIZE 
Diskett 
Programet viser total størelse på filene 
innenfor et directory 

UNIDEF 
Verktøy 

.... ::ijfprogram som fjerner ' ifder' sek-

ACP 
Diskett 
Kopierings program 

CLOCK 
Nyueprogram 
Ny versjon av klokk(�pf:(,gti®j;ii�:p�t 
disk 1 5  

FM 
Verktøy 
Viser hvor på disketten en fil befinner 
seg 

KICKBENCH 
Verktøy 
Instruksjoner og programmer for insta
lering av kickstart på workbench 

TUNNEL V IS ION 
Spill 
Spill i det antikke progmffiCr
ingsspråket ABasic 

VC 

Matematikk 
Regneark 

VT100 
Kommunikasjon 
Versjon 2.2 av Vt100 terminalprogram 

YABOING 
Spill 
Et spill som demonstrerer 'hardware 
sprites' og 'collision detection' 

DISKETT 37 
SMALTALK 
Språk 
Programeringsspråk 

DISKETT 38 
CSQUARED 
Grafikk 
Implementasjon av 'Circle Squared 
algorithm '. Matematisk grafikk. 

REVERS I 
Spill 
Othello spill 

UUDECODE 
Diskett 
Dekoder binære filer slik at de kan 
sendes som tekst 

VDRAW 
Grafikk 



Tegneprogram 

VOICEFIL TER 
Komm unikasjon 
Program for sending av filer til og fra 
Amiga over MIDI 

WINDOW 
Nytteprogram 
Program eksempel som viser hvordan 
man lager et DOS vindu 

DISKETT 39 
ANsæCHO 
Nytteprogram 
Diverse CLI komandoer skrevet i 
��kinkode. 

.::::{/??6isPLA y :::::}>:-. Grafikk 
. . .  Et program som kan vise bilder i Hold 

-:�.!oJ:-:.I:O:"'V'uu.J' + diverse bilder. 

driver i kildekode. Fungerer 
en ram disk for demonsu:asjon. 

AREACODE 
Verktøy 
Et program som dekoder are:,tJltO(1Ler.:: 
til 'state and locality' 

BLINK 
Verktøy 
Nyere og forbedret versjon av 
Alink.Har flere muligheter enn Alink 

COSMO 
Spill 
Et 'Asteriods' spill 

DG2 1 0  

Kommunikasjon 
Data General D-210 terminal em ulator 

DIRUTIL 
Diskett 
Et program som gjør det 
dre rundt i rtl](auuo!�eQ!��: 

p 
Tekstbehandling 
Skriver tekstfiler med dato og 
klokkeslett mm. til skriver. 

POPCLI 
Nytteprogram 
Gjør det enkelt å starte et CLI vindu 
med 2 tastetrykk. Versjon Il 

LINES 
Grafikk 
Et program som demonsterer tegning 
av linjer 

SETFONT 
Grafikk 
Et program som kan forandrer fonten 
som brukes på WorkBench skjermen. 

VT100 
Kommunikasjon 
Terminal program. Versjon 2.3 

DISKETT 42 
MICROGNUEMACS 
Tekstbehandling 
En liten kraftig tekst editor som 
brukes av mange datamaskiner 

DISKETT 43 
BAS ICBOING 
Grafikk 
Et AmigaBasic program som viser 
animasjon av en 3 dimensjonal kube. 

BBM 
Nytteprogram 
En demoversjon av B .E.S .T Software 
Managment System. En database 

BBSLIST 
Kommunikasjon . . -:-:-:- :.:-...... . ..... ... . En liste-:9y�r .l,1J}$.:��::�9fu::Wir pro-
gramY:�Mr9N%.m�t.�: 

):�:�:�: ::�: �:�: � :�:�: �:::�: �:: :::�:�:�:� :::::::::::::: :::::: :: : ::::: . . . :::::;:::CG::::: : ::: :: ::<: : ::::::::: :: : :: ; : : : :: : : :<:::: : 
: :: : :<: : : :: : :: : ::::: : : : : : : 

�klDro.gralm som lar deg skri ve et Info'::-: » NY#Wfgg#®·:?\<::: : . ':�:::>�:::: : : : :» ' ::': .:. :.:. : : :  . .  : : : : : : 
stI "l adventure l" Aml"gaBas" l"C Et prQgr�irl' �t1) fj�mfif W�I1t1e(rll��f?:> "" 

sages' " fra M.@� :9�J��ttice C cOmI!?C{::: 

:Ju.::$."(;�l1 lignende program. Versjon 

-:-:�':a:-:�-!-�'""'� basert C debugger. Opp
versjon av den på disk 2 

LATTICEXREF 
Nytteprogram 
Kryss referanse over alle Lattice 3 . 1 0  
'header' filer 

COPPER 
Verktøy 
En 'copper' liste disassembler. 

