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Endelig! Nå er EXEC et 

ubestridelig faktum! Flere 

medarbeidere, bedre layout og 

regulære utgivelser. Etter to 

prØvenummer føler vi nå at vi 

står godt rustet til å lage et blad 

som kan være både til nytte og 

glede for Norges 

Amiga-brukere. Vi håper dere 

er enige. 
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Jeg er fullt klar over at det har tatt litt 
lengre tid en planlagt å få ut nr. 1 
1988, og årsakene til dette er mange. 
Julerush, harddisk-crash (billig 
harddisk seIges, kontak red.), og sist 
men ikke minst: Omleggingen til 
Professional Page. Den endelige 
versjon 1.0 kom ikke før i slutten av 
januar, så det tok litt lengre tid enn det 
importøren fortalte oss. Men nå er den 
her, så heretter har vi ikke den 
unnskyldningen. Etter at Professional 
Page ankom Bodø, har vi også 
benyttet den til å lage en del 
trykksaker for andre, blant annet en 
tabloidavis som skal komme ut hver 
uke. Amigaen klarer oppgaven 
utmerket! 

Redaksjonen er nå omorganisert, slik 
at redaktØren har større mulighet til å 
få stoffet inn i tide. En stab av 
håndplukkede Amigo' er skal sørge for 
et solid innhold, og deadlines for 
samtlige nummer for resten av året er 
spikret. Det gjenstår å se om vi klarer 
å holde dem, men vi skal ihvertfall 
gjøre vårt aller beste. 

Det ser ut som om Amiga begynner å 
gjøre seg enda meger gjeldende 
innenfor det såkalt " seriøse" markedet. 
Forleden dag ftkk jeg bl.a. Superbase 
Professional, og det ser ut som om den 
er meget kraftig. Grundig test følger i 
neste nummer! På Software -88 
lanserte Commodore sitt nye konsept: 

"Commodore Personal Workshop". I 
dette begrepet ligger Desk Top 
Publishing, regneark, tekstbehandling 
og grafikk, selvfølgelig i farger. 
Programpakkene som er valgt ut er 
Professional Page, Analyze 2.0, 
WordPerfect og DeLuxe Paint Il, og 
alle disse programmene jobber meget 
godt sammen når det gjelder 
utveksling av data. Som 
utskriftsenheter kan man benytte 
laserskriver eller den fantastiske 
fargeskriveren Canon FP-510, alt etter 
hva man har mest bruk for. Maskinen 
som benyttes er selvfølgelig en Amiga 
2000, utbygd etter behov. Summen av 
alle enkeltdelene blir en totalløsning 
som gjør at Amiga må betraktes som 
et kraftig verktøy for seriøse brukere. 
Jeg tar gjeme en saklig diskusjon med 
de som har en annen mening. 

I min forrige lederartikkel skrev jeg en 
del om Data-AIDS. Dette temaet har 
fått fornyet sin aktualitet siden da, og 
har bl.a. vært nevnt i dagsrevyen 
(IBM's stormaskiner). Det har 
dessuten kommet minst ett nytt virus 
til AMIGA, hovedansvarlig for den 
råttenskapen skal visstnok være 
"BYTE BANDIT" eller noe sånt. 
Skjønner ikke disse pr-kåte amatØrene 
at de bare skader Amiga's gode navn 
og rykte? Jeg håper ATLANTIS' 
medlemmer er såpass seriøse n 
at de ikke finner på slikt tull... l.11 



Utplasseringen av Amiga i Norge går 
nå raskere enn noensinne. Årsakene til 
dette er mange. En av de viktigste er at 
det nå finnes et godt utvalg av pro
gramvare til Amiga. Jeg skal ikke 
nevne noen spesielle programmer her 
da andre vil gjøre dette mye grundi
gere enn jeg kunne gjort her i EXEC. 

De fleste bruker jo å ha 
nyttårsforsetter, men disse løftene ryk
er vel allerede i løpet av januar. Hva 
med nyttårsønsker i stedet? 

J eg har mange ønsker, men mitt 
høyeste ønske er at alle Amiga
brukere får størst mulig utbytte av sin 
Amiga. Hva skal så til for at dette 
ønsket skal oppfylles? Jeg tror jeg har 
noen svar, og jeg kaster derfor ballen 
videre til dere for å oppfylle mitt 
ønske. 

1. Kunnskap om Amiga er viktig. 
EXEC og andre Amiga-blader er her 
et godt alternativ for den som vil holde 
seg orientert. Det er ditt ansvar å skape 
et brukermiljø rundt Amiga, så verv 
derfor flere EXEC-Iesere. 

2. Start opp lokale Amiga-klubber, og 
gi informasjon om dette videre til 
EXEC. 

3. Skriv artikler til EXEC om hvordan 
du bruker din Amiga. Kanskje du 
benytter den på en måte som andre 

ikke tenker på. Send også inn tips om 
lure løsninger du kommer på. 

4. Skriv inn en ønskeliste over de ting 
du ønsker deg på Amiga til EXEC. 
Send også inn forslag til forbedringer i 
operativsystemet og tilleggsutstyr. 

Hva vil så Commodore gjøre med 
Amiga i 1988. Jeg har selvsagt ikke 
alle svarene på dette, men jeg kan lette 
litt på sløret. Den·største utviklingen 
av tilleggsutstyr vil skje rundt Amiga 
2000. Her er en liten liste over noe av 
det som er under utvikling: 

- A2286, PC/AT emulator (Bridge
board Il) 

- A2080, Long-Persistance analog col-
or monitor 

- A2300, Genlock 
- A2620, Motorola 68020 CPU board 
- A2024, Hi-res monokrom monitor 
- A2350, Professional Video Adaptor 

(Genlock og framegrabber) 

Det er vanskelig for meg å tidfeste når 
vi kan levere de forskjellige enhetene, 
men jeg tror iallfall at rekkefølgen de 
står skrevet i vil være den samme som 
lanseringsrekkefølgen. Beskrivelsen 
av de forskjellige enhetene vil komme 
i detalj i EXEC så snart disse er 
tilgjengelige for test. 

Øyvind Thorsen 
Commodore Computers Norge AlS, 
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Superbase Professional 
Rett før bladet gikk i trykken, fikk vi 
Superbase Professional, og ved første 
øyekast ser pakken meget lovende ut. 
Et kraftig programmeringsspråk lar 
deg gjøre nesten hva som helst, og du 
kan lage egne skjermbilder ved hjelp 
av en "Forms Editor". På disse skjerm
bildene kan bl.a. eksterne IFF-fller 
(tegninger eller digitaliserte bilder) og 
tekstfiler vises i egne vinduer. Vårt 
testpanel har allerede gått i gang, les 
mer i neste nummer! 

AEGIS VIDEOTITLER 
Det viste seg at PAL-versjonene av 
VidooTitler og VideoSeg ikke 
fungerte helt som de skulle. Men 
AEGIS har lovet å se på problemet til 
tross for at de mener de er Com
modores skyld, på grunn av foran
dringer i arkitekturen på maskinene. 
Programmene ser imidlertid meget 
lovende ut, og vi vil komme tilbake 
med en omtale når de fungerer bedre. 

INTERCEPTOR PILOT 
er en flysimulator fra Electronic Arts. 
Forestill deg bak spakene i en F18 
hornet, over et landskap nesten iden
tisk med Flight Simulator Il. Realis
tisk lyd, Head-Up Display, 
målsøkende raketter, hangarskip, etter
brennere og analog styring er ting man 
har i vente, i følge en demo-versjon vi 
har sett på. At dette programmet er 
bedre tilpasset AMIGA enn FS�II, ser 

4 

Nyheter 

om Amiga har latt skikkelig av i USA nil. Årets 

var et høydepunkt for Commodore, og deres 

der borte tilltrakk seg mye oppmerksomhet. 

�lstjan�tellre hersket under Software -88 her hjemme i 

jeg tror Commodore kan se lyst pdframtiden. 

man av at hastigheten på oppdaterin
gen av skjermen er en god del raskere. 

GENLOCK I 
Mimeties har kommet med en Gen
lock som også supporterer P AL, 
navnet er AmiGen. Prisen i USA er 
180 dollar, norsk pris og importør er 
ennå ikke klarlagt 

GENLOCK ll 
NewTek, produsenten av Digi-View, 
har i USA kommet med en "Video 
Toaster", som minner mistenkelig om 
Commodores kommende A2350-
adapter (se nedenfor). Prisen i USA er 
800 dollar (dvs. $799.95). 

Commodores kommende AMIGA
produkter 
Her er en liste over utstyr som skal 
komme til i løpe av første 

rlP�'M,p'rrp ikke priser 

, som av 
men har lengre 

ettergløding, ,.:' '. mer fosfor. Dette 
gjør at flimringen som oppstår i inter
lace-modus nesten ikke blir merkbar. 

A2024 
En 14" monokrom monitor med en 
oppløsning på 1008x800 punkter. Den 

kan vise fIre gråtoner, og kan benyttes 
til Amiga 500, 1000 og 2000 uten 
bruk av tilleggskort. Programmene 
som skal bruke skjermen vil imidlertid 
kreve en hukommelse på minst 1 MB .  

GENLOCK 
En genlock er en enhet som lar deg 
blande grafIkken på skjermen med, et 
eksternt videosignal, f.eks fra en 
videospiller eller et kamera. Com
modore kommer med to slike enheter: 

A2300 
er en semi-profesjonell genlock som er 
tilpasset Amiga 2000. Den består av et 
kort som settes i maskinens videoslot, 
og gir en billedkvalitet som 
(forhåpentligvis) er bra nok til vanlig 
hobbybruk. 

A2350 
En genlock med profesjonell kvalitet. 
Den består av to kort; et plasseres i 
Amiga 2000's videoslot, og ett 
plasseres i et av ekspansjons sporene. 
Følgende funksjoner er tilgjengelige: 

Genlock 



PROSESSORER 

A2286D 
Dettecret eks�ru��()nskrnt .. 
emulerer en IBM AT. 
blitt sterkt forsinket, 
med at det kommer i 
meren. De viktigste teknisjee 
fikasjonene er: 10 MHz 80286 pros
essor, 512 KB Hukommelse, 
diskettstasjon med 1.2 MB kapa
sitet. 

A2620 
En 32-bits 68020-prosessor som kan 
plasseres i Amiga 2000' s CPU slot. 
På kortet er det også plass for 
68881/68882 matematisk prosessor, 
68851 MMU (Memory �agement 
Unit), og 1 eller 2 MB autokonfigur
erende 32-bits RAM. Forventet 
hastighetsøkning under vanlig Ami
gaDOS vil være rundt 400%. 

HARDDISKER 
Det vil komme flere nye harddisker 
som benytter Commodores A2090-
kontroller. Denne kontrolleren 
plasseres i et av 100-pins ekspan
sjonssporene på Amiga 2000, og har 
følgende tekniske spesifIkasjoner: 
- Støtter 2 stk. ST-506 harddisker 
- SCSI ANSI X3T9.2 kompatibel (7 
enheter) 
- Macintosh-kompatibel SCSI
tilkobling utvendig 
- Softwarestyrt harddiskoppsett 
- Full autokonfIgurering 

A2090/40 
En ST-506-kompatibel harddisk 
med Amiga-kontroller. Kapasiteten 
er på 40 MB , og aksesstiden er på 
25 milli sekunder (raskt!). Plasseres i 
5,25"-posisjonen i fronten på maski
nen. 

NY TRANSFORMER 
-ENBEDRE 

-I) () 
I hllp om at ihvertfall noen hadde nytte av mine refleksjoner 

omkring Amiga SOO's muligheter til Il kjøre "IBM-programmer", 

eller MS-DOS, kommer jeg igjen med en del tips. Det har dukket 

opp en ny versjon av Transfonneren pil markedet, nemlig versjon 

1.02 og denne virker enda bedre enn den forrige. 

For det første har den ikke feilet en 
eneste gang ved innlastning og for det 
andre ser det ut til at programmene i 
MS/DOS går en del hurtigere enn 
tidligere. Hastigheten, eller rettere 
tapet av hurtighet, var jo av hoved
innvendingene jeg hadde forrige gang. 
Men en tredje fordel er ved V.1.02 er 
at jeg ikke behøver å fjerne 
RAM-utvidelsen. Dermed oppnår jeg 
å bruke maksimal hukommelse, 640K 
til MSjOOS. 

RAMDISK 
La meg fortelle om hvorledes jeg 
"kjører" med simulert ramdisk (kall 
den gjeme hard-disk) i mine MS/DOS 
tester. I Amigamode er jo ramdisken 
en enkel realitet, med store 
anvendelsesmuligheter. Men det går 
an å bruke ramdisk i MS/DOS også, 
og dette har for mitt vedkommende 
ført til at tippeprogrammet jeg bruker 
(som er skrevet for IBM-maskiner) går 
vesentlig hurtigere. 

VDISK.SYS. 
Jeg bruker nå MS/DOS 3.30 og på 
systemdisketten ligger en fil som heter 
VDISK.sys. Denne filen oppretter 
enkelt og greit en ramdisk slik at jeg 
får en C:stasjon. Når jeg fra før har 
ekstern diskettstasjon har jeg altså tre 
"lagringsmedier" å trikse mellom. I 
fIlen CONFIG .sys har jeg lagt inn en 
linje:device=vdisk . sys 300 

512 17 lE. Tallene betyr i 

rekkefølge -ramdiskens størrelse i 
kilobyte -antall byte pr. sektor -og 
hvor mange filer jeg tillater opprettet. 
E-en ber DOS bruke overskytende 
minne til RAM -disk, men jeg er 
faktisk ikke sikker på om dette skjer 
riktig. Jeg har oppnådd å ha 509K til 
rådighet etter at DOS er lastet inn, og 
dette er mere enn hva Transformeren 
skal gi, men når jeg tar en CHKDSK 
på C:stasjonen får jeg ikke tallene til å 
stemme helt... Når jeg har satt 
RAM-DISKEN såvidt stor er dette 
altså fordi jeg bla. bruker C:stasjonen 
når jeg kjører tippe-programmet mitt. 
Da har jeg lagt inn en kommando i 
autoexec.bat-filen: copy B: * . * C: 
slik at tippeprogrammet, eller et annet 
jeg skal arbeide med automatisk blir 
lastet inn fra B: til C: (hard-disken!) 
-og deretter går det i upåklagelig fart, 
det hele. Fordelen ved ramdisken kan 
være så mangt, det er det opp til hver 
enkelt å finne ut av, men f.eks. hvis 
man arbeider med tekstbehandling er 
det en fordel å lagre midlertidig til 
ram, ihvertfall hvis man har flere 
dokumenter (sider) man jobber med 
samtidig. HUSK BARE Å LAGRE 
DET HELE PERMANENT 
TILBAKE TIL EN DISKETT VED 
AVSLUTNING !! 

-J ohnny Antonsen 
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Forhandleroversikt 

Asker Bok & Papirhandel AlS 
Strøket 9 
1371 Asker 
02 78 14 48 

Arnesen EDB 
Fjordaveien 27 
9610 R�fjord 
08 41 83 32 

Berre�ord AlS 
PB 16 
2201 Konfsvinger 

06 61 76 1 

BJ Electronics 
Sto;&1. 36 
14 Drøbak 
02 93 24 65 

Computer Service 
SkiW�·68 
46 . stiansand S 
04 22 42 92 

CBC NORK.G. 
østre Strandvei 9 
3482 Tofte 
03 79 5160 

Centro Data 
Haraldsgt 125 
5500 Hauf:esund 
04 7240 8 

Ceta Forlag AlS 2rldenløvesg1. 42 
14 Kristiansand 

04 27 02 99 

Databua AlS 
Bor5cæt.12 
175 alden 
03 18 69 30 

Dahls Bokhandel 
Postboks 220 
6401 Molde 
07 25 56 99 

Datatec Kontor m Data AlS 
Flfsan�erveien 2 
5 42 "5øsanger 
05 28 2 60 

Famo 
Københavnf. 15 
0503 Oslo 
02 38 12 05 

Gunnar Nilsen AlS 
Richard Kaarbøs plass 5 
9401 Harstad 
08 26 17 91 
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Hillesland Bokhandel 
Hove�t. 
4250 �rvik 
04 85 2 55 

Ingvald Dahle AlS 
Lanfgt 28 
430 Sandnes 

A.S Kreativ Teknikk 
Sofiesdt. 12 
0170 slo 1 
02 46 07 44 

Kongsber� Datatjenester AlS 
Banevn. 3 
3601 K�berg 
03 83 22 

Leknes Bokhandel AlS 
PB 156 
8370 Leknes 
08 88 13 44 

M.O. Mølster 
PB 265 
5700 Voss 
05 51 11 22 

Mosjøen Bokhandel 
Strani;t. 20 
8650 o�øen 
08 77 03 3 

Norsk Tekst og Datasenter AlS 
Grønnegt. 3 
2301 Hamar 
06 53 0466 

Olafse .. Bog & Papirhandel AlS 
Stor�t. 28 

. 

310 Tønsberg 
03 31 53 40 

R. Lauritzen Bokhandel AlS 
Nedre Storgate 1 
3015 Drammen 
02 83 14 22 

Sauda EDB-Senter 
Mo�ata 
420 Sauda 
04 78 31 85 

�aceWorld Drammen 
edre Storgata 4 

3015 Drammen 
03 8906 45 

Termo Electrics AlS 
Boks 298 
1601 Fredrikstad 
03 29 73 11 

Her er forhandlerene som til nå har meldt seg 

inn i klubben. Valget av skriftstørrelse skulle 

antyde at det snart er flere enn det vi får plass til 

på en side. ,Hvis din forhandler ikke står her, gi 

ham et tips om hva han bør gjøre. 

Tvedestrand Bokhandel AlS 
4900 Tvedestrand 
04 16 2460 

Wintersbor� Data 
Rådhusgata 
4601 Kiistiansand 
04 22 14 09 

World Import & Data 
Boks 36 
6090 Fosnavåg 
07 08 88 57 

Datatec 
Nl&årdsgata 36 
1 Fredrikstad 
03 21 47 35 

Data-Shof 
Boks 509 
9020 TrOOlsdalen 
08 38 82 30 

Slinning Lyd-Bilde-Data 

�1i 4 
esund 

(fl 12 34 96 

AlS Computerteam 
HBC-Grenseveien 99 

0663 Oslo 6 
02 65 39 65 

Mox-Næss AlS 
Olav Trygvasons gate 14 
7001 Trondheim 
07 53 11 20 

Undervisnin�sData 
Rensåsgata 2 
8000 Bodø 
08 12 72 80 

Datec Data Technology AlS 
Fossekleiva Brukssenter 
3075 Ber�er 
03 77 56 7 

Serad AlS Elektronikk 
K&)jsteinsgaten 36 
4 Stavanger 
04 56 15 71 

AlS Computerteam 
HBC,Grenseveien 99 
0663 Oslo 6 
02 65 39 65 

Levanger Bokhandel AlS 
Kirketata 28 
7600 evanger 
07 68 10 38 

Christiansens Elektriske 
Postboks 733 
6501 Kristiansund-N 
(fl 37 11 10 

THV Solberg AlS 
Postboks 80 
4341 B<rr 
04 481 77 
SVERIGE 
USR Data 
Tefner§t. 20 B 
10 30 tockholm 
08 30 46 40 

USR Data 
Lilla Kledpressargatan 19 
40424 Gøteborg 
031 15 0098 

Data Skotten AB 
Jemvegsgatan 13 
70362 Ørebro 
019 15 02 95 

Record I Lund AB 
Oemenst0'jet 2 
22221 Lun 
046 11 16 36 

Magnus Ahlberg Stor & Liten 
Box 7238 
10389 Stockholm 
08 23 8040 

Data Melander 
Samue�rmans�. 9 
83127 stersun 
063 12 45 40 

Petrinis HB 
Box45 
53303 Kallby 

DANMARK 
Idun-Soft AlS 
Kildevej 2 
7470 Ka� J. 
07 10 27 

Skandinavisk Computercenter 
Falkoner Alle 79 
2000 Fredriksberg 
01 88 18 28 



�LTIPS 

Norsk tegnsett til 
forar Ise 

Hvem har ikke satt i med en kraftig "bønn " ifo 

norske tegnene Æ, ø og Å, som til stadighet 

særlig for dem som bruker tekstbenal'lalln. 

har nettopp gjennomglltt en slik no."nr.ro 

ihvertfall var litt lærerik, bringer 

til "med-Amigaer " ... 

Det er i forbindelse med 
WordPerfect til Amiga 
høstet lærdom. Først 

Jeg har en navnløs, _la�'a .. �,A. 
"IBM-kompatibel matriseskriver", 
som vanligvis går i Epson-mode, og 
som stort sett greier det meste. Men 
stundom får jeg problemer med å 
kunne nyttiggjøre meg alle 
fasilitetene. Dette skjedde da jeg tok 
WP i bruk. 

PLUKKE HER OG DER 
Fikk jeg f.eks. italic, bold og 

brukbar, og det er her jeg vil råde 
med-Amigaer til å jobbe litt hvis de 
har problemer, slik som jeg. Det lar 
seg nemlig gjøre å plukke litt her og 
litt der fra flere printer-definisjoner, 

etter å ha skrevet 
skråstreken, for så å 
enn hva som skjer når f. 
i grafisk mode 
J eg fikk forresten en knøttliten 
del definisjoner også, men den 
gjengjeld så liten at den knapt syntes. 
Først når jeg skrev med NLQ ble det 
lagt såpass sverte på at den syntes. 
Men, når man har en relativt sein 
printer er NLQ kun til festbruk! Vel, 
håper noen kan dra nytte av tipset... 
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Informerte kilder har sett Amiga 2000 med en 
innebygget Transputer. Transputeren vil kunne 

benyttes samtidig som AmigaDos selv om den har sitt eget 
operativsystem. Det går også rykter om at Commodore har 
kjøpt opp det selskapet som står bak utviklingen av Trans-

puter-teknologien, noe som vi sette en effektiv stopper for å 
bruke Transputer i andre maskiner. Transputeren vil kunne 
kjøre på en hastighet på 10 MIPS pr. kort. Navnet på tilleg
gskortet skal ikke være bestemt, men kombinasjonen mel
lom COMmodore og transPUlER kan jo være løsningen, 

dette vil jo måtte bli COMPUTER. Commodore Computers 
Norge NS er ikke villige til å kommentere ryktene. 

Den nye monokrome skjermen A2024 som er under 
utvikling vil kunne ha en oppløsning på hele 1008*800 

punkter, og vil kunne benyttes på Amiga 500, Amiga 1000 
og Amiga 2000 uten bruk av tilleggskort. Skjermen som er 

sort og hvit, skal ha flere gråtoner og være 14" stor. 

Både VizaWrite og Professional Page skal nå være i salg. 
Det er derimot ikke mulig å fastslå hvilken versjon som er 

den nyeste, ei heller hvilken som blir den neste. 

I en Mac annonse fra Apple Computers som i den siste tid 
har dukket opp i norsk presse ble det uttalt at Mac' en hadde 

et multitasking operativsystem, og at de var de første som 
hadde dette på en mikrodatamaskin. Interessant lesning for 

oss som mener vi vet bedre. 

Hvis salget av Amiga øker like raskt for hvert år som det 
har gjort til nå vil alle nordmenn ha en Amiga i løpet av 4 

år. Dersom dette slår til, vil 
Commodore Computers Norge NS få leveringsproblemer. 
Ikke bare Commodore vil få problemer, men andre datasel

skaper vil måtte gå konkurs i følge fremtidseksperter ved 
Handelshøyskolen i Bergen. 

Uttalt av en Amiga-bruker i et kjent skipsrederi i Oslo: "Jeg 
skjønner ikke hva de skal med disse Mac'ene." 

Apple Computers skal ikke ha samme oppfatning av saken. 



HVA ER "RAY TRACING"? 
SCULPT 3-D bygger på et prinsipp 
som lenge har vært benyttet på 
kraftige stormaskiner, der et program 
genererer et bilde med utgangspunkt i 
en 3-dimensjonal modell. Modellen 
kan inneholde objekter med 
forskjellige farger og overflatetyper. 
En overflate definert som et speil vil 
reflektere lyset. En overflate av glass 
vil både reflektere og slippe gjennom 

lys, alt etter hvilken vinkel glasset sees 
fra. Modellen må selvfølgelig også 
inneholde en eller flere "lamper", 
gjerne med forskjellig lysstyrke. 
Programmet simulerer så lysstrålenes 
gang gjennom modellen, og kan på 
den måten 
o.l. 

F or et år siden sjokkerte 

Amiga (nok en gang) verden 

ved å vise en utrolig bra 

animasjon. Et program ved 

navn "luggler" viste en liten 

'film' av en person som 

sjonglerte tre polerte 

metallkuler, og det hele gikk så 

raskt og smertefritt at mange 

nok ble imponert. Nå har 

mannen bak "luggler" lansert 

programmet SCULPT 3-D, 

som lar deg definere egne 
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"Et stort pluss ved 

SCULPT 3-D er den 

meget gode 

3-dimensjonale 

objekteditoren " 

TEGNEBORDET 
Et stort pluss ved SCULPT 3-D er den 
meget gode 3-dimensjonale 
objekteditoren som lar deg bygge dine 
egne modeller på en forholdsvis enkel 
måte. Figur 1 viser skjermens 
oppbygning, der du har egne vid uer 
for "DOWN", "NORTH" og "WEST". 
Ved hjelp av disse tre vinduene er det 
meget enkelt å plassere 'markøren' på 
ønsket sted i den 3-dimensjonale 
modellen. Hvert vindu har egne 
symboler som lar deg zoome inn og 
ut, samt flytte vinduets 
observatørpunkt i en hvilken som helst 
retning. På den måten kan du bevege 
deg rundt omkring i din egen 
selvkonstruerte verden uten så alt for 
mange problemer. Alle funksjonene 
ligger på rullegardinmenyer, og er 
gruppert på en grei måte. 

VERKTØYENE 
For å legge inn et nytt objekt i 
modellen, benytter du funksjonen 
ADD, som kan lage alt fra enkle kuber 
til kuler og sylindere. Disse objektene 
kan du deretter modifisere etter eget 
ønske; de kan strekkes i alle retninger, 
ett eller flere punkter kan flyttes etter 
eget ønske, roteres, deles opp i flere 
plan, osv. Hele tiden vises resultatet i 
de tre vinduene på skjermen. Når du 
skal velge et punkt i et objekt er det 
bare å bevege markøren (pilen) bort til 
punktet, og trykke to ganger på 
venstre knapp. Punktet skifter farge, 
og du kan nå gripe tak i det og flytte 
det rundt omkring. Hvis du skal flytte 
hele objektet, kan du velge funksjonen 
SELECT CONNECTED, som velger 
alle punktene som er knyttet til det 
opprinnelige punktet. En meget snedig 
funksjon er magneten, som du kan få 

10 

Et anner berømt bilde fra ScuJpt-3D: Legg merke ril AMIGA-boskatvene som speiler seg i eplet, og 

de naturtro skyggene. På Software -88 i Sandvika ble det vist en animert versjon av denne. 

Slik ser skjermen i SCULPT 3-D Ul. De tre vindUl!ne merket "NORTH", 'WEST" og "DOWN" 

representerer objektene sett i den respektive retning. 

til å trekke til eller skyve fra seg 
punkter i modellen. 

BLI LYS· 
For å legge inn en ny lampe i 
modellen, beveger du markøren til det 
ønskede sted, og velger CREA TE fra 
LAMP-menyen. Hvert lyspunkt kan 
ha forskjellig farge og styrke. Du kan 
også definere BACKGROUND 

ll...LUMINA TION av valgfri styrke og 
farge, som gir et jevnt lys over hele 
modellen. På den måten kan du unngå 
at skyggene blir helt svarte, denne 
lyseffekten kan f.eks brukes til å 
etterligne lyset i overskyet vær. 

DET FERDIGE BILDET 
For å se hvordan kreasjonen din ser ut 
fra observarørens synspunkt, må du 



først bestemme hvor observatøren skal 
befinne seg. Deretter defmerer du et 
punkt som skal befinne seg midt i det 
ferdige bildet, slik at programmet 
enkelt kan fmne ut i hvilken retning 
observatØren skal se. For å ta en rask 
sjekk av bildet kan du først få 
SCULPT 3-D til å lage en enkel strek
tegning av modellen. Når du er 
fornøyd med plassering 0.1., bestem-O 
mer du at resultatet skal vises som 
'PROTO' . Da begynner de enonne 
beregningene

' 
som ender opp med et 

skikkelig bilde, og en meget intelli
gent finesse her er at selve ray
tracingen skjer som en egen 'task' i 
Amigaen. Det vil si at du kan jobbe 
videre i SCULPT 3-D mens bildet 
lages! Du kan også kjøre en såkalt 
BATCR-fil, der du oppgir mange 
filanvn på modeller du skal ha laget 
ferdig. Denned kan maskinen stå å 
regne en hel helg mens du er ute og 
har det morsomt 

KONKLUSJON 
SCULPT 3-D er et meget interessant 
program, og det er imponerende å se 
resultatene man kan få. Den 3-
dimensjonale editoren er noe av det 
beste jeg har sett, selv om den kanskje 
kan bli litt uoversiktlig og treg når det 
begynner å bli mange punkter å holde 
styr på. Men det er fantastisk at ray 
tracing har blitt tilgjengelig for "Ola 
Nordmann" på en forståelig og enkel 

lt?� >:;:"��:P�'l:�':::::��::::::�::::" . . :::}. :: i,',.�, l:: .... I:' 
-. :«..;.:...'=.:-. ... :-:-:«<->..,"'= ...:�>� ... y.<e»..v.-: -=---.... >� lboing j 
� � rciock<·��x�,X'�v.·;'��"l I l t�;;i\jlo'us·;w"".,w,,,,,.,w'''l � . i.: t'·"''''''··VM''''''';'''''''''''<''''''V>�V''''''''''''''� � �>xv�_��x� II r'-'��"��"-�'--�-'l � l �""""""v.:.,,,,, ..... ,,,,,,,,_ ...... ,, ........ � 
t..l l.�",--«v;� [}] L __ " .. �_ .. _ ............................. __ ._--...... ... j 

måte. Manualen er på nesten 100 
sider, og inneholder i tillegg til fork
laring av programmet både ordliste og 
stikkordregister. Den er kanskje litt 
'kjedelig', for det er mye tekst og få 
illustrasjoner. For de som er interessert 
i å lage tegninger på en mer viten
skapelig måte er programmet absolutt 
å anbefale.' Det eneste som kreves er at 
du har tålmodighet og evne til å tenke 
3-dimensjonalt Prisen på programmet 
vites ikke, da min orginal ble spe
sialimportert av Commodores wonder
boy, Øyvind Thorsen. 

-Øyvind 

La Sculpt-3D jobbe for deg mens du er ute & 
har det morsomt. BATCH-/iler er meget enkle å 
lage i Sculpt-3D. 

\ .......... . .•......•...• 

. .
.•.

.. : ..•. 

·····.1·····:········ 
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Videoanimasjon og AMIGA er to ting som hører naturlig sammen. Det begynte med AEGIS 

ANIMA TOR og D�uxe Video, og har utviklet seg til kraftige systemer som f.eks. 3D 

VideoScape -ogCaligari. I annonser i AMIGA World har det lenge vært annonser for et system 

: : .. der navnet Forms In Flight. Vi har tatt en rask kikk på hva som skjuler seg bak dette navnet. 
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INTUISJON? 
En særdeles solid ringperm med 
påskriften "Forms In Flight" havnet på 
skrivebordet mitt like før jul. Enda et 
animasjonsprogram til den venstre 
hjernehalvdelen, og enda en 
Commodore-faktura rikere. Var det 
verd pengene? Jeg puttet inn disketten 
for å sjekke innholdet, sugen på å få se 
hva programmet var godt for. Jeg 
startet !lFIF" og bladde meg gjennom 

rogJramlmets rullegardinmenyer. Jeg 
ihvertfall å forandre 
f)PP,løsnin.gen fra hi-res til 

å unngå flimring, men da 
Her var det ikke bare å 

KONSTRUKSJON 
De første famlende stegene i den 
3-dimensjonale editoren var preget av 
at brukeren var mer fascinert av 
markørens bevegelser i rommet enn av 
konstruktiv kreativitet. Jeg klarte å 
lage et par enkle geometriske figurer, 
og fant ut at FIF arbeidet på en litt 
annen måte en det jeg var vant til. 
Sannsynligvis krever den en del ' 
trening for å brukes effektivt, og jeg 

. har heller ikke lyst til å gå så veldig 
langt inn på hvordan den fungerer, for 
det skjønte jeg egentlig ikke helt selv 
heller. Men etter de medfølgende 
objekter å dømme er den kapabel for 
ganske mye. En ganske detaljert 
modell av en romferge fant veien fram 
på skjermen, og stemningen steg 
betraktelig. Jeg flyttet 
observatørpunktet til passende 
avstand, klar for å få ting til å bevege 
seg. 

en meny fant jeg en måte å regulere 
ysrlin!�en i modellen, og uten å 

sikker på hva som var x -, y
skrev jeg inn en del tall i .et 



kalkulator-liknende felt på skjermen. 
Deretter bestemte jeg fra en annen 
meny på skjermen at skjulte linjer 
skulle fjernes, og modellen skulle 
skyggelegges i henhold til 
belysningen. Voila! Dette så ikke så 
verst ut, plutselig befant jeg meg ute i 
verdensrommet med en forholdsvis 
realistisk skyggelagt modell av en 
romferge foran meg. Det tok litt tid å 
regne ut refleksjon og skjulte linjer, 
men det var verd resultatet I 
motsetning til 3D VideoScape 
håndterer FIF fjerning av skjulte linjer 
og flater på en meget korrekt måte, 
dette forklarer den noe lengre tiden det 
tar å produsere det 3-dimensjonalt 
bildet. Så fant jeg menyen som tok seg 
av bevegelsene. Der bestemte jeg på 
en meget enkel måte at romfergen 
skulle rotere 360 grader rundt 
X -aksen, og at dette skulle skje i løpet 
av 60 enkeltbilder. Deretter var det 
bare å starte bevegelsen, og oppgi et 
navn på filen der animasjonen skulle 
lagres. Filmregissøren trakk seg 
tilbake og lyttet til Tom Waits' 
nydelige musikk, før han kom tilbake 
til den ferdige animasjonen. For å se 
hvordan resultatet blir, må du starte 
programmet "FastFlight". Der kan du 
laste inn animasjonen din, bestemme 
antall farger, oppløsning o.l. før du 
trykker på 'OK'. Hva skal dette bety? 
Programmet bruker jo flere sekunder 
på å tegne hvert bilde! Hvordan i all 
verden kan de kalle dette "FastFlight"? 

Men etter å ha tegnet alle bildene 
begynner ting å skje: Romfergen 
roterer med en forhpldsvis jevn 
bevegelse, og regissøren lener seg 
tilbake og lar kreasjonen imponere de 
tilstedeværende tanter og onkler. Julen 
er reddet! 

KONKLUSJON 
Mitt første inntrykk av PIf var: Her 
blir det total slakting. Men etter en del 
timers studering av manualen 
forandret dette seg til det motsatte. 
Hvis man bare venner seg til 
programmet, er det et meget kraftig 
verktØy. En av de mest avanserte 
sidene av PIF er den gode kontrollen 
over objektenes bevegelser i forhold 
til hverandre. Et lite demo som følger 
med viser dette: En karusell som går 
rundt og rundt, mens hestene på 
karusellen går opp og ned. Dette 
hadde krevd mye hodebry i 
VideoScape. Fjerning av skjulte flater 
er perfekt, om enn noe treg. Negative 
sider er at programmet er litt vanskelig 
å sette seg inne uten å lese manualen 
grundig, og at avspilling av 
animasjoner tar litt tid. Hvorfor ikke 
generere .ANIM-filer slik som . 
VideoScape·gjør? Med et par 
forbedringer og en bedre manual ville 
dette programmet vært helt topp, men 
for de som er (veldig) interesserti 
animasjon, har kreative evner og en 
megabyte til disposisjon er det verd en 
titt Men personlig liker jeg 3D 

VideoScape bedre enn FIF. Selv om 
det kan være vanskeligere å defmere 
objekter i VideoScape, er programmet 
noe enklere og raskere i bruk. 
Dessuten er Play ANIM bedre en 
FastFlight. Men jeg hadde ønsket at 
VideoScape hadde bedre kontroll over 
objekter som består av flere deler, slik 
som det hierarkiske systemet i PIF. Et 
system som bestod av de beste delene 
i FIF og VideoScape ville vært en 
drøm! 