INSTIFF 
Verktøy 
Et program som konverterer samplet 
lyd til IFF formatet FORM 8SVX 

POPCOLOURS 
Grafikk 
Lar deg forandre fargene til skjermene 
'currently in the system ' 

SPRITECLOCK 
Nytteprogram 
Gjør pekeren om til en klokke 

STEMULATOR 
Demo 
Gjør Amigaen til en Atari?? (nesten! !)  

WBRUN 
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Nytteprogram 
Lar CLI program oppføre seg som om 
de var startet fra WorkBench 

WILD 
Nytteprogram 
2 versjoner av UNIX ' shell st yle 
wilcard matching routines ' 

D ISKETT 44 
ICONS 
Graftkk 
Di verse Icon 

NEWIFF 
Lyd 
Noen nye 
snakking og "riiusik]C 
RA YTRACEPICS 
Grafikk 
Diverse 'ray tracing' bilder 

VIEWILBM 
Nytteprogram 
Et program som viser IFF bilder på en 
egen skjerm/vindu 

DISKETT 45 
CLUE 
Spill 
'Clue board' spill 

MAKE 
Nytteprogram 
En ny og mer ferdig VPl'·�lon-::�'Ll::"tli1:!:I:lt-p.::: 

PICTURES 
Grafikk 
Diverse bilder i lffl?qØ�®.�it 
UPDATE 
Verktøy 
Et program som hjelper deg å opp
dater gamle filer med nye filer 

WHEREIS 
Diskett 
Et program som søker på et filnavn og 
viser hvor den/de ligger 

DISKETT 46 
ASM 
Språk 
En 'shareware' macro assembler for 
:tvIC68010 prosessoren 

CHECKMODEM 
Nytteprogram 
Et program som sjekker om det er et 
modem tilstede og handler deretter 

EGAD 
Grafikk 
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En gadget editor 

JIVE 
Nytteprogram 
Et filter program som omformer stan
dard ' input' til 'jive output' 

MY.LIB 
Nytteprogram 
Et alternativ 'runtime.library' 

:Elt::lmple:mellll.ru;.ion av Berkley 'ms' 
m' makro pakker 

:}EILfiJit«:sotn::�mfr)rmcr standard 
mlt)uC::tit}vails=Deak output' 

3D-ARM 
Grafikk 
Simulering av bevegelsen til en robot 
arm 3 dimensjonalt 

JUGGLER 
Grafikk 
Den utrolige rob�otfiifsom;::si()n.Q:Iet��r::J 
glass kuler i .• ,nl·.I·IIII '�· 

CSH2.04 
Nytteprogram 
Et program som ligner litt på 
Husker tidligere kommandoer. 

CSH2.04M 
Nytteprogram 
Samme som csh2.04 men modifisert 
for Manx C 

DISKPERF 
Diskett 
Et program som måler hastigheten på 
disken 

DU 
Diskett 

Beregner disk bruk av en fil eller et 
directory 

MEMWATCH 
Nytteprogram 
Passer på nedre del av hukommelsen 
for programmer under utvikling. 

PROFILER 
VerktØy 
Et program som undersøker hvor ditt 
program bruker mye tid. 

DISKETT 49 
CYCLOIDS 
Grafikk 
En oppdatering av den elektroniske 
'spirograf' på disk 27 

DIRUTIL 
Diskett 
Forbedret versjon av ' DirUtil' på disk 
35. 

MULTIDEF 

TREES 
Grafikk 
Et til 'tree growing' program lik det på 
disk 3 1 ,  men større. 

DISKETT 50 
ASM 
Språk 
En makro assembler for MC68010. En 
oppgradering av den på disk 46. 



BREAKOUT 
Spill 
Et tredimansjonalt breakout spill. 
Krever 3-D briller (rød-grønn) 

DISKEn 54 
HANOI 
Demo 
Den klassiske demo program for 
rekursjon 

sion. Et kortspill. 

SOUNDEXAMPLE 
Lyd 
En lyd demo skrevet for Manx C med 
16-bit integers SmalICode SmallData 

DISKZAP 
Diskett ING . . V SPRITES 
Et program for å sjekke disken sektor Demo .,;.::;:;::::;}/:;;;;:;. Grafikk 
for sektor En li�':t4�J?:��Y:;h��l:;::fM::H�duene w.::;;�:;

:: " Et demo program som viser bruk av �����d�ighet til å hu�� ·····
·····�'liillll_l . ������:��. Versjon 2.6 

.$p*ll LAV . .  DISKEn 56 
.
-::/:;):r�f'Missile defence' spill Nytteprogram CLIPBOARD 
::::;:;:;:;:::;:;" 

Viser et gjenomsnitt av program i Nytteprogram 
••••• 
I�r

CTSOUND Amgiaens 'run queue' 1 -5- 1 5  min. ;�����n����e
interface rutiner for 

rf�lfb:��u�i�:����� med ��
ITOOLS 

:·:
�:
:
::·::[.:j::::\�ii; ERS ��:�!:�@?�I� tlJ. spille og ta 

::::::�:�:�:::�:�:�:�Ørafikk .. :;:::.:.: .:::::-::. : .. , 

I ?rafikk demo program
. .