-Øyvind 
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WON\P�l\fect 4.1 - Doc 1 - I'Ip test.(loc l:JItmJ 
@�r@ct @� ikke @t n�tt 
a.., d@t hal' Vi!'t 

til PC i flere Il, 
@r det nytt. Da 
ar wo�kbench ferdig 

teH�I1SJ(enen det 

For den som har ordPerfect på 
PC, føler man seg med en gang 
hjemme på Amiga'en. Alle 
funksjonstastene er defmert på samme 

fra PC og tilpasset AMiga uten 
der�d a utn�tte AHiga'@ns store 
Bl'atiske MUIIsheter. 

I .... ldsr .. t�lse 
En litt uvanlIg HUliRhet i Wo�d
Peffeet er auioHatisi genere�ing 
av innholdsfortegnelse og 
stikkord-register. Dette gj�es 
ved først 1 delinere hvor 
inholdsforteqnelsen skal v�e og 
hvor Hange nlvler den skal ha. 
Deretter Merkes de tekstene i 
dokUMentet SOM skal Vi!'@ Med i 
innholdsfortegnelsen Hed vilket 
niva de skal ha. Nil dette er fjort velges Mgenerer innholds

oftegnelseM tra Menyen. Hvis 
dokuHentet har endel sider kan 
dette ta opptil flere Minuttef, 
Men til gjengjeld flr Han en 
Meget pen innholdsfortegnelse Hed 
innfykk for hvert nivl og 
stippling ut til sid@nUMHeret. 

MmDep I WordPerfect kan du proS!'aMere 
tastene Alt-A - Alt-Z Med sakalte 
Rakroer. Dette lungerer oHt�ent 

i tilleg er disse også 
som rullegardinmenyer. 

fungerer også på samme 
som på en PC da det numeriske 

tastaturet kan brukes enten med tall 
eller som piler, side opp/ned samt 
home og end. Norsk tastatur fungerer 
også som det skal bortsett fra 
stavekontrollen som er beregnet på 
engelske ord. 

Skjulte koder 
En ting som er spesielt for 
WordPerfect er så kalte "skjulte 



koder". Dette er koder som angir hva 
som skal gjøres med teksten som 
følger etter koden. Velges f.eks. 
utheving, blir det sat t inn [Bl (for 
bold) foran uthevingen og [bl etter. 
Dette kan nok virke noe forvirrende på 
en som er vant med andre 
tekstbehandlingsprogrammer, men det 
er enkelt å se kodene ved å dele 
skjermen i to vinduer hvor tekst med 

koder vises i det nederste og normal 
tekst i det øverste vinduet. 

WYSIWYG 
WordPerfect er ikke fullt ut en såkalt 
WYSIWYG (What You See Is What 

You Get) tekstbehandling. Utheving, 

understreking og kursiv skrift vises 
skjermen, mens rett høyre marg 
fonter vises ikke. Dette kom 

av at WordPerfect er 

fra PC og tilpasset 

merkes de tekstene i dokumentet som 
skal være med i innholdsfortegnelsen 
med vilket nivå de skal ha. Når dette 
er gjort velges " generer 
innholdsfortegnelse" fra menyen. Hvis 
dokumentet har endel sider kan dette 
ta opptil flere minutter, men til 
gjengjeld får man en meget pen 
innholdsfortegnelse med innrykk for 
hvert nivå og . . til 
sidenummeret. : 

21-JAti-?8 1: 
19-JAH-?8 6: 
19-JAH-?8 6: 
28-JAH-?8 22: 
19-JAH-?8 6: 
19-JAH-?8 6: 

Når du skal hente inn filer i Word Perfect,får du fram en særdeles 
Funksjonene er vist til høyre i bildet. 

li] 
(jJ Printer Conh'ol 
l. Change Print Options 
2. Display Printers 
3. Select Printers 
C, Caneel Job(s) 
Cur�ent Job: n/a 
Job Status: nla 
Pl'iority DOCUHent 

P. Print a DocuHent 
H, Hodiry Prio�ity 
G. Send P�inte� a Go 
S, Stop Current Job 

Page HUHber: nla 
Curllent COpy: nla 

Destination 

Utskriftsrutinene er meget gjennomtenkte. Du kan skrive ut ett dokument mens du redigerer et annet. 

å utnytte Amiga' ens store grafiske 
muligheter. 

Innholdsfortegnelse 
En litt uvanlig mulighet i WordPerfect 
er automatisk generering av 

innholdsfortegnelse og 
stikkord-register. Dette gjøres ved 
først å defmere hvor 
inholdsfortegnelsen skal være og hvor 
mange nivåer den skal ha. Deretter 

menyer, innhenting av annen tekst, 
kort sagt hva som helst. Du 
defineringen ved å velge 
makro en gang til. Deretter er det 
å trykke på tasten, og alt du definerte 
blir gjentatt. 

Andre muligheter 
WordPerfect har et hav av funksjoner 
som jeg tror skulle tilfredstilie de 
fleste. Her er endel av disse: 

Mail-Merge (Fletting) 
Kolonner/ Avis-spalter 
Matematikk 
Stavekontroll 
Synonymordliste 
Fot noter 
A vsnitts numerering 

pluss mye mere. Det blir for langt å 
liste opp alt her. 

Utskrift 
Utskrift kan enten foretaes til 
skriveren som er definert i Preferences 
eller du kan velge en av de over 250 

�"'''":Jvu",' l' ,v skriver-definisjoner som 
med. Du kan velge om du vil 

dokumentet som er på 

merket område av dette, 
som ligger på 

foregår i bakgrunn, 

å skrive nye 

t er ikke en lettlært 
oenlaD<lllng, skal man ha fullt 

av programmet må man sette 
ned og lese bruker-håndboken 

samtidig som man prøver eksemplene 

på Amiga'en. Til gjengjeld er 
bruker-håndboken meget god, med 
mange eksempler og grundig 
gjennomgang av hver enesete 
funksjon i WordPerfect, og ikke minst, 
et meget detaljert stikkord-register. 
3500 kroner er nok i meste laget for et 
tekstbehandlings program for de 
fleste, men hvis man vil ha alle 
muligheter for å lage profesjonell tekst 
som er lett å gjøre endringer i uten. å 
måtte begynne å numerere om avsnitt 
og . så kan jeg 

på det varmeste. 
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"Beste regneark/or AMIGA ", 

ble programmet kllret til i 1986. 

Nil er det 1988, og det har 

skjedd mye med programmet 

siden da. Fortjener 
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Regnearket Maxiplan er nå kommet til 
Amiga. Programmet finnes i to 
versjoner. En versjon er beregnet på 
Amiga 500/1000, den andre på Amiga 
2000. Hovedforskjellen mellom disse 
to er at 500/1000-versjonen kan kjøres 
på en 5 12 KB RAM maskin, mens 
2000-versjonen har en ekstra 
makro-del som krever minst 1 MB 
RAM. Denne er altså utelatt på 
500/1000-versjonen. I dette tilfellet er 
det 2000-versjonen som er utprøvd på 
en Amiga 2000 med 1,5 MB RAM. 
Maxiplan vant en pris for beste 
regneark til Amiga i 1986, og en ny 

utvidet versjon så dagens lys i midten 
av 1987. Før vi beskriver 
programmets muligheter, skal vi se litt 
på hva et regneark er, og hva det kan 
brukes til. Har du vært på et 
postkontor og sett en vegg med 
postbokser, så skjønner du 
oppbyggingen av et regneark. I 
Maxiplan 's tilfelle er arket bygget opp 
av kolonner nummerert fra A utover 
til SR fra venstre mot høyre, og 
rekker nummerert fra 1 nedover til 
65530. Dermed er cellene fast defmert 
med kolonne-bokstav og 
rekkenummer. F.eks. er 'Al' helt 
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øverst til venstre på arket. I hver celle 
kan du skrive tall, bokstaver eller 
kombinasjoner av disse (formler). 
Hele prinsippet med et regneark er 
altså at en tallforandring i en celle kan 
påvirke innholdet i andre celler, på 
måter bestemt av brukeren. 

For å forenkle det hele kan vi dele 
Maxiplan opp i fire hoveddeler: 

l : Regnearket 
2 : Grafikken 
3 : Databasen 
4 :  Makroene 

l : REGNEARKET 
Regnearket er altså på 512 kolonner 
og 65530 rekker. Dermed har man et 
kolossalt område å boltre seg på. 
Skjermen viser 26 kolonner på en 
gang ( eller 58 kolonner m/interlace). 
Man kan ha tre forskjellige regneark 
aktive samtidig. Hver kolonne kan 
formatteres til å romme fra l til et 
nærmest ubegrenset antall tegn, med 
10 som normalt og 3 1  som bred. 
Tallene som skal legges inn, kan ha 
fra O til 9 desimaler, med eller uten 
komma for lettere å kunne lese store 
tall. Hver kolonne/celle kan ha 
forskjellige farger(8) og skrifttyper(4), 
(som huskes ved save'ing). Videre kan 
innholdet i hver celle venstrejusteres, 
sentreres eller høyrejusteres. Cellene 
kan vise rene tall-verdier, eller 
formler. Man kan legge inn passord og 

\t: .. 
'�\\, 

stenge av deler av ar��, for å beskytte ligger forøvrig et eget funksjons-ark ..... . 
seg mot klåfmgrede sn1�øsken. En som demonstrerer bruken av .. 1:l::t:::::;:::::: 
annen smart finesse er a'f:plan kan funksjonene. ::�f 
'fryse' et område av arkef�.1ik at dette I hver celle kan det legges beskjeder i :�t 
blir stående ved 'scrolling<t. et eget celle-beskjed-vindu som .,t. 
forskjellige retninger. Yppert�g til rommer 5 linjer a 50 tegn. Innholdet:e 
overskrifter m.m. Man kan og:�.. disse beskjed-vinduene samt alle )f 
definere hvilken celle som skal bl! cellene kan en så få snakket ut. ;:l 
aktiv etter trykk på RETURN. Eri�n Menyer finnes det et uttall av. De� 
cellen til høyre, nedenfor eller inge�:. gjør at man raskt får et godt overblikk 
bevegelse. Når det gjelder innsetting(: over alle mulighetene i progr��et. 
og flytting av celler og kolonner, skjet\. En ekstra fmesse er hjelpefunsjgoen 
dette på beste tekstbehandlings-vis :\\. nederst på hver hQyedmeny. D.�ne 
med CUT, COPY og PASTE '\t hjelpen henviset::;��vel til m�hualen, 
kommandoene, samt Amiga-musa :lmed sidetall o.s�{r. så manualen er =�r:

e
��;�a:;::�;O

f
:;;:: It:=���t�����(å utnytte! 

definert på funksjonstastene(fl-flO) i1:�t som i v�ent1ig gra(fSkiller 
med overlegg skort. Ytterligere 23 �iplan fxi regneark som Lotus 
kommandoer får du fram ved å bruke lJZ-3, Visifalc o.s.v er den utstrakte 
høyre A.tast eller ctrl. samt l bokstav. brWcen a�/muse-input, menyer, 
Flere ark kan kjedes sammen, slik at tryl4ma.PPer (gadgets) og alt annet 
forandringer innen ett ark også somLkØ'finetegner Amiga's 
påvirker innholdet i et annet. Det er Intu�t$n-grensesnitt. 
tilstrekkelig at ett av arkene er aktive. :::::: 
De andre som skal kjedes sammen kan 2 : GRAFIKKEN 
ligge på disketten. Ved presentasjon av store tallmengder , 
Når det gjelder ferdige funksjoner, er det ofte vanskelig å se 
fmnes det over 70 stykker fordelt på sammenhengen og tendensen i lange 
følgende 9 hovedområder: Statistikk - tallkolonner. Da som kjent et bilde sier 
Økonomi - Logikk - mer enn tusen ord, hva er da mer 
Databasestatistikk - Matematikk - naturlig enn å vise tallene grafisk. 
Trigonometri - Indeksfunksjoner - Regneark som f.eks. Lotus 1-2-3 
Tidsfunksjoner og Spesielle klarer til dels denne oppgaven. Med 
funksjoner. Disse får man opp i ett enkle kakediagrammer og spinkle 
eget funksjons-vindu, og de velges søyler blir tallene omformet til 
med et raskt musetrykk. På disketten grafikk. Hvordan klarer da 
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grafikk-kjempen Amiga denne 
oppgaven? Med største letthet, 
selvfølgelig. Maxiplan utnytter 
maskinens grafikk til fulle. 
Tredimensjonale kakediagrammer og 
søyler spretter opp på skjermen i de 
lekreste farger, og med enorm 
hastighet. Hele 10 forskjellige typer 
diagrammer kan man velge mellom. 
Hvert ark kan inneholde 8 
diagrammer. Helt fra det enkleste 
linjediagram til komplekse 
tredimensjonale stolpediagram som 
kan roteres i forskjellige plan. Stolpe, 
kake og søylediagrammene har en 
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såkalt "Point and shoot" fmesse. Dette 
betyr at du kan ha et kakediagram på 
skjermen, og ved å 'klikke' med musa 
på et bestemt område (f.eks.et 
kakestykke) vil du få nøyaktig 
numerisk verdi av dette fram øverst på 
skjermen. Stolpe og linjediagram mene 
har også en "Point and modify" 
mulighet. Denne virker som "Point 
and shoot" men her kan du i tillegg 
forandre tallverdiene ved å 'klikke' på 
en stolpe, og bevege musa opp og ned. 
Dette gjør at også tilhørende 
tallverdier i selve arket forandres ! 
Denne funksjonen er ypperlig til 

glatting av kurver i linjediagram mer. 
I ett av diagrammene finnes også en 
'Zoom' mulighet Man velger ganske 
enkelt et område med musa, og 
'zoomer' seg inn. Verdiene på X og Y 
aksene blir selvfølgelig automatisk 
justert til det nye diagrammet. Når det 
nye diagrammet er ferdig tegnet opp, 
kan man fortsette og 'zoome' innover 
flere ganger. Meget bra ! 
Et annet diagram igjen, er spesielt 
beregnet på fmansielle data. Det kan 
vise høyeste, laveste og sluttverdi på 
eksempelvis en aksje eller utenlandsk 
valuta. Dermed kan man lettere 
studere tendensen i utviklingen. 
Det mest imponerende er likevel 
3D-stolpediagrammet, der man selv 
velger synsvinkel. Alt fra rett forfra, 
90 grader til venstre, ovenfra eller en 
hvilken som helst annen vinkel. Tross 
mange utregninger ved forandring av 
synsvinkel, er hastigheten på 
oppdateringen forbløffende. 
Konklusjonen når det gjelder 
grafikken, er altså at programmet 
virkelig utnytter Amiga' ens datakraft. 

3 : DATABASEN 
Databasen er et kraftig analyseverktøy 
som er integrert i selve regnearket. Et 
hvert sett av rekker og kolonner i 
arket, kan behandles som en database. 
Dermed kan du sortere, fjerne eller 
legge til rekker som passer helt 
bestemte spesifikasjoner. 
Kolonnene i databasen er feltene som 



den er bygget opp av. Hvert felt 
inneholder en bestemt type 
informasjon. Eksempelvis vil navnene 

i en adressebok være ett felt, adressen 
ett annet, telefonnr. ett tredje o.s.v. 
Rekkene i regnearket vil være postene 
i basen, slik at all informasjon om Per 
Hansen i adresseboka vil være en post, 
alt om Kari Hansen blir en annen post 
o.S.V 
Databasen settes opp ved hjelp av 
kolonner og rekker som allerede 

finnes i regnearket. Først velges 
området som skal være med i basen, 
som navngis. Deretter kopieres feltene 
til et tomt område som er navngitt. Så 
kan man sortere postene i basen 
alfabetisk - motsatt alfabetisk eller 
etter stigende/synkende tallverdi. Man 
kan så søke i basen på forskjellige 
måter. F.eks. etter alle etternavn som 
begynner på 'B' ,  alle som ikke heter 
Pedersen eller f.eks. alle fornavn som 
begynner på ' S '  og har fem bokstaver 
i navnet. Mulighetene er mange. 
Området som er tatt ut kan også 
eksporteres til et 
tekstbehandlingsprogram. F.eks. 
Texteraft, Prowrite, Wordperfect o.s.v. 
Tekstfiler kan selvfølgelig også 
importeres til regnearket. Bare sørg for 

å ha nok plass i arket. 

4 : MAKRO-DELEN 
Makro-delen i Maxiplan er svært 

interressant. Her ligger mulighetene 
for automatisering av de mest brukte 
kommandoene i regnearket. Man kan 
lage et makro-program som husker 

kompliserte serier av tastetrykk, 
musebevegelser, menyvalg, 
funksjoner, formler og cellereferanser. 

Med bare ett tastetrykk kan man så 

'spille av' alle disse kommandoene. 
Makro-delen inneholder over 95 egne 

kommandoer. Disse kan skrives inn 

manuelt, på et såkalt makro-ark, eller 
ved bruk av den automatiske 
opptaksfunksjonen. Det finnes også tre 
forskjellige muligheter for feilsøking i 
makro-programmet. 
Makro-delen har spesielle 
kommandoer for å vise IFF-bilder 
(ikke HAM) i ett gitt antall sekunder, 
utføring av CLI -kommandoer, kjøre 
batch-filer, starte andre programmer 
o.S.V. Disse mulighetene gjør 
Maxiplan til et kraftig verktøy 
sammen med andre programmer. 