BfbWS 

• • • • • • • • •  0 . 0 • • • •  

�:�t�;t?andling ffll�S:�ø� at 'output' fra et pro-
Dif produserer en ny fil som viser " ::: ;;:�((��1W\bhr mput for et annet 
forskjellen mellom to filer -::;::: ::::;::;::::.:::., SCREENSAVE 
SQ.USQ 
Nytteprogram 
Transportabel versjon av CPM pro
grammene ' sq' og 'usq' 

GnJifk 
Et program som lagrer et nomalt 
HAM bilde som IFF fil 

SHANGHAIDEMO 
Spill 
Demo av spilet Shanghai fra Activi-

CONPACKETS 
Nytteprogram 
Demonsterer bruk av DOS packets. 
Finner vindus pekere mm. 

GETDISKS 
Nytteprogram 
Et program som finner alle disk navn 
som er tilkoblet 

MCAD 
Grafikk 
Et enkelt teknisk tegne program 

MERGEMEM 
Nytteprogram 
Attempts to merge the memlist entries 
of sequentially configured ram 

DISKEn 57 
IKKE PD 
Trukket tilbake fordi spillet Ogre var 
på disken. 

DISKEn 58 
ASDG-RRD 
Nytteprogram 
En ramdisk device som overlever en 
system krasj . 

BIGVIEW 
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Grafikk 
Viser et hvilket som helst !FF bilde 
uavhengig av størrelse 

EGRAP 
Grafikk 
Viser grafer ut fra verdier som er 
lagret i flere filer 

HYPERBASE 
Database 
En liten database 

MEMCLEAR 

RAINBOW 
Grafikk 
Lager en regnbuefarget Workbeneh. 
Lik Marauder 

SMUSPLAYER 
Lyd 
Spiller SMUS IFF filer. SONIX lager 
SMUS IFF filer. 

VIEW 
Grafikk 
Et lite program som kan vise ILBM 
filer. 

WBDVMP 
Nytteprogram 
En JX -80 driver soi1rFsJcri\i:et::luC\WOikV 
beneh skjermen m·;,;· .. ·b:�f7".;�,;,;.,:.:.;,; 

BROWSER 
Diskett 
En ny versjon av Browser på disk 18 
og 34 

BROWSER2 
Diskett 
Et program som gjør det lett å gå 
igjenom innholdet på en disk. 

CLOCK 
Grafikk 
Ei klokke som kan ha forskjellige 
fonter og farger. 

DME 
Tekstbehandling 
En tekst edi tor. 

DROPCLOTH 
Grafikk 
Et program som lager en et mønster på 
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bakgrunnen på Workbeneh skjermen 

DROPSHADOW 
Grafikk 
Et program som lager skygge på 
WorkBeneh vinduene. 

FIXWB 
Grafikk 
Et program som er ganske lik Drop
Cloth men virker ikke. 

... 
::MACAD 

. .  
SUPERMOkT. 
Matematikk 
Et litt spesielt økonomisk analyse pro
gram. 

DISKETT 60 
BLITZ 
Tekstbehandling 
Et program sorn)l:ltø�g::;V.J:$(�:t���til�ri/: 

Ny . 
Et program som a: i ':i�' Ø.m�tij�Klia�e:r?cius;: 
tom printer drivers' . 

SHOW 
Grafikk 
Et lite slide show program. 

UEDIT 
Tekstbehandling 
En liten editor som har 'learn' mode 
og et kommando språk. 

UETURBO 
Tekstbehandling 
Et eustom Vedit program med ferdig 
oppsatt utviklings omgivelser. 

DISKETT 6 1  
ATPATCH 
Nytteprogram 
Et program som gjør at Transformer 
programmet kan brukes med WB 1 .2 

FILLDISK 
Verktøy 
Et program som fyller diskettens frie 
blokker på en trygg måte. 

LPATCH 
Verktøy 
Et program som fikser programmer 
som har en dårlig 1 .0 Lstartup eode 

MICROEMACS 
Tekstbehandling 
En oppdatert versjon av MieroEmaes 
på disk 22. Versjon 3 .8b 

PEARLFONT 
Grafikk 
En font som ligner Topaz 8 men:s()u(::::::::::::::::::{ 
har rundere kanter. 

VerktØY 
En disk med diverse !FF rutiner for 
programerere. Oppdatering av d.#16 

DISKETT 65 
BAWK 
Tekstbehandling 
En tekst prosessor for Amiga inspirert 
av UNIX 'awk utility' .  

CLOSEWB 



Nytteprogram 
Et program som brukes sammen med 
MWB. Slår av WorkBench skjermen. 