PRAKTISK BRUK 

Programmet er både kraftig og 
brukervennlig. En del små 

skjønnhetsfeil bør likevel nevnes: I 
manualen opplyses om muligheten for 
å øke regnehastigheten ('Fast Cell 

Display On/Off). Denne komman
doen finnes ikke i programmet! En 
annen detalj er at 'meny-haken' som 

viser antall valgte rekker, 'står fast' på 
58 rekker, selv om man velger 26. En 

mer irriterende sak, er at vaJ.g av 4 
farger automatisk fører til interlace. 58 
rekker/interlace duger ikke til annet 

enn å få overblikk over mye samtidig. 
Kalkulatoren er ikke nevnt i manu
lalen. Siden programmet leveres med 
engelsk tegnsett bør du gå inn i opp

startssekvensen og forandre til norske 
tegn (setmap n). 

Bruk ram-disk som mellomlager. 
Dermed blir det en fryd å skifte 
mellom arkene. Bare husk å save til 
disk etterhvert. 

4 eller 8 farger kan en velge mellom, 
avhengig av ram kapasiteten. Hvis 
ikke fargene faller i smak kan de 

forandres med paletten. Et lite tips er å 
forandre bakgrunnsfargen først. 
Oppdatering av skjermen etter nye 
beregninger går litt for sakte. 
Programmet er ganske 
GURU-vennlig, tatt i betraktning de 
store datamengdene som er i 
bevegelse. 

KONKLUSJON 
Maxiplan utnytter alle Amigaens 
muligheter som multitasking,flere vin

duer aktive samtidig, musestyring, 
menyer,kraftig grafikk og lyd. Hjelpe
menyer med henvisning til manualen 
gjør det enkelt å komme i gang. Et lite 
minus er at manualen er på engelsk.En 
norsk oversettelse av oppsummer

ingskapitlene hadde vært på sin plass. 
Prisen er brukervennlig og godt under 
tilsvarende PC- programmer. Maxi
plan er et program som vil være med 

på å heve seriøsiteten til Amiga som 
arbeidsverktøy, og er nok blitt for reg

neark hva DeluxePaint 2 er blitt for 

tegneprogram. Kan man så anbefale 
Maxiplan til brukere av integrerte pro
grampakker med hovedvekt på tall
analyse? Å ja. Brukergleden vil bare 

øke etterhvert som du utforsker 
mulighetene, spesielt makrodelen. 

-Knut 
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Det kom meg i hende en liten 

uunseelig boks med pIlskriften: 

De Luxe Sound her forleden.1 

den ene enden et par ledninger 

med henholdsvis kontakt 

passende til serie-og 

paralellporten pil min 

AmigaSOO.l den andre enden 

en "port" for "inngdende 

trafikk".Det hele medfølgende 

en tysk bruksanvisning,og et 

brev til meg om at her var 

herligheten jeg hadde lovet Il 

teste.Brevet var avsluttet av 

følgende oppfordring: 

Enjoy Itl 

Og det gjorde jeg l l 
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Mitt utgangspunkt for å teste "boksen" 
var forsåvidt det beste:Jeg har 
bestandig hatt en viss skepsis til å 
bruke datamaskinen som musikkpro
dusent I lydkilde .. Riktignok var også 
jeg fullt på det rene med hvor 
enestående Amiga-serien er til dette 
fonnålet,men kanskje jeg har vært litt 

"gammeldags" slik.! hvert fall ftkk den 
lille,beiggrå boksen meg til å endre 
oppfatning,så nå sitter jeg med mitt 
eget lille lydstudio.Med stereoanlegget 
tilkoblet,og med "full guffe" på 
volum,forårsaker jeg titt og ofte små 
nervøse sammenbrudd i resten av fam
ilien,men det får da stå sin prøve, bare 
jeg kan sample meg gjennom plateark

iv og lydbåndopptak! 

Liten boks/stor lyd 
På grunn av min noe beskjedne inter-

esse for lyd/musikk-mulighetene på 
Amiga ser jeg meg ikke i stand til å 
komme med vektige,tekniske utgrei
inger om sampleren jeg testet.Men 
kanskje nettopp dedor kan de 
edaringer jeg ftkk,ha interesse. 
Etter mitt skjønn er det utrolig god (les 
stor) lyd som kommer ut av den lille 
boksen.Medfølgende software gir 
mange muligheter for avansert 
bruk,med innspilling til 
RAM,redigering, direkte avspilling og 
lagring på diskett.Skal man være kri
tisk (og det skal man jo i en test) må 
det være at det er sørgelig kort tid man 
får muligheter til å lage "opptak" på. 
Med beste lydkvalitet 27 sekun
der,med "dårligste" 1 .3 min.Det er jo 
ikke all verdens tid ,men i 
medfølgende softvare er det en fil som 
lyder navnet RECORD og den , den 
gjør underverker! 
Ikke bare får jeg til å sample/avspille 
1 .6 minutters musikk eller tale.Lager 
jeg et bilde/tegning i f.eks DeLuxe 
Paint (på under 10 ()()() Byte,i format 
320X200 og med 16  farger)kan dette 
legges i bootsektoren på 

disken.HokusPokus . .. med ett har jeg 
min egen lille private demo hvor 
bildet "smeller" opp på skjermen 
umiddelbart etter at jeg booter 
opp,fulgt opp av f.eks. min egen hilsen 

til venner og bekjente .. . . Kjempe
greier! 



Valgmuligheter og redigering 
Softwaren gir selvfølgelig muligheter 
for redigering av opptaket, ved å foran
dre på frekvenser,tilsette ekko og lig
nendeJeg brukte sampleren også sam
men med Aegis Audiomaster som vis
te seg å være et utmerket program å 
sample lyd med .. For de som ikke 
kjenner Audiomaster , er dette herved 
anbefalt på det sterkeste! 

Med kurver(lyd/stemmeavtrykk) på 
skjermen fikk jeg fort følelsen av å 
befinne meg i et riktig lydstudio,her 
med muligheter for kutting,kopiering 
av bruddstykker osv .osv . . . . .  

Pris og nytte 
Og så litt om pris, dokumentasjon 
osv .. . .  "Testutgaven" jeg fikk låne had-

de kun Tysk bruksanvisning,Synd for 
meg,men det er sikkert mange som 
greier den biffen. Selv fant jeg fort 
frem uten å bry meg om bruksanvis
ning,så egentlig betyr den ikke særlig 
mye.Kreativ Teknikk,som importerer 
sampleren,holder i disse dager på med 
en norsk oversettelse som loves å bli 
mer inngående enn den tyske. Dermed 
er den siden av saken i beste hender . . .  
Prisen,Kr 1.800,- for DE LUXE 
SOUND med software, er etter mitt 
skjønn noe i høyeste laget. Hvis man 
så skal kjøpe Aegis Audioniaster ,til 
kr.792,- i tillegg til sampleren. Da bør 
man ha bruk for utstyret, ikke bare ha 
det til å leke med. Og har man bruk 
for et slikt tilleggsutstyr,hva vil 
ekspertenes dom være når det gjelder 
kvalitet osv . . . .  ??Jeg er redd for at sam
pleren havner mellom to stoler, hvis 
ikke prisen kan reduseres noe. Men 
det får være produsentens og 
importørens hodepine! 
Jeg hadde i hvert fall mange artige 
timer med mitt første møte med sam
pling av lyd på min Amiga .. . .  selv om 
jeg etter hvert måtte spørre meg selv: 
Hva er vitsen med dette egentlig . . .  
Men det spørsmålet må hver især stille 
seg. 

-Johnny 
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K i s s  y o u r  j o y s t i c k , l ' m  b a c k .  
Velkommen igjen til en ny og pinefull spilltest. I denne utgaven skal vi t�ste 4 spill, disse blir: Grid 
Start, Pinball Wizard, Crystal Hammer, Bee Gee Air Rally. Det var menmge� at The Hu�t For Red 
October skulle testes, men desverre fikk jeg problemer med oppstarten av spillet, dett� skjedde

. 
med 

ORIGINAL disketten. Dette blir nok siste gang jeg tester spill i 88, grunnen er at Jeg skal til 
Fredrikstad og prøve kongens klær. Redaksjonen vil nok fmne en annen grønnskolling til denne 

spalten. Ellers må jeg bare beklage at spill teste�e i bladene kan virke g�le, �ette kommer av den 
tiden bladet trenger i pressen. Vi prøver å få spIllene så ferske som mulIg. Let s get down to some 

trouble shoot'n. 

Bee Gee Air Ral ly 
er et spill fra Activision, som er kjent for sin 
høye kvalitet på programmene sine. Også 
denne gang har de mikset sammen et godt og 
morsomt spill, det kan minne litt om bilspill, 
men isteden for biler brukes fly. Meget bra 
åpnings bilde, et detaljert sådan. Bildet er i 
sorthvit og forestiller en flyarena i midten av 
1900 tallet? Dette tones ut i farger og flyene 
begynner å bevege seg. Musikken er litt jazz 
preget, men det svinger. Hovedskjermen 
kommer og du kan velge mellom tre vanske
lighetsgrader som er Beginner, Expert eller 
Ace. Forskjellen mellom beginner og ace er 
meget stor, som ace bør du ha spillt endel 
ganger slik at du kjenner rutene og flyets 
manøvrer. Beginner er absolutt å foretrekke. 
Spillet begynner og du hører motoren startes, 
så snart du kommer ut på banen hører du 
motorduren fra andre fly. Lyden er utrolig 
detaljert med overbevisende STEREO, du 
kan høre hvor et fly vil passere deg, er flyet 
under deg så hører du lyden 'nedenfra' , prøv 
med hodetelefoner! .  Flypanelet er ikke så 
godt utrustet, men her er det meste som er 
nødvendig : hastighet, kompass, høydemåler 
og wamingskilt som lyser opp når tiden er ute 
eller du er ute av kurs. Bakgrunnen er fylt 
med fjell som ikke akkurat beveger seg med 
smooth flicker free scrolling. Løypen er 
markert med tønner som du også kan kollid-

ere med, en kollisjon er en historie for seg 
selv. Om du kolliderer 3 ganger med et fly 
eller en tønne så stopper flyet og det må for
lates, du hopper ut og en mann kommer din
glende ned skjermen med en flagrende lyd. 
Det er like spennende hver gang du treffer 
bakken, du kan lande i en ørken eller midt i 
en grisebinge osv. Disse bildene er godt laget, 
og sammen med digitaliserte lyder blir effek
tem morsom! 
Som bonusrunde får du i oppgave å smelle 
ballonger som er festet i bakken, og det kan 
dukke opp ting som du ikke bør komme borti. 
Ikke nok med det, det er flere typer baner 
som skal kjøres, som f.eks slalomkjøring. 
Etter første level som inneholder 4 baner 
kommer du i mål Pressefolk strømmer til og 
vil ha bilde av deg mens du står på 
seierspallen. Spillet er fullt av slike små ting 
som gjør det enda mer morsomt å spille. 
En liten kraftpakke fra Activision mener jeg! . 
Spillet krever joystick og l spiller. 



PINBALL 

WIZARD 
Pinball Wizard er laget av Spitzen Software 

men er solgt gjennom King Soft. Jeg har 

bare fdtt tak i en prerelease versjon noe som 

betyr at dette ikke er den ferdige versjonen, 

men spillet er godt nok for en test. 

Når et flipper spill blir så bra som dette, er 
det nok få som kan motstå en omgang. 
Spillets presentasjon er normal om jeg kan si 
det slik. To loadesekvenser, den første dukker 
opp 2 sek. etter disken er satt inn, her står 
spillets og produsentens navn krydret med fin 
gullfarget cycling. Neste sekvens er med et 
samplet musikkstykke som kan bli ensformig 
etter en liten stund. 

Spilleskjermen rulles frem, jeg må bare si at 
spillet er spekket med effekter, nye effekter 
dukker opp etterhvert som du avanserer, så 
det spørs bare om du har tålmodighet. Det 
eneste som kan justeres på er hastigheten, 
men variasjonen i spillet blir stor bare ved å 
'ordne' på speeden. Legg merke til når du har 
musikken i gang og du senker 
spillehastigheten, så senker du samtidig 
hastigheten på musikken. Musikken kan slås 
av ved å trykke på 'S', jeg anbefaler deg å 
bruke denne tasten før du starter spillet. 

Du har fått utlevert 3 flipper armer, disse 
styres med begge ALT tastene, trykker du 
space får du oppleve en tilt. Lyden er bare 
fantastisk, for hver bonus eller treff av en 
vegg kommer de mest space lydene frem. 
Spesielt har jeg irritert meg over den ha ha 
lyden som du får høre når ballen triller ut. 

Spillet tar 3/4 av skjermen mens den 1/4 tar 
seg av score, bonus og antall spillere. 
Oppsettingen av spillet kan ikke beskrives 
men det er så mange objekter på skjermen 

'
at 

de kan faktisk virke forvirrende til å begynne 
med. Du kan opparbeide deg en stor bonus, 
men er du heldig kan du få denne bonusen 
ganget med 2,3 eller 5. Det ligger også en 
ekstra ball gjemt på brettet, denne er 
vanskelig å få tak i. 

Som sakt er dette bare et prerelease og som 
regel finnes det bugs i programmet, denne 
kan være til fordel for spilleren. På midten av 
brettet ligger en bue som ballen kan passere 
gjennom, her KAN ballen sette seg fast og 
bonusen begynner å rulle inn. Når ønsket 
bonus er oppnådd, trykker du lett på space 
tasten, ballen triller ut og spillet fortsetter. 
Spillet er beregnet på 1-4 spillere. 
High scoren saves på disk. (pass på VIRUS). 
Som en liten NB! SCA har laget en VIRUS 
PROTECTOR som både dreper og gjør 
disken motstandsdyktig mot nye virus. 
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Grid Start er et formel l spill som produseres 
av ANeO (ANIROG). Amigaen skulle være 
god nok til å lage bilspill som er tilnærmet 
virkelighet (Test Drive), men Anco har visst 
ikke forstått dette. Presentasjonen på spillet er 
som hos alle andre spill, spekket med musikk 
og grafikk i alle variasjoner. Dette får de til, 
men når du begynner å spille er det 
bokstavelig talt skuffende. Grid Start hører 
mer hjemme på slaktebenken enn på 
hitlistene. 
Spillet starter bra med to bootskjermer, 
menyen inneholder seks forskjellige kjente 
baner, en av disse skal du velge. Når dette er 
gjort skal du skrive initialene dine. Det finnes 
tre alternative vanskelighetsgrader som 
Novice, Amateur eller Professional. Du har 
også muligheter for å øve deg på en bane før 
du starter selve løpet. Mus eller Joystick kan 
brukes som styreenhet. 
På spilleskjermen har du oversikt over 
plasseringen, gear og hastighet som de 
viktigste instrumenter. Oppsettingen og ideen 
er gammel og kjedelig, bakgrunnen består av 
mange hus som du aldri kommer nærmere 
uansett fart og tid. Du kan heller ikke ha mye 

fart før at du ender i høyballene som ligger i 
kantene, med andre ord er bilen utrolig 
vanskelig å kjøre. På siden av veien er det satt 
opp skilter og rekkverk som man kan regne 
med å få et hardt møte med. 
Grafikken på bilene er så som så, lyden på 
din bil er hard og rivende. Bilen er utstyrt 
med 6 gear, noe du ikke har bruk for. En 
slags turbo skal koble inn når skyteknappen 
holdes nede, denne skal være god å bruke når 
du akselererer fra konkurentene (Ikke mye 
futt i denne!) .  Du må nok bare innfinne deg i 
å komme sist inn til mål. 
Konklusjonen av spillet skulle være grei, selv 
er jeg en fantast av bilspill men dette . . . . .  
FILL IT UP PLEASE. 



Liker du Break Out? om du gjør det er dette 
spiqet for deg, men det er ikke et hva-som
helst Break Out. Spillet er stappet med mange 
små fine fmesser som begynner å bli vanlige 
på disse forbedrede utgaver av gamle spill. 
Crystal Hammer har i grunn ingen loade/boot 
skjerm med musikk og stas, dette er spart på 
til sel ve spillet. Med dette mener jeg at de har 
vært mer opptatt av hvordan programmet skal 
se ut enn å prøve å lage mange overdimen
sjonerte loade skjermer. Dette har de lyktes 
med og har kommet frem til et godt resultat. 
Spillet begynner først når maskinen er ferdig 
å loade. Her kommer det frem en grafikk
skjerm der det står svart på hvitt 'Crystal 
Hammer' samtidig som det spilles en com
puter komponert melodi i særklasse. Musen 
brukes som styreobjekt, og du velger 1 eller 2 
player ved å trykke på høyre eller venstre 
mus knapp. Til å begynne med kan det nok 
være litt vanskelig å få ordentlig styring på 
brettet ditt, dette kommer av at utveksling 
mellom mus og brettet er så stor. 
Spilleplanet er spesielt og nytt. Brikkene er 
hevet fra flaten slik at de kaster skygge dette 
gjør også ballen, dette skaper en helt ny 
atmosfere innen Break Out genren. 
Når ballen treffer en brikke så vil den som 
oftest begynne å falle ned mot brettet ditt, 
klarer du å fange denne vil du få andre effek
ter i gang. Dette avhenger av fargen på 
brikken, er den blå så vil brettet ditt bli 
dobbelt så stort. 6rønn får du en magnet slik 

I 

at ballen setter seg fast på brettet. Tilsammen 
er det ca. 6 farger med mange fasiliteter, du 
bør passe deg for den grå! .  
Bakgrunnen er langt fra kjedelig. Den er 
fargefull, og den kan til tider virke litt distra
herende. Lyden er meget bra og passer til 
spillets navn. Når kulen treffer en vegg eller 
brikke, høres det ut som to metall gjenstander 
som blir slått mot hverandre. Lydeffekter 
ellers er det ikke så mange av men, de er der. 
Som en liten hjelp til de som ennå ikke har 
oppdaget det enda. Trykk 1 eller 2 player og 
før du starter spillet presser du begge mus 
knappene ned på samme tid, dette bringer deg 
til en level langt ut i spillet. Klarer du denne 
og neste level, så kan du fortsette på den leve
len du misset på neste gang du trykker begge 
muSknappene. Men dette virker bare FØR du 
begynner å spille.Highscore 'blir lagret på 
disk. 
1 -2 spillere med samme mus. Et morsomt 
spill som får tiden til å fly! .  
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. . . . . . . . . . . . . . . ... . . · ... .... . ..... 
. .... 