COOKIE 
Nytteprogram 
'Fortune cookie' program. 

JTlME 
Nytteprogram 
Detaljert instruksjon for bygging og 
instalering av en batteri klokke. 

:MENUBUlLDER 
Verktøy 
Et program som automatiserer byg

av menyer. Lager en C fil. 

En liten display 'hack' 

FLIP 
Demo 
Enda en liten display 'hack' 

FOOGOL 
Verktøy .-:':-: En Foogol kryss�9rop.���f@m 
gene�rf�:}fbZ��mm�f��de. . . . . . 

.-::::::����::_·! .. ·:�.!:::·l:·::!:::.� . . ·�:!·::·:·l.ll�rill:ll·:l·!�!:·li··l!:ltt:t::::::::::.)H:: .:�:::·/: :· 

!!lil�ll�w;II� > 
MALLOCTEST 
Nytteprogram 
Et program som tar opp og frigjør 
'randomly sized pieces of memory' 

MELT 
Demo 
Enda en display 'hack' fra Leo 
Schwab 

.±....LL,u.a. . . ,J .. display 'hack' fra Leo 

. .  . . . 

:P.t�W�mlnet gjør det enkelt å forandre 
:S}Øivef):s:etti:ngs' 

:lSXllmn� unikasjon 
:ObO<lllltert versjon av AsendPacket fra 

>�:>�:» Etliw:j;jiO)1r'am som lar deg fange 
<$)�ie.i'mbiildet til en IFF fil. 

Nytteprogram 
Dokumantasjon på by��giitjf�tW�):am 
kontroll kort. 

ASM68K 
Språk 
En makro assembler. Versjon 1 .0. 1 

ASSIGNED 
Nytteprogram 
Et program som fmner ut om et navn 
er blitt 'assigned' med ASSIGN. 

DK 
Demo 

AMIGASPELL 
Tekstbehandling 
En ord retter for engelsk tekst. 

BOUNCER 
Demo 

En 3 dimensjonal simulering av spret
tende ball. 

COMM 
Kommunikasjon 
Et terminal program. 

DUX5 
Diskett 
Siste versjon av DirUtil et program for 
listing av filer på disketter 

HEXCALC 
Matematikk 
En kalkulator som kan behandle '. hex/oct/dec/bin tall. 

ICONS 
Grafikk 
Diverse Icon. 

MANDALA 
Grafikk 
Et 'mandala' grafikk program med 
lyd. 

PERSMAlT 
Database 
Demo versjon av person/personell fil 
'manager' 

MICROGNUEMACS 
Tekstbehandling 
Siste versjon av MicroEmacs en liten 
kraftig teksteditor. 

DISKETT 69 
ASM68K 
Språk 
En makro assembler. Versjon 1 .0.3 

BLITLAB 
Nytteprogram 
Et program som lar deg eksprimentere 
med registrene i Blitter chipen 

CONMAN 
Nytteprogram 
En ny console handler. Husker dine 
tidligere kommandoer. 

CONSOLE 
Nytteprogram 
Et sett med nye rutiner for standard 
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system rutinene. 

DK 
Demo 
En liten display ' hack' .  Nyere versjon 
av den på disk 66. 

FRAGS 
Nytteprogram 
Gir deg oversikt over frie blokker i 
hukommelsen. 

ICON 
Verktøy 
Forandrer på Ikontyper: _ ....... "".· ..... · .... ' ...... "4·. 
Project, Drawer, Tuul�.:-HIIIIJ.:.:-: 

MAKE 
Nytteprogram 
Public Domain 'make 
mod.sources. 

MONPROC 
Nytteprogram 
Et enkelt program for å sjekke pros
esser for pakke aktivitet 

MOUSECLOCK 
Demo 
Gjør mus pekeren til en digital klokke. 

SB 
Nytteprogram 
Struktur 'browser' som viser system 
strukturer via andre stuct 

SPEW 
Grafikk 
Et program som lreiiet(�fci�::6't.er� 
skrifter. 

SPOOL 
Nytteprogram 
En printer Spooler. Demonstrerer bruk 
av EXEC 'messages' 

WC 
Tekstbehandling 
Et ord tellings program. 

DISKETT 70 
AMIGAMONITOR 
Nytteprogram 
Viser dynamisk aktiviteten i maski
nen, åpne filer, aktive program mm. 

ARC 
Kommunikasjon 
Standard programmet for komprimer
ing av filer for overføring via modem 

BLACKBOOK 
Database 
Holder orden på viktige telefon num-
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mer og adresser 

DOTIL 
Diskett 
Et program som viser filer i alfabetisk 
rekkefølge. 

GRA VITYW ARS 
Spill 
Et lite spill. Du skal skyte ned et annet 
skip med en rakett 

FØJ�StØlit�I(ø.{ntii:det under pekeren og 
·.:-Ld:-:":':"',,,," vindu. 

LIFE-3D 
Spill 
En 3D versjon av det klassiske 'cellu
lar-automaton' spillet 

LOGO 
Språk 
En Logo ov��sett�':m��:t�tID��::�mtt.t: 
face' lik Apple 

AMIBAS 
Nytteprogram 
Divers AmigaBasic programmer. 

BLOCKS 
Demo 
En variasjon av linje demoen, men 
med bokser. 

COMM 
Kommunikasjon 
Terminal program. 

DISKX 
Diskett 
Et program som lar deg se innholdet 
av en disk ved hjelp av musen 

FPIC 
Grafikk 
Et bilde behandlings program. 
Inneholder div. filter for s/h bilder. 

ICONMK 
Nytteprogram 
Lager leon til filer som var laget uten 
dem. 

ICONS 
Grafikk 
Diverse nye leon 

NEWFONTS 
Grafikk 
2 nye fonter. 

PETCLI 
Nytteprogram 
Et AmigaBasic program som gjør det 
mulig editere i CLI kommandoer 

Eksempel workbench 
til å tro at den mottar mus input 

DIO 
Nytteprogram 
En modul som gjør det lett å bruke 
'EXEC devices' som ' serial.device' 

DISSOLVE 
Grafikk 
Et program som bruker 'random pix
els' når den skal vise et iff bilde 



DTERM 
Kommunikasjon 
Terminal program 

EXPOSE 
Nytteprogram 
Gjør at alle skjerm 'drag bars' og 
'screen depth-aranges' blir synlige 

LIT 
Diskett 
Filtrerer en fil slik at den kan vises i 
'stdout' format 

LMV 
Grafikk 

det mulig å lagre opp til 100 !FF 
for animering med 19 bps 

::�J�U?:av::rrlou:se pointeren når den ikke 
gelse etter 10 sekunder 

Nytteprogram 
Et program som 
lister i ExecBase 

DISKETT 74 
CLED 
Verktøy 
Shell lignende program. Huske 
tidligere CLI komandoer 

CONTROL 
Nytteprogram 
Gir en bedre control over skriver 
'device' 

DME 
Tekstbehandling 
Tekst editor 

DROPSHADOW 
Grafikk 
Lager skygge på work���:

9 vinduene 

doen 'copy' .  Beholder datoen for 
filene 

DIFF 
Diskett 
En liten versjon av Diff 

DUM2 
FOUNDS . ... .. ...... .. .. .. .. ::::.;.:-:-: . Diskett Itltill�:�' ����:������� . mro den-

'more' , bare bedre. 
. . . . . 

MAKEMAKE 
Verktøy 
Leser et C program og lager en 'make' 
fil til programmet 

'eglleJ)r.OJgram for teknisk tegning 

::KW®Olm nummer generator �krevet i C 

som skjer i EXEC vektorene 
!:s.en�;Uø.:::-.()g 'Dolo' 

FD 
Diskett 
Modifisert versjon av ELESS 

HARDCOPY 
Nytteprogram 
Et program som skriver ut hva har 
skjedd i CLI etter at du er ferdig 

MOUSEOFF 
Grafikk 
Forbedret utgave av MouseOff på disk 
73. Pilen forsvinner etter 10 sek 

SETFONT 
GrafIkk ... .;::. 
Programmet gjør det .m9.ngA forandre 
fontsom . \)rukes �y::W9t�#ich 

SPEEDDiR: : :: :<: :::::: :: : :<.:::
. 

. .  .....
. : : :: : : ::: : : : ::: :: : ::: ;: ;: : :: " 

.... 
· ... · ·. :. :. :

. :. :. :
. :. :.D··::-

.
·
.Li;i. :(: -t:: : .. : :. :·.:.:. :.:. :.:.:. :. :. :.:.:. :. : . •.• '. :.:.: . .

. :.:. :.:.".: ... ... :.: .. :.':. :'. : :> :» :::: : ::: : : : : : ::: :: :: :: .; :: - : - : - : - . �w- " ':' : ' : ' : ' : ' : ' : ' : ' : :: :: : : ::�  . . . . . . . ...••.... .. . . . .. ..... 

:J::':���aIlorler enheter og viser forskjelleri::::::::::::::::g�::�:l::���f::fI1::����: :' :.:::::.: .::::.:::::::::::::::::':.:::::::.::::: .:':.::::: . 

av Copy kommandoen i 
.;.;n.Jl:.l;Ui<:au'v-.J . Beholder fil datoen. 
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progarm for å trikse med B
LH.·.·J ......... ·'. L;. ••• Noe lignende BEZIER 

Komm'tmikasjon 
Kildekode til COMM versjon 1 .34 fra 
disk 7 1 

COPY 
Diskett 
Kompatibel med AmigDOS komman-

. . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . .. . ' .. . . .. . . .. . . .. .. . ... . . , . ... . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . ' . 
D ISKETlt:Z6/)?.:.:» > ·  

.
.
.
. ·· 

.
. ··: : .. ·: 

.