.
. .. 

Det var en gang tre brødre so;';· ··bodde .. i . . et..lite .. land·fo;" ble kalt 

H olm.::::Hplm var kjent for å være et ondt og forferdelig land å bo 

i. V ed:'hj�i)��:y::';� magisk talisman hadde man klart å holde all 

ondskap bort�fra landsbyen. "fiiii en ,�akker dag var talismanen 

borte, og alle bebyggerne i 

Tambry ble redde for at ond-)" 

skapen skulle f0tjeste'i" 'define 
::'\ vakre og fret;1fulle byen. De tre 

:. .
' '

brødrene blit sendt ut, en etler 
��, for å finnf talismanen. 

/Fairytale er et inl{��aktivt 
==

=
- adventure-spill, hV9r man bruker både 
mus og joystick foi å spille det. 
Fairytale er utgitt .åv Microillusions og 

..... 

er et av mange slike spill som i stort sett overalt. .' etterhvert har qegynt å strømme ut på \ Du starter i landsbyen TalJ.lbrY'iTIe�f ·· ·.,> 
markedet. :" "<line klær, en liten kniv <;>g litt penger�/'" 
Din oppgave/i spillet er å styre de tre FQr pengene kan man kjøpe seg litt �:' 
brødrene på Jakt etter den hellige spis� før den store reisen. Inne i :'" 
talismanen, o,vervinne farer og husene kan du finne tii.ig du kan få \. 

. forsvare deg in�t alle mulige bruk fOI; senere, ikke yær redd for å ::: 
.: .\ ondskapsfulle fiender. Den første og snuse ruMt. Dersom du vil ha et bedte, 

"eldste av de tre brødr�ne, Julian, er våpen, sø�gyr dlJ. .. bar� for å slå ned en :. den, tØffeste av de tre brøØrene. Han fiende og ta"ålfdet han eier, kanskje !: 
slåf"først og spør etterpå, 'ål�å en finner du både penger, nøkler, våpen :! 
orderi�lig tøffing. Den neste åv.... og edelstener. \ brødr�e, Phillip, er den smartes,!e og Grafikken i Fairytale er meget bra, og=" 
kanskje::.også den heldigste av ····:.., spritene er rett proposjonert i forholq./ 
brødrene�:.Til slutt må den yngste av:.. til landskapet, nqesom gjør det-til 'e't 

. ... ....... .... . 
lyd). Man har muligheten til å slå den 
av, men siden maskinen gir lyd fra seg 
når fiender dukker opp, er du 
sansynligvis drept før du har 
muligheten til å stikke av eller 
forsvare deg. . Landskapet er befolket av m�tkelige 
typer; alt fra hellige menn som gir deg 
råd til gamle tiggere som ikk;e gjør noe 
annet enn å springe i ring TUQdt deg. 
Rundt om kring i landskape(Iigger det 
bl.a store slott, kirkegårder d� 
uhyggelige huler. . 
Dette spillet er garantert å gi :�eg 
mange timer med underholdni,ng, bare 
så synd musikken ikke var litt:bedre. 

Når det gjelder manualen og ': 
innpakkingen er den under enhver 
kritikk, men spillet veier oPRdette 
fullt ut. Manualen er megeydårlig 
laget, den er faktisk bary" 'en liten 
forhistorie til selve s�ilfet. 
Det kompliserte og t;rieget smarte 
menysystemet man/bruker, er ikke 
omtalt i manualenJ det hele tatt. 
Spillet er meget s*edig laget ved at 
man kan bruke bå.de joystick og mus 
på en gang. Dersqm du ikke har 
sugekopper på joysticken din kan du 
komme opp i svært vanskelige 
situasjoner på gnlnn av dette 
styresystemet. Me� til tross for 
manualen og skrolliQgen er dette et 
adventure spill jeg trOr du vil like . . .  

brødrene, :Kevin, ut og lete. Han er ':' :: meget beha.gelig adventure å spille. 

��e��! �t�e����:a�;:.wrs om ��::.� �=��:n�� den 
,/ / .......

. 
: .. ; .. �/:_,�;;-=1,i.� .. ·:.,�.,

· · 

.. « .. ,.:., 
Det første so:m slo meg nåf:j�g beste skrollingen jeg har sett til . . . . .. . · ·· ·· . f :  ' 
begynte å spii� Fairytale, er::�y'� amigaen, og den er nok d�$.verre·riied ! I ' ') :'. 
enorme omfanget av spillet. 

.. ::\::\.. ==::på å trekke helhet�.bildenitt ned. 
Landskapet beståt·�v hele 17.000'-:::::::,:::, '0':::::: 

.. . :ijyden er ikke d� beste, og etter en 
skjermbilder og de ihe.st utrolige :::::::;::;}t�fund blir man :ganske så lei den. 
uhyrer du ikke en gang" kl�er å (�skje fordi '�en gjentar seg selv 
drømme om i et mareritt dukker.-O.pp hele tiden, og har.�n meget monoton 
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The Adventurer 

.•.. . ..... " . 

-:.:. 
;,:�" T�e Wizard of Frobozz ...... 

...... "::. 

... ... 
I dette nummeret hadde jeg tenkt å gi med, men g�øner 'Curtains'� En �ten denne gåten. Tenk på U-landene som 
dere løsningen til Zork Il, som jeg fant pekepinn på de�� fmner du på et ar� ikke har vann eller kloakk, hvor tror -
ut måtte være den vanskeligste delen inne i banken, du.må gjeme lese arket du de henter vannet sitt fra ?? En br . . .  
av 'The Zork Trilqgy·\·.·.. .... . flere ganger slik åt·.qu forstår hva som" '\ 
Zork IT begy��tI samme"t�m som du står der. Hele gåten Ugger inne i ' . . Kanskje ikke så mange løsninger 
sluttet meo .. iZork I, altså en\"irekte 'Depository' , og det tV 4 innganger til \4enne gangen ? Den beste medisinen 
fortsetf:else. Dersom du ikke h� .. spillt dette rommet. Dersopl du har klart ID9t frustrasjon er at du ikke må gi 
Zor,k.-f, men begynner direkte med::. denne gåten, skulle::du nå kunne se et OPPi:.no matter what l l l Dersom du 

... Z()rk IT har ikke dette så veldig mye:'� bilde . . . . Første gan.gen du går igjenom står OOql fast - slå av maskinen og gå 
:., si, men du mister kanskje en del av "\. gardinen må k9.miTIe tomhendt ut, men rett i seng ..... Ikke ligg i sengen å tenk på 

atmosfæren og har vanskeligheter me4:. ikke få p�ikk. Bare husk hvor du hvordan du':s:tcal løse problemene, da 
å forstå endel av 'pointene' .  Ok, let' .. s:="" gikk si.�t�··og din innsats vil bli rikelig får du nemlig"�e sove. 

" ::::n :;z:: :0: �ege�e�el. Og /:�ø::: du vel snart ha m:::'::'�,,�'\,,:;t':�:!e�::��::;����� gang 

\:: du skulle snart ha kryss�('Ford' og .// . stygg drage og en vegg a�ds·,,'Husk ai · ··· ···· ........ tank�vekker. Dersom du iiar.� et av 
\være på vei til en mal�sk . . , . 

drager også kan funger<?:·�om "1q foc om , s adventure spill og dft..føler 
�Vnderground Garde�� . Du h�··ikke flammekastere, og de�som du bruker deg·: stolt. Ikke legg vekk disketteIh ... 
.,ehpv for å tenne lamPen . . e.nnå. Du litt list skulle du klare å lure dragen men\�� tilbake til alle de rommene dll;. 
treng«r ikke ta alle tingene du finner i inn i rommet der . .dei er en vegg av is. har vært} og alle personene du har : " . , Gazebo·'..t bare undersøk de og tenk Ved å tirre . . dragen skulle nok veggen møtt. Jeg::.yedder på at uansett hvor 
deg til hvot-'d� kan benyttes. Når du fo�yinntganske fort. Hva sier du ? mange garig�r du spiller 'The Zork 
har kommet øeg til 'Topiary' kan du ... ...... ··· ··rtar du sett en sovende kvinne ? - Trilogy' vil du .. oppleve nye ting hver 
slå på lanwin. ..

.

./ Dette høres ganske kjent ut. Prøv å eneste gang, selv::om det bare er en 
kysse henne og se hva som skjer. . . . annen måte å dø på, .. Har du f.eks 

Dersom du tilfeldigvis skulle sitte fast 
inne i et låst rom, prøv å tenk deg 
tilbake til den tiden du satt å leste 
tegneserier, se gjennom nøkkelhullet 
og husk at 'The Gazebo' kan være til 
stor hjelp her. 

prøvd i Zork Il å gi dr��en en av 
skattene dine, gi The Wi�d eller 
dragen for den saks skyld 'et�yss ? 
Har du prøvd å vri, trykke, riste·.�.ller 
ødelegge alle tingene du har funnet·?. .. 
Så lykke til med adventurespillet ditt. 

..... . 

Føler::(i� deg svimmel i 'The C�ousel 
Rodin' ? Bare husk at det er 8 tt 
u!ganger, og dersom du klarer � tegne 
qisse på et papir skulle svimm�lheten 
forsvinne ganske fort. Kanskj�:du 
�kulle prøve deg på en de van*eligste 
*.ommene i Zork Il - banken. � som 
er kjent med Zork, vet at det fin9es 
rrtfIDge magier som må løses føf'man 
kdJpmer seg noen vei, og b�en er 
kanskje den vanskeligste. Depne 
gangert .. :�r det ikke $.J>eil som .:inå fIkles 

Har du klart å løse gåten til 'What is 
large as a house, round as a cup, but 
non of the King's horses can't pull it 
up ' .  Den skulle vel ikke være så vrien 
vel ? Selv brukte jeg ca. 1 måned på 

PS l På neste side finner du et kart over 
Zork III 
-Roger ... \ , 

�)!I ;:' 
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Forklaring av kommandoene er gjort på følgende måte: 

<navn> betyr at du kan sette inn et navn på en fil eller et 
directory. Hakeparantesene skal ikke være med. 

[ ] betyr at det som står mellom disse parantesene ikke 
er nødvendig for å få utført kommandoen 

betyr " eller" . Du kan velge en av opsjonene på 
hver side av streken. 

<navn>* betyr ett eller flere navn, adskilt av 
mellomrom (SPACE). 

Format COPY [ [ FROM] <navn > ]  [ [ TO ] <navn> ] [ ALL ] [ QUIET ] 

Funksjon: Kopierer en fil eller et directory fra ett sted til et annet. 

Beskrivelse: 
Denne kommadoen lager en kopi av en fil eller et subdirectory. Hvis "TO"-filen 
allerede fmnes, mister du det gamle innholdet i den. Angis ikke navnet på 
"TO"-filen, får den samme navn som "FROM". 
Hvis du skriver "ALL", oppretter og kopierer den også subdirectories som angis . 

. "QUIET" gjør at AmigaDOS ikke skriver navnet på filene ut på skjermen 
etterhvert som de bli kopiert. 

Eksempler: 

Kopiere c-directory (kommandoene) over til RAM: 

COPY C :  ram : 

Kopiere hele disketten til RAM: 

COPY df O : ram : ALL 

Kopiere filen "dfO:s/startup-sequence" til "dfO:s/ss.backup" 

COPY df O : s / st a rtup- sequence df O : s / s s . backup 



Format: DATE [ <date>]  [ <t ime> ]  [ TO I VER<navn>]  

Funksjon: Setter eller viser klokkeslett eller dato. 

Beskrivelse: 
Hvis du skriver kun DATE, viser den dato og klokkeslett for systemet. DATE med 
en dato bak (DD-MMM-ÅÅ) setter systemets dato til denne datoen, og DATE med 
et klokkeslett bak (TI:MM), setter klokken. Du kan også sette datoen ved å skrive 
TOMORROW eller YESTERDA y bak DATE. I disse tilfellene legges en dag til 
eller trekkes en dag fra datoen som system klokken allerede har. Hvis du angir en 
ukedag, flyttes datoen fram til den første ukedagen med det navnet. 

Eksempler: 

DATE 

Viser dagens dato. 

DATE t omo rrow 

Legger en dag til system datoen. 

DATE 2 3 : 0 0 

Setter klokken til kl. 23 .00 ( 1 1  om kvelden). 

DATE 2 9 -MAR- 8 8  

Setter datoen til 29. mars 1988 

Format: DELETE <navn> [ <navn> * ]  [ ALL ] [ QUIET ] 

Funksjon: S letter opp til 10 filer eller directories 

Beskrivelse: 
DELETE sletter de filene du spesifiserer. Du kan ikke slette et directory som 
inneholder filer. Hvis du skriver ALL og et directorynavn, sletter ArnigaDOS alle 
directoryene og fIlene under dette directoryet. QUIET gjør at du ikke får ut 
meldinger etterhvert som ftIene blir slettet. 

Eksempler: 

DELETE o le 

Sletter filen "ole" 

DELETE df l :  ALL 

Sletter alle ftIene på disketten i stasjonen DF1 :  

3 1  



av Brock MeLelIan 
til norsk ved T.Myhre 

I forrige utgave av EXEC så vi 

nærmere på strategisk 

planlegging og mål. Spesielt 

uthevet vi hvor viktig det var å 

skille mellom et mål og 

midlene for å nå målet, samt 

pengenes rolle i det hele. 

Denne gangen skal vi se 

nærmere på mål med hensyn 

til markedet. 
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Systemanalyse 

og design 

Innledningsvis vil de strategiske mål 
et firma har være forholdsvis uklare, 
delvis fordi en vanligvis ikke har mye 
erfaring innen strategisk planlegging. 
En del typiske strategiske mål et firma 
har kan f.eks være: 

*å bruke 10 timer pr uke i 3 
måneder (av ens fritid), til å 
undersøke mulighetene for å 
starte opp et 
programvare-firma, 

*å skrive en rapport i slutten av 
denne perioden som definerer: 

-potensielle produkter, samt deres 
markedspotensiale, 

-potensiell kapital og 
arbeidskraft-behov for å 
produsere produktene, 

-tilgjengelige arbeidspartnere, og 
-finansieringskilder, 
*at en i slutten av denne perioden 

fmner ut om en er villig til å 
investere mer tid, kapital og 
arbeid på å utvikle et 
programvare-fIrma, eller om 
prosjektet skal "legges på 
hylla". 

Så, istedet for å ile ut å kjØpe en 
AMIGA 2000 for å starte med 
utviklingen av et nytt 4. generasjons 
språk, bruker en disse første 3 
månedene til undersøke mulighetene 
på et strategisk plan. 
Dett kan inkludere konsultering med 
andre programvare-utviklere, eller 

med et godt bibliotek, for å finne ut 
ting som: hvilken type utstyr og 
programvare en trenger for å 
produsere programvaren, kostnaden 
med å sette opp og utstyre et kontor, 
revisjon og andre ting som kreves av 
myndighetene, antallet solgte 
AMIGA'er siden den ble introdusert, 
hvor mye programmering en kan få 
gjort i løpet av en gitt periode, den 
ventede verdi av et 4. generasjons 
AMIGA-språk som selges i 
1990-årene, kostnaden med å 
annonsere i blader som AMIGA 
World eller Byte . . .  

Med andre ord, det er tusenvis av ting 
som kan gjøres for at en skal få 
innblikk i hva som må til for å utvikle 
programvare. 
En av de mer viktige oppgaver i denne 
tidlige fasen av strategisk planlegging, 
er å definere markedet (nisjen) for det 
tenkte produkt, og å stille følgende 
spørsmålstyper: 

1 .Er det marked for produktet? (Hvis 
ja, så burde det være ganske enkelt å 
finne ihvertfall � person eller � fIrma 
som er villig til å betale godt for et 
slikt produkt). Finn disse potensielle 
kjøpere, og finn ut hva de er 
interessert i (evt. hva de ikke er 
interessert i). Er det nok kjøpere på 
markedet til at fIrmaet ditt kan 
overleve? Har de tenkte kjøpere 
penger til å kjØpe et slikt produkt? En 



må jo huske at det er en god del pirat 
(ulovlig kopiert) programvare rundt 
omkring disse dager. 

2.Hva ville skje om noen andre kom 
med et lignende Ga, kanskje bedre) 
produkt? Kunne produktet bli 
konvertert til andre maskiner 
(systemer) som f.eks Mac. eller PS!2. 
Kan produktet integreres med andre 
produkter som allerede finnes på 
markedet, eller andre produkter som 
du tenker lage? 

3.H vor lenge vil et slikt program 
kunne være på markedet? Hvordan vil 
neste generasjon av produktet skille 
seg ut fra dette? Vil brukerene være 
villige til å kjøpe det forbedrede 
produktet? Vil arbeidet på dette 
produktet kun være et kort-tids 
prosjekt, eller finnes det muligheter 
for at det kan vare over lengre tid? 

Med andre ord. Du burde ha en ganske 
god ide om hvordan og hva du 
kommer til å gjøre de neste S år, ut fra 
det du vet om markedet på nåværende 
tidspunkt. Det finnes japanske fmnaer 
med strategiske planer for ISO år 
fremover. 

Disse planene vil forandres. Ingenting 
i programvare-industrien er "skrevet i 
stein". I beste fall har en WORM 
(Write Once Read Many times) 
systemer som kan gi en kronologisk 
rapport over endringene. 

Introduksjonen av nye produkter (både 
maskinvare og programvare) vil kreve 
en analyse av hvor en for øyeblikket 
står. Sel v endringer i produktenes pris 
vil innvirke på hva en må gjøre med 
produkter for å oppnå andre mål. Men, 
på tross av dette, er det en god ide å . 
vite hvor en er på vei, og hvordan en 
skal komme dit. 