.
.

.
.

. · · ·  
DRACO 
Språk 
Disk 1 av språket Draco 

DISKETT 77  
DRACO 
Språk 
Disk 2 av Språket Draco 

DISKETT 78 
CYCLES 
Spill 
Et enkelt spill. Inspirert av 'cycle' 
spillet i filmen 'Tron' 

EOMS 
Spill 
Experts Only Mercenary Simulator. Et 
svært vanskelig spill 

MANDELVROM 
Grafikk 
Enda et fraetal grafikk generator. 
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DISKETT 79 
ASMTOOLS 
VerktØY 
Noen CLI verktØY 

ASSIGNDEV 
Diskett 
Gjør det mulig å assigne flere 
'devices' til samme 'device' 

AUXHANDLER 
Diskett 
Gjør det mulig å bruke 
porten 

CMD 
Verktøy , , 
Omdirigerer utskrift fi' l l::påLt$�lU�Uer< 
seriell port, til en fil 

INFO 
Nytteprogram 
Ny versjon av AmigaDos komman
doen 'info' 

KILL 
Nytteprogram 
Fjerner en 'Task' slik at hukommelsen 
blir frigjort til andre program 

M2ERROR 
Verktøy 
Brukes til å vise kompilator feil laget 
av TDI Modula-2 kompilatoren 

' 

MONPROC 
Diskett 
Et program for å b�ll�n�'::���f:: 
AmigaDos 

NRO 
Tekstbehandling 
Enda en tekstformaterer i ROFF stil 

PARTASK 
Nytteprogram 
Eksempel program for å finne 'parent 
task' til din egen task 

QUERYANY 
Diskett 
Gjør det mulig å spørre etter ja/nei 
muligheter i CLI 

SCNSIZER 
Verktøy 
Setter 'preferences' data for øking av 
vindu rammer 

SHARELIB 
Nytteprogram 
Et eksempel på hvordan man lager et 
, shared library' 
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TASk 
Nytteprogram 
Eksempel på bruk av 'CreateTask' 

vw 
Nytteprogram 
UNIX Windows client for Amiga 

WHO 
Nytteprogram 
Lister 'tasks' som er klar på vente 

1 

Jf:�i�t(l)M(r�tM.�embler versjon 1 . 1 .0 

BRUSHES 
Grafikk 

, atisk ASDG FACC 
det bak alt annet. 

53 brusher som kan brukes i DPaint 
når man tegner elektrtDmsK��:JgI�t$(�:::.: 

ICON 
Språk 
Et programerings språk 
Versjon 6.0 

KEYLOCK 
Nytteprogram 
Fryser tastatur og mus til du har 
skrevet riktig passord. 

SCAT 
Demo 
Et lite display triks 

SMUSH 
Demo 
Enda et display triks. Gi det ei IFF fil 
og se hva som skjer. 

TARGET 
Demo 
Tar over mus pekeren og gir et skudd 
når du trykker på mus knappene 

DISKETT 82 
ADVENTURE 
Spill 
Amiga versjon av det 'elassic adven
ture' 

AMICfERM 
Kommunikasjon 
Terminal program 

D2D-DEMO 
Diskett 
Lar deg les og skrive på 1 54 1/157 1 
diskettstasjonene fr Commodore 

DISKMAN 
Diskett 
Enda et program som lar deg TJlalmn;,,:::::, 
ulere en disketts innhold. 

DISKETT 84 
AUDIOTOOLS 
Lyd 
Demo prgram som viser hvordan 
bruker 'audio device' 

BLITLAB 
Grafikk 
Et program som lar deg trikse med 
Blitter chipen 



ED 
Tekstbehandling 
Tekst editor. Den er nokså lik UNIX 
'ed' editoren, men ikke identisk 

GRA VITYW ARS 
Spill 
Et lite spill der du skal skyte ned et 
annet skip med en rakett 

HUNKPAD 
Kommunikasjon 
To programmer som skal hjelpe å 
redusere problemer med Xmodem 
sending 

PIPE HANDLER 

:::h.l:]ttj()�ram som lar deg starte opp et 
vindu på en enkel måte 

PLOT6 
Grafikk 
Et stjerne plottigs program 

RAWIO 
Nytteprogram .':' 

Et Amiga EXEC library. 

DIFF 
Diskett 
En enkel versjon av Diff. Oppgradert 
versjon av DIFF på disk 75. 

Eksempel på hvordan .Q�(� bruke 
'RA W' mode SO'9.Jp.m�tWstemene 

.
. :-::-., DME 

bruk�r:�:::::{::�:�:::::::�:(:
::::::t:::::::::::::::::::::l::::::::::· .... :::::::�:::�:

. . Tekstbehandling . .'��I�I��I�I��i� ;> 1���
itor . V=jon 1 .27 av DME på 

0 '.:.:-:.:.:.:-: -:.:.:.: .:-:.:.:.:.:':,:,:,:,:-:,:,:,:,:-:-:-:,:-:-:.:.:.>:-:-:.:-' :-:.:-:-:.:.;.:.:.:-:.:.:.:-:.:.:. 
VMO��::::::�:::::::::::::::: ::::::::::::::::�:�:::������:::::::

:::::.:., 
.. :::::��::::::::::::::::

:. 

Tekstbehandling . . . . .  Et lite program som viser tekstfiler i et 
eget vindu . 

VNEWS 
Tekstbehandling 
Et enkelt program som leser all filene i 
et directory og viser dem 

DRO�SHAOOW 
Grafikk 
Lager skygge på WorkBench vin
duene 

ELIB 
Nytteprogram 
Eksempel på bygging av 'shared 
library' ved hjelp av en liten modell 

ID-HANDLER 
Nytteprogram 
En AmigDOS device handler. 

INSTALL 
VerktØY . ' 
To rutiner som kan �r.*-��:W samme 

.............. �l�i.'.�:�:�� ............................. . . 
JX)rten

f�f::�:. 
til parallei eller ��tl�'I;�1;1'�'f 

.
. . 

.
. . .

. 

}$.Ø##mrMb��mtHg1®t:lmj)�is.lmj�L.): :-:::::L.'YlllL\J versjon av Softwood File IIsg, 
::::etlV<Wlta.base med lyd og grafikk. 

MOVEPOINTER 
Nytteprogram 
Plylter pekeren til en vilken som helst 
plass på skjermen 

HIDE 
Verktøy 
Gjør at du kan kjøre prc.gnllmrne:r::$Ø1rn: 
normal ikke går med ekstra ram 

IMAGETOOLS 
Grafikk 
Diverse verktøy for å manipulere !FF 
bilder 

LOWMEM 
Nytteprogram 
Gjør at program gir fra seg den 
hukommelsen de ikke bruker 

Jit:spe.slal språk for å skrive tekst 

. WorkBench til å tro at den mot
-:t-<:Sjo':-:mi:)(' klikk 

Verktøy 
Konverterer IFF bilder til 
POSTSCRIPT 

COMMODITIES 
Nytteprogram 

MOVEWINDOW 
Nytteprogram 
Flytter et navngitt vindu til en vilken 
som helst plass på skjermen 

MUNCHINGSQ 
Demo 
En liten display hack av Leo Schwab 

PALTEST 
Nytteprogram 
Tester om du har en PAL Amiga 
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Software nyheter 
fra NANO-DATA 

Professional Page 
Et desktop publ i sh ing prog ram som vi rkel ig viser hva Amiga e r  god for. Versjon 1 . 1 
i n neholder  e nda f le re fu nksjoner  (de nne sendes ti l al le reg istrerte b ru kere av 
Professional Page 1 .0) .  
Noen av egenskapene til programmet: 
- Lett i bru k 
- Tekst- og g rafi kkbehand l i ng di rekte på 
side n 
- Ta i n n  g rafikk i o ppti l  4096 farger 
- I m porter fi ler  fra andre tekst- og g rafi kk-
be hand l i  ngsprog ram me r 
- F leksi be l redigeri ng av typografiske 
egenskape r på tek�en 
- Utskrift t i l  Postscri pt utskriftsen heter  

Nyheter i versjon 1 .1 : 
- I n nebygget fargesepareri ng 
- Drive re ti l matrise fargeskrive re 
- Norsk opplæri ngs- og refe ransedel  
- Norsk o rddel ingsl iste 

Photon Paint 
Et teg neprog ram som kom bi ne re r  det beste fra andre teg neprog ram m e r. Den 
stø rste forskje l len  l igge r  i at Photon Pai nt bruke r  HAM m oduset. De rfor har den b l .a. 
e n  palett på 64 farger. Andre egenskape r:  - Meget gode brush (pense l)  fu nksjo ner 
- B rette r e n  pe nse l ru ndt e n  ku le e l ler andre 3D fig ure r  - Teg ner med nøyaktig farger 
i HAM - F lere Fi l l  fu nksjo ner  - Fleksibelt fo rstø rre lsevi ndu m ed vari abe l punkt
stø rre lse - Ko mbi n e r  f le re opplø s n i nger, PAL. NTSC og ove rscan - Tar i n n  IFF fi ler. 