Når en har fått et innblikk i markedet, 
er det mulig å utarbeide en mer 
detaljert strategi. For eksempel, etter 
tre måneder med forarbeid kan 
følgende mål være passende: 

*Gå i pari etter to år, basert på en 
start-investering på SO.OOO kr, 
samt 24 t/uke uten lønn (2 
personer). 

*Kunne gi to personer full-tids 
arbeid (40 t/uke) med en lønn 
tilsvarende lønnstrinn 22 (eller 
ca. 160.000 kr pr år i 1988). 

*Produkt-serien vil innledningsvis 
bestå av et integrerte 
utviklingsverktøy: 

-data-flyt diagrammer (se Del I), 
-action-diagrammer (A) 
-database-konstruksjon og 

manipulasjon, (f.eks relasjons
diagrammer).(B) 

Med en gang disse produkter er 
introdusert, vil en begynne å arbeide 
med nye verktøy: 

-syntaks-drevne editorer for ulike 
språk, 

-en skjerm-editor, 

-en rapport-editor. 

*Hvis det er minst l million 
AMIGA-maskiner på markedet 
01 .01 .1990, og salget er minst SO.OOO 
enheter pr måned, så vil vi konsentrere 
oss om å supplere kun dette markedet 
med disse og andre verktØy. Hvis 
ikke, så vil vi utjevne dette med også å 
utvikle disse verktØyene for andre 
68000-maskiner (Archimedes, 
MacIntosh, etc.). 

De fleste bøker om strategisk 
planlegging er skrevet for 
administrasjonen i større firmaer. Et 
en- eller to-manns firma må være mer 
spesifikk med sine strategiske mål enn 
større fmnaer. Et mindre firma kan 
ikke klare å ekspandere i alle 
retninger, men må konsentrere seg om 
et mindre område. På grunn av dette 
må et mindre fmna ha fleksibilitet i 
sin strategiske planlegging. «Som et 
gresstrå må et lite fmna kunne flyte 
med strømmen, eller blåse med 
vinden». 

(A) Et action-diagram er et verktøy 
som brukes for å vise strukturen i 
programvare-spesifiksjonene og 
kildekoden, uavhengig av 
program-språk. Dette vil bli forklart i 
detalj senere. 

(B) Dette er verktøy for konstruksjon 
av databaser. 
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LISTING NR 1 - FARGER 

SCREEN 1 , 3 2 0 , 2 5 6 , 5 , 1 
WINDOW 2 , " Fa rge r " , ( O ,  1 1  ) - ( 3 1 1 ,  2 4 O )  , O , 1 
WINDOW OUTPUT 2 

, Åpne s k j e rm
, 

' Åpne vindu 
' Ve lg vindu 2 

PALETTE 0 , 0 , 0 , 0 
PALETTE 1 , 1 , 1 , 1 
PALETTE 2 , 0 , 0 , 1 
PALETTE 3 ,  . 5 , . 5 , . 5  
PALETTE 3 0 ,  . 2 , 0 ,  . 7  

L INE ( 4 , 2 1 2 ) - ( 3 0 6 , 2 2 5 )  , 3 , bf 
FOR x=O TO . 1 5  
L INE ( 4+x* 1 9 ; 4 ) - ( 2 1 +x* 1 9 , 2 1 0 ) , x+ 1 0 , bf 
NEXT x 

MENU 1 , 0 , 1 , "Dive rs e "  
MENU 1 , 1 , 1 , "Avs lut t "  
MENU 2 , 0 , 0 , " " 
MENU 3 , 0 , 0 , " " 
MENU 4 , 0 , 0 , " " 

COLOR 0 , 3 

ON MENU GOSUB CheekMenu 
MENU ON 

Ma in : 
a MOUSE ( O )  
ex = MOUSE ( 1 ) / 3 1 6  
e y  = MOUSE ( 2 ) / 2 3 4  
LOCATE 2 8 , 5 
P RINT US ING " G : ' . " " ; ex ;  
LOCATE 2 8 , 2 5  
P RINT US ING " B : ' . " " ; ey ;  
FOR y= O T O  1 5  
PALETTE y+ 1 0 , y/ 1 5 , ex , ey 
NEXT y 
GOTO Ma in 

CheekMenu : 
ID = MENU ( O )  
I TEM = MENU ( l )  
IF ( ID= l )  AND ( ITEM= l )  GOTO Fe rdig 
RE TURN 

Fe rdig : 
WINDOW CLOSE 2 
S CREEN CLOSE 1 

' Sett svart bakgrunn 
, . .  og hvit ramme 
' og dive rse 
' andre 
' fa rge r 

' Tegn en grå fi rkant 
' Tegn 1 6  ve rt ika le 

' st ripe r med 
' fo rsk j e l l iga f a rge r 

' Lag menye r f o r : 
Avs lutt 

' F j ern meny 2 
' og 3 
, . .  og 4 

' Sk riv med s va rt 

' Hvis rullegadinmeny , 
' gå t i l  CheekMenu 

' Le s  musens pos i s j on :  
' og regn ut grade ringen 
' av .  grant og blått 
' Sk riv ut ve rdiene 
, fo r grant ( ex )  
' og b l å t t  nede rst 
' på ·sk j e rmen 
' Grade r  f a rgepa letten 

' i  henho ld til musens 
' po s i s j on 

' Le s  rul lega rdinmeny 
' og hvis b ruke ren 
' ha r  va lgt AVS LUTT , 
' gå t i l  FERD I G  

' Avs lutt programmet : 
Steng vindu 
Steng sk j e rm 
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LISTING 2 - EXEC PAI NT 

W 
H 
M 
D 
C 

3 2 0 
2 5 5  
1 
3 
2 "D 

' Sk j e rmens bredde 
' Sk J e rmen s  hoyde 
' Sk j e rmen s  type 
' Sk j e rmens dybde 
' Ant a l l  f a rge r 

L IBRARY " graphic s . l ibra ry" 
SCREEN 1 , W, H , D , M  

1 = lo-re s  
3 bitplan = 8 f a rge r 

' Åpne gra f ikk l ibrary 
' Åpne s k j e rm 

WINDOW 2 , "EXEC P a int " ,  ( 0 , 1 ) - ( W- 9 , H- 1 4 )  , 1 6 , 1 

WINDOW OUTPUT 2 
PALETTE 0 , 0 , 0 , 0 
PALETTE 1 , 1 , 1 , 1 
PALETTE 2 , 1 , 0 , 0 
PALETTE 3 , 0 , 1 , 0 
PALETTE 4 , 0 , 0 , 1 
PALETTE 5 , 1 , 1 , 0 
PALETTE 6 , 1 , 0 , 1  
' De f ine r logiske ve rdier 
TRUE 1 
FALSE = ° 

Mode ( 1 )  
Mode ( 2 ) 
Mode ( 3 )  
Mode ( 4 )  
Mode ( 5 )  
Mode ( 6 ) 

TRUE 
FALSE 
FALSE 
FALSE 
FALSE 
FALSE 

MENU 1 , 0 , 1 , " P ro s j ekt " 
MENU 1 , 1 , 1 , "Avs lut t "  

MENU 2 , 0 , 1 , " Funks j one r "  
MENU 2 , 1 , 1 , " St rek 

' Bestem hvi lket vindu 
' Sett fargepa letten 

' Denne t abe l len holde r  rede 
' på hvilken tegne funks j on 
' s om benyttes 

' Meny 1 

' Meny 2 

MENU 2 , 2 , 1 , " Fyl l " 
MENU 2 , 3 , 1 , "  Lin j e  " 
MENU 2 , 4 , 1 , "  Boks " 
MENU 2 , 5 , 1 , " Fylt Boks " 
MENU 2 , 6 , 1 , "  S lett s k j e rm " 

MENU 3 , 0 , 1 , " F a rge r "  
MENU 3 , 1 , 1 , " Svart " 
MENU 3 , 2 , 1 , " Hvit " 
MENU 3 , 3 , 1 , " Rød " 
MENU 3 , 4 , 1 , " Grønn " 
MENU 3 , 5 , 1 , " Blå " 
MENU 3 , 6 , 1 , "Gul " 
MENU 3 , 7 , 1 , " Li l l a  " 

MENU 4 , 0 , 0 , " " 

COLOR 1 , 0 

ON MOUSE GOSUB CheckMouse 
MOUS E  ON 

ON MENU GOSUB CheckMenu 
MENU ON 

Item = 1 
GOSUB P roce s s EditMenu 

Loop : 
GOTO Loop 
' e l le r  menye r 

CheckMous e : 
IF D rawMode > 2 THEN 
F i rs t  = TRUE 
I nve rtvideo 
END IF 

' Meny 3 

' Meny 4 

' Hvis en musknapp t rykkes ned, gå 
' t i l  rut inen CheckMouse 

' Hvis du ve lge r noe f ra en rulle
' ga rdinmeny , gå til CheckMenu 

' Sett tegneverktoy t i l  s t rek , og 
' oppdater meny 

' Her e r  se lve hovedprogrammet , en 
' evig lokke kun avbrutt av mus 

' Her sk j e r  selve tegningen . . .  

' Hvis boks e l le r  s t rek , tegn 
' med inve rs s t rek frst 

I F  D ra wMode = 1 THEN F i rst = TRUE 
a=MOUSE ( O )  
I F  a>=O THEN RETURN 



LISTING 2 forts. 

l F  D rawMode = 2 THEN 
PAlNT ( MOUSE ( 3 ) , MOUS E ( 4 »  
RE TURN 
END l F  

x=MOUSE ( 3 )  
y=MOUSE ( 4 )  
Mo re : 

. 

x3=x2 
y3=y2 
x2 =MOUS E ( 1 )  
y2 =MOUSE ( 2 )  

' Fyl l ing 

' Le s  s t a rt x-po s i s j on 
' Le s  s t a rt y-po s i s j on 

' Lagre gamle ve rdier 

' Le s  x-po s i s j onen nå 
' Le s  y-po s i s j onen nå 

lF ( x2 =x3 ) AND ( y2 =y 3 ) GOTO Neste 

l F  D rawMode = 1 THEN ' Vanlig st rek 
lF F i r st=FALSE THEN LlNE ( x3 , y3 ) - ( x2 , y2 )  
END lF 
l F  D rawMode = 3 THEN ' Rett s t rek 
LlNE ( x , y l - (x2 , y2 )  * 

lF F i rst=FALSE THEN L lNE ( x , y ) - ( x3 � y3 ) 
END l F  
lF D rawMode = 4 THEN ' Boks 
LlNE ( x , y ) - ( x2 , y2 ) " b 
lF F i rst=FALSE THEN L lNE ( x , y ) - ( x3 , y3 ) � , b 
END l:f 
lF D rawMode = 5 THEN ' Fylt boks 
LlNE ( x , y ) - ( x2 , y2 ) " bf 
lF F i r s t=FALSE THEN L lNE ( x , y ) - ( x3 , y3 ) " bf 
END lF 

F i rst = FALSE 
Ne ste : 
a=MOUS E ( O )  
lF a< O GOTO Mo re 

' He r  tegnes s t reken e l ler 
' boksen med en ' skikke l ig -st rek , 

' rut inen ove r  tegne r med 
' g j ennoms ikt ig st rek 

No rma lVideo 
lF D rawMode 
lF D rawMode 
lF D rawMode 
RETURN 

3 THEN LlNE ( x , y ) - ( x2 , y2 )  
4 THEN LlNE ( x , y ) - ( x2 , y2 ) " b 
5 THEN LlNE ( x , y ) - ( x2 , y2 ) " bf 

CheckMenu : ' S j ekk rul lega rdinmeny 
ld=MENU ( O )  
l tem=MENU ( l )  
lF ( I d= l ) AND ( ltem= l ) GOTO S lutt 
lF ( l d=2 ) THEN GOSUB P roces sEditMenu 
lF ( ld= 3 ) THEN COLOR ltem- l , O 
RETURN 

P roces sEditMenu : 
lF ( lt em= 6 )  THEN 
CLS 
RETURN 
END lF 
FOR i = l  TO 5 
Mode ( i ) =FALSE 
MENU 2 , i , 1  
NEXT i 
Mode ( lt em) =TRUE 
MENU 2 , ltem, 2 
D rawMode = ltem 
RETURN 

SUB l nve rtVideo S TAT l C  
CALL SetDrMd& (WlNDOW ( 8 ) , 3 ) 
END SUB 

SUB Norma lVideo S TAT l C  
CALL SetDrMd& ( WlNDOW ( 8 ) , 1 ) 
END SUB 

S lutt : 
WlNDOW CLOSE 2 
SCREEN CLOSE 1 

' Oppdater meny 

' He r  k a l le s  rut ine r i ROM f o r  
' å  tegne g j ennoms ikt ig s t rek . 

' � . .  og her settes den t i lbake 
' t i l  norma l st rek 

' avs lut t  
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Nå s vi C  
Velkommen til den fØrste leksjonen i vårt C-kurs. Vi starler litt 

rolig, slik at de som ikke har den nødvendige maskin- og 

programvare skal få tid til å skaffe seg dette. I denne leksjonen 
skal vi se på hva som trengs, og vise hvordan du kan kompilere 

vil ta for seg språket " 
nen av, og det er 
starter her. Den 

har en tendens til å 
gjem klokken din før du begyn 

slik at du ikke blir distrahert. 

DISKETTENE 
Hvis du benytter Lattice 3.03 eller 
3 . 10, må du konfigurere et par disket
ter før du kan begynne. Fram
gangsmåten her er vist i listing nr. 1 .  
Denne fiL�n, som ligger på kompila
tordisketten under navnet 
MAKE_C_CLI, modifiserer en vanlig 

Workbench-diskett, slik at den kan 
benyttes som oppstartdiskett for C'en. 
Nederst på siden er en "steg for steg"
beskrivelse av hvordan du skal få 
fram. Hvis du derimot er så heldig å 
ha v4.0, kan du ganske enkelt putte 
inn diskett nr. 1 i dfO:, og diskett nr. 2 
i dfl : ,  og dermed er du i gang. Hvis du 
benytter harddisk, ligger det også en 
batch-fil (kommandofil) som gjør den
ne jobben for deg. Dermed slipper du 
mye bryderi. Når du har fått satt opp 
diskettene, skulle alt være klart til å 
begynne. 

programmene, kan du 
vanlig tekstbehandling som 

" tekstfil, uten kon-
er jeg litt svak for 
Workbench-

den 
inn. Hvis ikke, lages en ny fIl med det
te navnet. I Lattice C må alle Idlde/i
lene, dvs. de filene som sendes til 
kompilatoren, slutte med tegnene ".c". 
Så hvis du skal skrive et program som 
heter "test", blir kommandoen: 

1 >  run ed t e s t . c  

I .Kopier den originale Workbench disketten 

2.Rename kopien til "C-CLI" 

tvilsomme 
tidligere ver'sl01net;;::'ii 
benytte, men både 
shastighet, prCIgr2unlllast 
gramstørreise vil være 
for 4.0. Av dokumentasjon er 
"Bibelen" for Amiga-entusiastene 
"Developers Documentation Kit" fra 
Commodore. Til tross for at disse 
bøkene kanskje ikke er de mest peda-
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3 .Kopier den originale C-DEVEL disketten og endre navnet på 
kopien tilbake til "C-DEVEL" 



Filen finnes ikke fra før, så du får opp 
meldingen "Creating new fIle", og 
markøren står øverst i venstre hjørne 
på tekstvinduet. Da kan de begynne å 
skrive. Hvis du ikke har vært borti 
"Ed" før, se i OOS-maualen, eller i 
manualen til Amiga 500 / 2000. Skriv 
inn teksten slik den står i listing 2. 
Bare skriv teksten rett inn slik den står 
der, uten å tenke så mye på hva du 
skriver. Dette programmet skriver ut 
en liten tekst på skjermen, og er kun 
ment som en test på at du har installert 
diskettene dine riktig. Når du har 
skrevet alt, trykker du først ESCAPE 
(øverst til venstre på tastaturet, merket 
"Esc"), og deretter "x". Programmet 
lagres, og editoren avsluttes. For å 
kompilere programmet, skriver du 
følgende: 
Lattiee 4.0 

1 >  le -L test 
Lattiee 3.03 - 3 . 10 

1 >  exeeute make test 
Legg merke til at du ikke trenger å 
skrive " .c" bak, da kompilatoren forut
setter at filenenavnene er slik! 

COMPILE & LINK 

gjennomgangen får du ut eventuelle 
feilmeldinger og "wamings" ,  og hvis 
alt går bra, fortsetter den med pass 2. 
Deretter startes linkeren, som kan 
være ALINK eller BLINK. De 
tidligere Lattice-versjonene benytter 
.ALINK, mens v4.0 benytter BLINK. 
Forskjellen mellom disse to er hoved
sakelig linkehastighet og program
størreise (dessuten har BLINK en del 
brukervennlige finesser som vi skal 
komme tilbake til i en selvstendig test 
av Lattice 4.0). Hvis alt går bra, ender 
du opp med et program som heter 
"test". Dette er et program som kan 
kjøres direkte fra CLI, du trenger bare 
skrive programnavnet: 

1 >  test 
He i ,  dette e r  mitt første 
p rogram ! 

Listing 2 

# ine lude <stdio . h> 

ma in ( )  

. Har du kommet velberget hit, er du 
klar til å gå løs på større oppgaver. 
Hvis ikke, bør du gå gjennom oppset
tet ditt, og hvis du ikke finner feil der, 
snakk med forhandleren som solgte 
deg kompilatoren. Eller du kan ringe 
til oss, og prØve å beskrive problemet 
over telefonen så godt at vi kan finne 
ut hva feilen er. 

NESTE GANG 

Nå har du ihvertfall kommet så langt 
at du vet hvilke problemer som har 
oppstått, hva du mangler & hva du 
trenger. Prøv å få ordnet dette til neste 
gang, slik at du kan følge oss da. På 
gjensyn - Vi C's . . .  