PageSetter 
Det fø rste desktop publ ishi ng prog rammet t i l  Amiga b rukes fortsatt av mange 
b rukere ve rde n over. G ru n nen e r  at det fremdeles e r  et godt , f leksibelt og ri me l ig 
prog ram . Mang e  av ideene fra dette prog ram met e r  fø rt videre i Professio nal  Page , 
so m e r  laget av d e  samme pe rsonene.  Her  er noe av det du kan få t i l  i Pag eSetter, 
prog ram met fo r d e  som vi l ha sitt eget l i l le trykkeri : 

. - Lett i bruk - Norsk opplæri ngs- og refe ran sedel 
- I n nebygget tekst og g rafikk editor - Utskrift ti l matriseskrive r 
- P ri nte rd rive r fo r å kjø re PostScript fi n nes- I n kludere r  et b ib l iotek med i l lust rasjoner 
- I m po rt  av tekst- og g rafi kkfi ler  - Stort utvalg i fonte r og skrifttyper  



Spesialt i lbud 
ti l med lemmer i ATLANTIS brukerg ruppe 

Vi har fått et begrenset parti med god og rimel ig software fra NANO-DAT A als. Dette vil komme våre 
medlemmer t i l  gode. u nder fø lger en kort presentasjon av programmene. Fyll ut kupongen nedenfor 
og send den inn til oss. Vi gjø r oppmerksom på at disse lave prisene bare gje lder medlemmer i 
ATLANTIS brukergruppe. 

GIZMOZ 
En pakke med 1 9  forskjel l ige nyttige programmer for Amiga eiere .  Blant innholdet kan vi nevne : -
Kalender - Enke l  database - Enkel tekstbehandl ing - Tre forsjel l ige kalku latorer (vitenskapel ig , 
f inansiel l  og programmering) - Terminalemulator 

kun kr 395,· 

ProWrite 
En tekstbehandl ing som utnytter mul ighetene til Amiga ful lt ut : - Bruk flere fonttyper - Velg 
kommandoer med symboler og trekk-ned-menyer - Farger og grafikk - Kl ipp og lim fra flere 
dokumenter på en gang - Legg inn faste elementer på sidene - og ellers flere andre standard 
tekstbehandlingskommandoer. 

kun kr 695,· 

Flow 
En såkalt ideprosessor som kan brukes t i l  å lage disposisjoner t i l  foredrag/sti ler 0. 1 . ,  kalendere,  
t idsplaner og enkle databaser. Se omtale i Exec 1 /87. 

kun kr 595,-

Faery Tale 
Et stort og omfattende grafikkorientert adventure hvor du styrer tre brødre som sloss mot monstere 
av alle slag over 1 7 .000,- skjermer. Se omtale i Exec 1 /88. 

kun kr 1 99,· 

OBS: Vi har kun et beg renset antal l av hver tittel ,  så det kan være lurt å være raskt ute! 

Jeg ønsker: 
O Medlemskap i ATLANTIS brukergruppe ei kr 295,
O GIZMOZ ei kr 395,-
O ProWrite ei kr 695,-
O Flow ei kr 595,-
O Faery Tale ei kr 199,-

Navn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Adresse- - - - - - - - - - - -----------------

Sted- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

ATLANTIS 
Sjøgata 1 0  
8000 BODØ 

Sett et 
frimerke her. 

Porto for 
denne 

kupongen er kr 
2,90 i Norge. 



INTER VEST er representant for Comspee i Norge og kan tilby følgende produkter: 

AX 1000: 
AX 2000: 
SD 20: 
SD 40: 
SD 60: 
RE 2000: 

AX 1000/2000 

1 MB RAM for Amiga 1000 
2 MB R AM for Amiga 1 000 
20 MB Harddisk for Amiga 1000 
40 MB Harddisk for Amiga 1000 
60 MB Harddisk for Amiga 1000 
2 MB RAM for Amiga 2000 

har begge full "pass thru".  Kan kobles i serie. Autokonfigurerende. Den har resident ramdisk 
DVS. Ramdisken overlever varmstart (CTRL-AMIGA-AMIGA) og GURU MEDITATION. 
Kompatibel med dfO: . Du kan bruke DiskDoetor, DiskEd og Disk Copy i ramdisken. Størrelsen 
på ramdisken kan varieres fra 1 2K til 8 MB . 

SD 20/40/60 
SCSI (scuzzy) interface. Kan kobles i serie sammen med AX 1 000/2000. Det er også muligheter 
for tilkobling av ytterligere 1 0  harddisker med en størrelse på 300 MB hver. Full auto-boot med 
Kickstart og Workbench (hvis ønsket) .  40 ms accesstid. Alle modeller kan leveres med tape 
streamer. 

INTERVEST, Markv.44 B ,  4030 Hinna, tlf. (04) 88 1 030, Fax.  (04) 88 1 969 



o B L I M E D  I V A R E N S S T  

Nå er tiden 
medle-·-�li'!!'Ii.·"·:·"· 1 

Vi ha :mClnCle 
me�aIE�mlmer, men vi skal 

n:"iI�ri'l�"'t.an er: Vis 
maiaIE�m,!;:t)ladet til dine 
vellne' r, og fortell om 
kIUJ3Den. Få dem til å 

.. ......... :._. medlemskortet, 
<xt:sktiv på baksiden: 

vervet av medl. 
"L." .• _".'. •• Send 

ngskortet til ossl 
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