Torstein & Øyvind 

For å produsere et ferdig C-program, 
må som sagt programmet kompileres 
og linkes. Kompileringen, som består 
av to "pass" , oversetter teksten du har 
skrevet til maskinkode. I den første 

print f ( " He i ,  dette e r  mitt første p rogram\ n " ) ; 
return ( l ) ; 

Listing 1 

, 

Dett e  e r  et FORS LAG t i l  hvordan du kan t i lp a s se en Wo rkbeneh 
diskett t i l  CLI . Det f o rut settes at du v i l  "boot " ' e  den fe rdige 
di s ketten . vi s dette ut føres uten endringe r ,  vil programmene 
på di sketten reduseres f ra 9 1 %  t i l  3 3 % . Det vil da vre pla s s  
t i l  C komp i l a t o ren . 

a s s ign o ldwb : df O : 
; rut iner i C kata logen s om bruke s lite : 
eeho " F j e rner l ite brukte program i C kata logen" 
de lete oldwb : e / inst a l l  
de lete o ldwb : e / status 
de lete oldwb : e / edit 
de lete oldwb : c / re labe l 
de lete o ldwb : c / f i lenote 
de lete o ldwb : c / s o rt 
de lete o ldwb : e / loadwb 
de lete o ldwb : e / p roteet 
de lete o ldwb : e / s ay 

Du kan også vurde re å s lette " eopy " , da j o in kan g j ø re det s amme . 
Fontene kan f j e rnes f u l l s tendig, h i s  ikke programmene dine 
bruke r dem . 6 0  og 8 0  kolonners t opa z l igge r de s suten f a st i ROM . 

eeho " F j e rne r Font s kat a l ogen" 
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de lete o ldwb : font s a l l  quiet 

Noen l ite brukte device kan også f j e rnes hvis p rogrammene dine 
ikke b ruke r dem : 

echo � F j e rne r lite b rukte p rogram i Devs kata logen" 
de lete oldwb : devs / c lipbo a rd . device 
de lete o ldwb : devs / na rrat o r . device 

; også ende l " l ib ra ry" kan f j e rnes 

echo " F j e rne r l ite brukte bibl iot ek i Libs kata logen " 
delete oldwb : l ibs Jmatht rans . l ibrary 
de lete o ldwb : l ibs / t rans lator . l ibra ry 
de lete o ldwb : libs /math ieeedoubbas . l ibrary 
de lete o ldwb : l ibs / vers ion . l ibra ry 
de lete o ldwb : l ibs /disk font . l ibra ry 

Hve r " printe r drive r "  t a r  fra Ik t i l  5k på disketten , s å  de 
skrive rene s om du ikke norma lt bruke r ,  kan da f j e rnes : 

de lete oldwb : devs / printe rs / qume lt rpro 2 0  
de lete o ldwb : devs /printers / cbm mps l 0 0 0-
de lete oldwb : devs /printers / diablo 6 3 0  
de lete oldwb : devs /printers / diablo-c - 1 5 0  
de lete oldwb : devs /print e rs / generic 
de lete oldwb : devs /print e r s /brother hr- 1 5xl 
de lete oldwb : devs /print e r s / hp la serjet 
de lete oldwb : devs / printers / okTmate 2 0  
de lete oldwb : devs /printe r s / a lphacom-pro l 0 l  
de lete oldwb : devs /print e r s / diablo adv d2 5 
de lete oldwb : devs /printers / epson Jx- 80 
de lete oldwb : devs / printe rs / epson-
de lete oldwb : devs /p rinte rs / hp_Iase r j et-plus 

F j e rn demonst ra s j ons p rogramme r ,  c lock og p refe rence s :  

echo " F j e rne r l it e  brukte program i Root kat alogen "  
de lete oldwb : . in f o  
de lete o ldwb : c lock 
de lete oldwb : c lock . info 
delete oldwb : demos a l l  quiet 
delete o ldwb : demo s . info 
de lete o ldwb : disk . info 
de lete o ldwb : prefe rences 
de lete o ldwb : pre fe rences . info 
de lete o ldwb : system all quiet 
de lete o ldwb : system . info 
de lete oldwb : ut i lities all quiet 
de lete o ldwb : ut i lit ies . info 
delete oldwb : t ra shcan all quiet 
de lete o ldwb : t ra shcan . info 
de lete o ldwb : empty a l l  quiet 
de lete oldwb : empty . info 

; Endre sta rtup- sequence s l ik at den ikke laster wo rkbench : 

echo "Endre r sta rtup- sequence i S katalogen " 
rename o ldwb : s / S t a rtup-Sequence o ldwb : s / s s . o ld 
echo >oldwb : s /A " echo * " CLI di sk . Use Date c ommand t o  set dat e  and 
t ime . * " "  
echo >oldwb : s / B  " s t ack 1 5 0 0 0 "  
echo >oldwb : s / C  " stack" 
j o in o ldwb : s /A o ldwb : s / B o ldwb : s / C  as oldwb : s / St a rt up-Sequence 
de lete oldwb : s /A oldwb : s / B o ldwb : s / C 
echo " done . "  
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! ' 

Etter lang tids venting og "tænders gnidsel", her er vi igjen! Jeg 

vil først rette en personlig og oppriktig takk til alle som har meldt 

seg inn i klubben vdr, og som tdlmodig har ventet pd at vi skulle 

Id tingene i orden her. Nå regner vi oss imidlertid ferdige med 

"prøveperioden", og starter nd med regulære utgivelser av et blad 

som vi hdper dere liker. 

Redaktøren i arbeid, han klarte å sitte i ro de 30 sekundene det tok å digitalisere bildet med 
Digi- View Il. Solbrillene forhindrer interlace-jlimringen. 

Klubbkartoteket inneholder snart 500 
navn, og det kommer daglig inn nye 

medlemmer. Men vi er fremedles for 

få! Derfor har vi startet en 

vervekonkurranse som dere fmner et 
annet sted i bladet. Til alle som synes 

at denne klubben er bra: Fortell det til 

vennene dine (hvis du har noen!), og 

verv dem. Kanskje blir du en av 
vinnerene! 

Jeg går ut fra at dere legger merke til 

en del forbedringer, både når det 

gjelder innhold og layout. 

Forbedringen av innholdet skyldes at 

vi begynner å få en redaksjon og en 
gruppe medarbeidere som består av 
særdeles kompetent Amiga-personell. 

De grafiske forbedringene skyldes at 

vi omsider har tatt skrittet over til 

Professional Page, et program som 

virkelig viser en del av det Amiga er 

god for. Mine gratulasjoner til Gold 

Disk er herved overbragt! Så snart vi 

får "Professional Page Color 
Separaion Module" skal vi prøve oss 

på litt farger også! For de av dere som 

lurer på hvor mye lagerplass et 
nummer av EXEC egentlig tar, kan jeg 
opplyse at det antageligvis kommer til 
å bli liggende et sted mellom 2 og 3 
megabytes. Selvfølgelig er det ikke 

noe problem for AMIGA å behandle 

så store datamengder, men det kan 

begynne å gå litt tregt å laste inn 

dokumentet og bildene på slutten. 
Hele blekka er lagret som ett 
dokument! Jeg håPer Commodore 

med sin nye "Personal Workshop" 
klarer å markedsføre Professional 

Page på den måten den fortjener, og å 

gi Apple en verdig konkurrent (Apple 

lager som kjent MacIntosh -

"maskinen med den lille skjermen"). 

Til de av dere som har hatt problemer 

med å få tak i redaksjonen, kan det 

skyldes at vi har vært en smule 

underbemannet i januar. Dette er nå i 

ferd med å bedre seg, da vi har prøvd 

å fordele oppgavene i bladet på en litt 

mere "rettferdig" måte. Hvis du har 

stoff å bidra med, er du velkommen i 

spaltene! 

LOKALE KLUBBER 
På ny går vi ut med en oppfordring om 

å starte lokale Amiga-klubber rundt 

om på holmer og skjær. Det er utrolig 

hvor mye som kommer ut av et slikt 

samarbeid. Del dere gjeme opp i 

grupper med forskjellige interesser, og 

la gruppene møtes hver for seg. På den 

måten unngås de anarkistiske 

tistandene som ihvertfall jeg synes 

kjennetegner selv den minste 

ansamling av datainteresserte. Her i 

Bodø skal vi bl.a. starte en C-gruppe, 
som sammen skal konsentrere seg om 
Lattiee C v4.0 (jeg gleder meg!). Hvis 

dere ønsker å gå ut til de tusen hjem 

og fortelle at dere eksisterer & er 

ineteressert i flere medlemmer, bruk 

gjeme bladet som medium. Innenfor 
rimelighetens grenser kan vi stille til 

disposisjon spalteplass til grupper eller 
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enkeltpersoner som er interesserte i å 
treffe likesinnede. Fortell litt om deg 
(dere), og oppgi navn og adresse på 
kontaktperson. Jeg håper vi slipper å 
sensurere så mye. 

BBS 
V år eminente eventyrer, Roger 
Langseth, har gjort seg ferdig med sin 
førstegangstjeneste, og har flyttet til 
Bodø for å være nærmere Atlantis' 
kraftsentrum. Utnevnt til SYSOP på 
ATLANTIS EXEC BBS, har han 
allerede installert programvaren på en 
av våre maskiner, og begynt med 
prøvedrift. Teknisk info: ' 

Han benytter RBBS-PC, som er 
installert på et XT-kort i en AMIGA 
2000. Modemet er et internt 

PC-modem som kjører på følgende 
konfigurasjon: 300 eller 1200 baud, 8 
bits, ingen paritet og 1 stopp-bit. 
Ganske normalt, altså. A v innholdet er 
det ikke så mye som er klart når jeg 
skriver dette, men før trykkeriet og 
postverket har fått somlet seg ferdig, 
skulle vi være i full gang. Foreløpig 
benytter vi telefonnummeret 
08 1-28228, og basen er kun operativ 
på kveldstid, dvs. etter kl. 18.00. De 
som er registrerte som medlem i 
klubben, får automatisk forhøyet sitt 
'access level' etter at de har registrert 
seg på basen. Det kan ta et par dager 
fra registreringen til klareringen, da 
SYSOP går på kveldsskole når han 
føler for det. 
Jeg håper dere bruker telefondatabasen 
aktivt, selv om det kanskje kan bli litt 
dyrt. Hvis dere har leserbrev eller tips 
til bladet, kan dere gjeme sende dem 
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til SYSOP. Problemer kan dere få løst 
hvis dere sender en 'message' til de 
andre brukerene. Kanskje er det noen 
som vet svaret? Hver måned vil vi 
forsøke å presentere-utdrag fra 
diskusjonene på basen, på samme 
måte som BYTE gjør med "Best of 
BIX". Så prøv å holde diskusjonene på 
et seriøst nivå, slik at vi unngår 
tonnevis av ørkesløst og 
kontaktsøkende prat om vær og vind. I 
neste nummer vet jeg antakeligvis mer 
om hva som skjer på BBS 'en så da 
kommer vi tilbake med en mer 
'formell' åpning. I det nummeret skal 
dessuten SYSOP Langseth selv få tale 
til folket, med sin BBS-spalte. Men, 
for de av dere som allerede har 
modem og nødvendig programvare: 

ring oss ! I beste fall treffer du 
RBBS-PC, i verste fall treffer du meg 
( . . .  eller var det omvendt. . .  ?). 

EPILOG 
En varm tanke til Geir "QuickShot" 
Frantzen, som nå får bruke 
skyte fingeren på mer grovkalibret 
artilleri, dvs. han avtjener verneplikten 
(hjelp han med å telle dagene!) Og en 
varm tanke til hans AMIGA 1000, 
som befinner seg godt nedpakket i 
orginalforpakningen, beskyttet mot 
klåfingrede småsøsken og andre 
nysjerrige. Jeg lurer på hvem av dem 
som har det verst. .. 

Til redaksjonen 

Jeg skriver til dere p.g.a. at dere lager 
et dødskult blad! Men det kan bli 
bedre. Jeg har noen forslag til dere 
hvis dere vil det (?!) .  

Begynn et assembler-kurs for helt 
(HELT) begynnere. 
Ta med et par spill til i GAME OVER. 
Ha gjeme med bilder (av spillene). 
Ta med et par farge-sider. 
Bruk noen flere sider til DOS
KURSET. 
Review noen adventUre spill i AMIGA 
ADVENTURE. 
Ha mindre BASIC program eller 
forminsk de ned til ca. en side. 
Få de j . . .  importørene til å si hva de 
selger. 
Lag et tykkere jlad, som tar en stund å 
pløye igjennom. 
Ikke bli et 'bare spill' blad (det tror jeg 
ikke dere vil bli likevel, men . . .  ) 
Ikke trykk noe på nynorsk! 
Hvorfor ikke selge bladet i løssalg? 
Mekk en medlems diskett! 
Kutt ned prisene på P.D. diskettene 
deres! (Kjøp noen billige disketter til 
20 kr. pr. stk. ! )  . . . Selv om de bare er 
noe L. 
Få leserne til å sende dere kart til spill, 
og gjeme tips osv . . .  

Ærbødigst hilsen Torgeir DingsØyr. 

Takkfor tipsene! Her kommer en kom
primert statusraport 
over(redaksjonenes syn på brevet ditt: 
Assemblerkurs kommer, nå har vifire 
spill i GAME OVER, Screenshots 
også(!), brukfargeblyanter & farge
legg selv, vi har bare plass til to sider 
DOS (forelØpig), Roger & ørjan er i 
full gang med nye adventure-tester, 
BASIC-programmene bØr nok bli min
dre enn det de er, en del av de j. . .  
importØrene er ganske flinke (Kreativ 
Teknikk & NANO-DATA), tykkelsen 
på bladet er proporsjonal med 
tykkelsen på medlemsarkivet, 
redaktøren skal personlig sørge for at 
spillene baze bli en del av totalbildet 
(ikke hovedmotivet), Me hev inkje 
prenta på nynorsk, løssalg blir vurdert 
av en delforhandlere(!), Kom med 
forslag til hva som skal ligge på 
medlemsdisketten, vi bruker kun 
kvalitetsdisketter (for deres skyld!), vi 



fikk inn en kasse eplekart iforrige uke, 
sjekk Zork Il -kartet (ydmyk takk til 
ørjan Erisken), nå kan du trekke 
pusten. 

-red. 

Heisann! 

Vil aller først takke for et flott blad, og 
en flott klubb. Skriver først dette usle 
lille brev med sin morkne {krift (har 
desverre ingen laser . . .  ) Jeg leste om at 
dere skulle starte en BBS for Amiga 
brukere (beklager, jeg blir ingen fast 
bruker; telefonregningen tar knekken 
på meg!) Dette høres bra ut. Jeg har 
selv tenkt å starte opp en lignende 
database her i Oslo. Programmet 
(BBS-PC! v4. 1 3) har jeg konfigurert, 
så det gjenstår bare å vente på at 
Televerket skal summe seg til å få satt 
opp en telefonlinje til. 

J eg kan godt forstå at dere synes 
TBK's priser er ille. Riktignok er det 
kvalitet tvers igjennom, men det får 
være grenser for hvilken prislapp man 
kan sette på et norskprodusert modem! 
Derfor bruker jeg selv et amerikansk 
modem. Vel, ikke amerikansk pro
dusert, men den amerikanske standar
den BELL 212A pa 300 baud. Dette 
vil altså si at brukere av den 
europeiske standarden CCITT V21 på 
300 baud ikke slipper til på basen. 
Bortsett fra dette er det vel ingen 
andre ulemper, modemet har ellers det 
som Televekets UNIMOD 4161  har 
(nesten .. .  ), men til under en tredjedel 
av prisen. UNIMOD 4190 brukere kan 
dessuten sette en liten ' switch' på 
deres modem til "F" posisjon, da settes 
modemet over i BELL mode, og kan 
slippe til på basen på 300 baud. Men -
en en undersøkelse foretatt på en av 
BBS 'ene i Oslo-området, viste at den 
hadde hatt rundt 2000 oppringninger 
på 2400 baud, 1000 på 1 200 baud, og 
under 100 oppringninger på 300 baud. 
Dette sier vel det meste, men jeg vet jo 
ikke helt hvordan det ligger an med 
økonomien til Amigafolket. Er dere 
interessert i å høre litt mere om disse 
modemene, er let to steder dere kan 
kontakte: 

Oslo Hard-Disco med sin BBS på tele
fon (02) 391828. Kjører på et Discov
ery modem, sammen med de fleste av 

de andre BBS' ene i Oslo. Navnet på 
modemet er Discovery 2400E. 

SCANTELE NS - jeg har for tiden 
ikke noe telefonnummer, men disse 
selger et CTS 2424ADH modem som 
skal være bedre enn Discovery 
modemet (se hayeskompatibelitet), 
men 'til nesten samme prisen. 

Jeg lurer på hvilket BBS-system dere 
har tenkt å bruke. Jeg går ut fra at dere 
har tenkt å kjøre systemet(på en 
Amiga! Selv bruker jeg BBS-PC! 
v4. 13 .  Et  nokså fleksibelt system, men 
det kan til tider være litt tregt. Har det 
kommet ut noen nye versjoner av dette 
programmet? Hvis ikke, kunne det 
være mulig at vi kunne utveksle 
erfaringer mellom systemene. 

. Med BBS'er dukker det jo samtidig et 
stygt problem opp: De norske tegnene! 
Jeg har selv ennå ikke vært bOrti noe 
kommunikasjonsprogram som kan 
håndtere dette skikkelig! 
Det blir ofte til at æ, ø og å raskt blir 

_ til ae, oe og aa. Det kan se ganske ille 
ut hvis man er vant med de norske teg
nene. Har selv lært meg teknikken, bli 
derfor ikke forundret hvis det plutselig 
har dukket opp noe slikt i teksten. Da 
Amigaen jo benytter seg av ISO, og 
alle BBS'ene benytter seg av IBM 7 
eller 8-bits tegnsett, oppstår det komp
likasjoner, da disse jo ikke ligger 
plassert på samme plass. Derfor blir 
det til at kommunikasjonsprogrammer 
vanligvis kutter ut verdier som ligger 
over det vanlige ASCII (verdi 127), og 
alt som har med nasjonale tegn 
forsvinner, selv om lø {ningen egentlig 
bare hadde vært en konvertering stabell 
i programmet. Tåpelig! ! !  Hvis det 
fmnes noe skikkelig kommunikasjon
sprogram som håndterer dette, vær så 
snill å tipse meg, OK! 

Jeg vil på min BBS anbefale deres 
brukerklubb over brukerne. Lurer der
for på om dere har noen innmeld
ingsskjemaer , da deres Amigabrukerk
lubb sikkert vil bli populær. Vel, 
behøver man egentlig noen inn
meldinsskjemaer? Er det ikke bare 
mulig å sende et brev til klubben med 
sin adresse? 

Jeg lurer samtidig på adressen til det 
tyske 68000'er. Jeg har tenkt å bestille 

, abonnement på dette, slik at jeg kan 
holde meg godt orientert rundt hva 
som skjer rundt Amiga. 

V i har på BBS ' ene hatt en hel del 
krangling rundt hvorfor Amiga "kun" 
kan bygges ut med 8 MB RAM. 
68000 kan jo som kjent adressere 16 
MB . . .  En stor forskjell der. Finnes det 
ellers noe vits i å ha interlace? Er dette 
egentlig ikke bare en billig løsning fra o 

Commodores side? 

Men - for at dette ikke skal virke for 
"provoserende",  så kan jeg opplyse om 
at jeg( er av den formening at Amiga 
uansett er "The One And Only! "  

Dette ble en del spørsmål. Jeg håper 
dere i det minste orker å svare på noen 
av disse . 

Med vennlig hilsen Torkel Lodberg. 

Tusen takk for et langt & interessant 
brev, og takkfor sist (Jeg tror vi 
'pratet' en gang på HotStuff BBS for 
en del måneder siden). Vi har nettopp 
startet opp prøvedriften av ATLANTIS 
EXEC BBS her i Bodø, og synes det er 
utrolig morsomt å kunne nå 
medlemmene på denne måten! Vi vil 
gjøre vårt ytterste for( at denne basen 
skal bli nyttig for alle medlemmene 
våre, men det er avhengig av at 
medlemmene støtter opp. Det er bra at 
du har tenkt å starte en liknende BBS i 
Oslo, for vi hadde håpet på en eller 
annen måte å få knyttet sammen 
BBS' er som innenholder AMIGA-stoff. 
Masse nyttig informasjon om modem 
har du også, denne lar vi gå ubeskåret 
ut til medelemmene. Hvis andre 
medlemmer vet om hvor billige (og 
gode) modem kan skaffes, ser jeg 
svært gjerne at vi og alle mdelemmene 
får vite dette. 
Vi benyt/er RBBS-PC vX.XX, som 
kjØrer under MS-DOS på et XT-kort i 
en AMIGA 2000. Den går litt tregt, 
men i løpet av året håper vi å få rigget 
opp en 10 MHz AT med 40 MB hard
disk. Det er responsen fra dere som 
avgjør hvor kraftig basen bli prior
itert. 
Vi har merket problemet med "aafaa 
de norske tegnene skikkelig", ogfor å 
gjøre det så enkelt som mulig for 
brukerene skriver vi forelØpig 
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sprogrammet "OnLine!" hadde en 
konverteringstabell, men en del 
brukere har klaget på at denne ikke 
fungerte helt. Nå benytter vi "Diga!", 
som er et utmerket pro gram (test i 
neste nummer), men som dessverre 
mangler konverteringstabell. Synd. 
Takkfor at du vil anbefale oss på din 
BBS - vi vil til gjengjeld spre infor
masjon om alle BBS' er som er 
aktuelle for Amiga-brukere, send oss 
info! 
68000' er tror jeg kan skaffes gjennom 
Narvesen ("Lys og levende!"). 
Hvis du studerer et memory-map for 
Amiga, kan du se at hele 8 MB er 
reservert for "Puture Expansion". Har 
vi noe å sefram til, eller . . .  ? Interlace 
er en ekstremt billig måte å få til en 
hØyere oppløsning på skjermen - og en 
sikker måte å lage hodepine for de 
som ser på den. Problemet kan løses 
med et slags ' buffer' som settes på 
videoutgangen, og som sender ut 
bildet med dobbel frekvens, slik at du 
kan benytte en monitor cl la NEC Mul
tiSync (Personlig benytter jeg sol
briller, noe som vel skulle gå klart ut 
av illustrasjonen i lederartikkelen 
min). 

-red. 

Hei! 
Jeg har en MICROBOTICS RAM
modul med 2MBytes RAM og en 
(åkalt 'MFM' (Multi Function Mod
ule) med klokke og socket for 
MC68881 matematikk-coprosessor. 
Jeg har kjøpt en coprosessor og den er 
montert. Problemet er at jeg ikke kan 
nyttiggjøre meg av den. Årsaken er 
som følger: sammen med MFM' en 
følger det en diskett med bla. rutiner 
for å kjøre coprosessoren. Det skulle 
også følge med eksempler for Assem
bler og for 'C' .  Problemet er at eksem
plet/eksemplene for 'C' mangler på 
min diskett Ueg har sjekket samtlige 
filer) og da jeg ikke er noen Guru i 
Assemjler, står jeg foreløpig hjelpeløs. 
Jeg har sendt 5 (fem !) brev til 
MICROBOTICS,  men det er som å 
snakke med en mur. Jeg har og sendt 
ytterlige fire brev til forskjellige 
forhandlere av MICROBOTICS i 
USA. Men som en kan vente seg vil 
slikt ta tid. Det er derfor jeg spØr dere 
som en organisasjon, om dere kjenner 
til andre enn meg som har den samme 
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RAM-modulen og evt. coprosessor 
som kan tenkes å hjelpe meg. Alt jeg 
trenger å vite er hvordan jeg kompil
erer et program i 'C' som bruker 
transendentale funksjoner (sin, cos, 
log etc.). Jeg ser fram til et positivt 
svar fra ATLANTIS! 

Jeg håper dere kommer med faste 
sider om programmeringstips i 'C' og 
at dere 'anmelder' nye og gamle 
bøker. Det er også viktig, synes jeg, å 
drive med produktreview, både på 
hardware og software-siden. Jeg håper 
dere vil ta for dere mest mulig 'nyt
teprogram' som 'C' -komilatorer , tek
stbehandling osv. og mindre i grad 
legge vekt på kommersielle spill. Det 
ville være på sin plass å ha med artik
ler som omhandler de delene(av mask
inen som virkelig gjør Amiga' en så 
mye bedre enn konkurentene, og da 
tenker jeg spesielt på grafikken. Det 
måtte være en god ide å ta for seg 
teorien bak RA Y -TRACING og 2d
projeksjon av 3d-objekter. For eksem
pel ta utgangspunkt i et program i 'C' 
som tegner og roterer en kube, og ha 
programmet ha en rutine for hidden 
line rem oval. Dette er ting som vil 
stimulerer til eksperimentering og det 
er jo det vi vil ha. Det ville vært fint å 
ha en rubrikk om nyheter og om nye 
ting som vil komme. Jeg hører rykter 
om en grafikkprosessor som muliggjør 
en palette på 16 millioner farger og 
oppløsning på 1024x1024? (Bare ryk
ter?) Helt på tampen vil jeg spørre 
dere om et par ting. Vet dere om det 
finnes kommersielle / public-domain 
programmer som utnytter en matema
tisk coprosessor til MICROBOTICS
kortet? Og vet dere om det finnes pro
fesjonelle programmer for 
ingeniørarbeid til Amiga'en? Jeg 
tenker da spesielt på spenningsanaly
seprogram som benytter seg av Finite 
Element Method. (Hvis dere synes det 
( iste spørsmålet var for horribelt, kan 
dere bare glemme

. 
det, det viktigste er 

det jeg spurte i begynnelsen av 
brevet!) Jeg synes at den profilen dere 
la opp til i det første bladet, var av 
beste merke! Måtte det fortsette i lang 
tid fremover! 

Morten Sandseth 

Vi sender spørsmålet rett ut til våre 

lesere: Kan dere hjelpe Morten? Ring 
til oss, så skal vi sette dere i kontakt 
med hverandre! 
Nå har vi endeligfått samlet trådene 
såpass at vi kan begynne med et saklig 
C-kurs her i bladet. På programmer
ingssidene denne gangen finnes mer 
info om dette. Kom med kritikk, tips og 
informasjon slik at kurset blir så bra 
som overhodet mulig! M atem
atikkprosessorene vil få bedre lev
evilkår i tiden framover. Det går ryk
ter om at det vil bli laget et ".library" 
som kan emulere (etterlikne) matem
atikkprosessorens funksjoner hvis 
prosessoren ikke finnes. Når proses
soren installeres, benyttes denne i 
stedet for emuleringen (snedig, hva?). 
Dermed kan programmerere bare ta 
utgangspunkt i at alle maskiner 
tormtisk sett har matteprosessor, og 
lage pro grammene sine ferdige for 
denne. Leve utviklingen - Leve 
AMIGA! 

-red. 

OM OKlMATE 20 
J eg leste i EXEC 2/87 at Lars Slett jord 
(s.38) hadde problemer med sin OKI
MAlE 20. Jeg har selv en OKIMATE 
20, og har hatt det samme problemet. 
Feilen skyldes skriver-hodet op 
OKI'en. Prøv å rense skriver-hodet 
etter beskrivelse på s. 64-66 i man
ualen til printeren. Virker ikke det må 
skriver-hodet skiftes. 

Og så har jeg selv et spørsmål å kom
me med. Jeg har ikke kojlet OKI'en 

'
min til Amigaen ennå, så jeg lurer på 
om den kan skrive ut et bilde i lo-res 
på DPaint i 32 farger? Dere skrev også 
i samme nummer at dere kopierer 
FISH-disketter til de som vil ha. Det 
jeg lurer på, er om det i den prisen er 
inkludert diskett og porto? Jeg lurer 
også på hvor mange FISH-disketter 
dere har? 

Takk for et kjempefint blad! 
Med Amiga-hilsen: Roger Bratseth 

Jeg har ikk e prøvd det selv, menfra 
ett av våre mdelemmer har jeg fått 
bilder fra DPaint i 32 farger, utskrevet 
på en OKIMATE 20. Også disse 
utskriftene var skjemmet av horison-



tale striper . . . .  FISH-diskettene koster 
27,- inkl. diskett, pluss porto. 

-red. 

Jeg har et par problemer med min 
A2000: 

1 .  Når jeg starter opp for første gang 
på en dag etter den har stått i(ro i noen 
timer, så lyser caps-Iock lyset hele 
tiden og jeg får ingen respons på mon
itoren (108 1) eller tastatur/mus. Jeg 
må slokke maskinen og skru på igjen, 
(etter 5 sek. selvsagt) da fungerer alt 
som normalt. Rommet den står i er 
ganske kaldt. Har det noe å si? Vet 
dere hva det kan være? 
2. Problem nummer 2 er å få satt 
klokken. Samme sØren hva jeg gjør så 
får jeg ikke stilt den. (Batteri backu
pen) Hver gang maskinen skrus på står 
den på en eller annen idiotisk dato, 
ofte 6-10-92. Hva kan det skyldes? 
Ellers har jeg en del ris og litt ros til 
Commodore. Rosen er selvsagt at 
Amigaen er en meget god og fleksibel 
maskin. Pluss at den er solid bygget 
(innvendig er den en drøm). Risen er 
at tastaturet ikke har norske taster og 
at de til stadighet lover noe og ikke 
holder det. Jeg har f.eks. et AT kort i 
bestilling og har ventet på det i 3 mnd. 

, Dette er elendig! Tilslutt vil jeg gjeme 
stille et forslag til Commodore via 
dere. Som 

'
dere kanskje vet gir IBM og 

flere av de andre store leverandørene 
her i landet meget gode studiepriser, 
ofte -30-40%. Det burde dere gjøre 
også, da de som nå går på ingeniør og 
distriktshøgskoler er en stor 
kjøpergruppe + at de vil ta med seg 
"kjærligheten" til Amigaen ut i arbeid
slivet senere. Noe å tenke på? 

Vennligst Birger Kollstrand: 

Her i redaksjonen har vi hatt samme 
problemet med en del maskiner, men 
vi er ikke helt sikre på hva det skyldes. 
At caps-lock lyser/blinker er et tegn på 
at maskinens oppstarprosedyre ikke 
har blitt fullført, jeg er sikker på at 
mange Amiga 500-eiere har merket 
dette problemet. Feilen kan skyldes 
flere ting, men den er som regel 
ganske enkel å rette. Noen maskiner 
har hatt en dårlig P AL-krets som har 
gitt seg utslag i at ekstrautstyr (ram, 
XT-kort retc.) har fått maskinen til å bli 

mer eller mindre ' rar' . Personlig tror 
jeg atfeilen kan skyldes 
strømforsyningen, som ikke leverer en 
stabil nok strøm, spesielt i oppstarten. 
Ved en skole hadde vi problemer med 
at maskinene ikke startet skikkelig, og 
at deftkk GURU iv og til, uten noen 
spesiell grunn. Etter at 
strømforsyningene ble by ttet, fungerte 
alt utmerket! Snakk med din forhan
dler & se hva dere kan få til. Det er 
dessuten oppdaget feil på en del 
A2000-maskiner, og det er kommet en 
offisiell "ftx" på dettefra Commodore. 
(via Compuserve) Vi har programmet 
som visstnok skal fjerne en del av 
2000-guruene, men vi vet ikke helt hva 
det gjør . . .  
Batterilokken i A2000 må settes ved 
hjelp av CU-kommandoen SET
CLOCK. Denne kommandoen kan 
benyttes på to måter: 

1 >  SETCLOCK OP T SAVE 

Hvis du skriver dette, kopieres tiden 
fra den ' vanlige' klokken over dl bat
teriklokken. Denne kommandoen må 
du bruke etter at du har satiklokken i 
'Preferences' , og vil at klokken skal ' 
vise riktig tid også etter en restazt. Det 
andre alternativet er: 

1 >  SETCLOCK OP T LOAD 

Denne kommandoen henter tiden fra 
batteriklokken, og legger den over i 
den ' vanlige' klokken, dvs. den som 
benyttes av Clock, Preferences o.l. 
Legg denne linjen inn i "s:startup
sequence", og klokken din vil bli satt 
hver gang maskinen starer opp. 
Du er ikke den eneste som har ventet 
på AT-kortet i mange måneder, og du 
må nok belage deg på å vente enda 
lenger. Til sommeren kan du kanskje 
få det etterlengtede kortet, så bare bit 
tenna sammen og bruk dmn delen av 
maskinen som virkelig � noe. At tas
taturet til på din A2000 ikke har 
norske taster, hØres merkelig ut. 
Maskinen selges med norsk tastatur, 
så hvis du ikke har fått det, bØr du ta 
kontakt med forhandleren din. At 
enkelte program ikke bruker de norske 
tastene, får du heller slå deg til ro med 
inntil videre. Husk ihvertfall å bruke 
"SETMAP n" -kommandoen! 

-red 
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Fisherman ' s  

Friend 

Velkommen til en ny runde med beskrivelse av en del 

programmer som er tilgjengelige til AMIGA etter prinsippet 

PUBLIC DOMAIN, dvs programvare som kan kopieres fritt av 

den som måtte ønske det .. Denne gangen er det diskettene i 

FRED FISH's samling fra nr. 21 til 30 som blir 

NYHETER 
Vi holder dessuten på å reolrga.msl�r�:: 
hele FISH-listen vår i S 
fessional, slik at vi med 
kunne lage en bedre 
listes ut etter 
Siste nytt er at vi 
disketter helt opp 
det er lett å merke 
forhold til innholdet på de 
diskettene. Nå ligger f.eks. 
mesteparten av programmene tilgjen
gelige fra Workbench med eget ikon, 
og README-filene er alltid leselige 
fra Workbench. BRA! 

MANDELBROT 
På diskettene som blir listet opp denne 
gangen ligger det et par meget interes
sante saker. Den morsomste disketten 
er uten tvil nr. 2 1 ,  som inneholder et 
meget bra program for generering av 
fraktal-kurver, en slags matematisk 
kunst. Mange vil nok synes at pro
grammet går tregt, men det ligger 
meget kompliserte beregninger bak de 
nydelige figurene som kommer fram, 
så det skal ta lang tid! 
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som programmerer, 
av at maskinen crasher hele 
Kanskje den også gjør det mulig å 
kjøre VizaWrite uten så alt for mange 
problemer . .. ? 

HAR DERE 
fått tak i andre Public Domain disket
ter som kan være interessante å pre
sentere på disse sidene? Si fra til 
EXEC, så skal vi se på saken . . . .  

-roger 

DISKETT 2 1  
MSE 
GrafIkk 
Et meget bra program for 
generering av fraktal-grafIkk: 

DISKETT 22 
LEMACS 
Tekstbehandling 
En videreutvikling av EMACS 

PEMACS 
Tekstbehandling 
En videreutvikling av EMACS 

DISKETT 25 
RACK 
Spill 
En Amiga-versjon av spillet 
RACK, opprinnelig skrevet for 
UNIX 



DISKETT 26 
ARCHX 
Kommunikasjon 
Lar deg knytte sammen flere 
tekstfiler for enklere overføring 

C-KERMIT 
Kommunikasjon 
Filoverføringsprogram 

PS 
Nytteprogram 
Lar deg forandre mt programs 

. . tet 

LINESDEMO 
Grafikk 
Et program som '-O. .... J. ....... ..., ..... " .. 
proporsjonale gadgets og 
SuperBitMap 

MEMEXPANSION 
Hardware 
Beskrivelse for hvordan du kan 
bygge din egen 1MB 
RAM-ekspansjon 

SAFEMALLOC 
Verktøy 

Rutine som sjekker at ditt eget 
C-program ikke ødelegger seg 
selv 

SCIENCEDEMOS 
Matemitikk 
En del program som beregner 
kalendere, stjerner o.l. 

DISKETT 2 
BACKGAMM 
Spill 
En amiga-versjon av det 
spillet BackGammon 

Cpp 
Verktøy 
En Amiga-versjon av Decus 
CCP 

det antikke 
....... .u. ...... "' ... ...... J.fo;,�språket ABasiC 

som demonstrerer 
av SuperBitMap 

CC 
yerktøy 

versjon av AEGIS 

Et 'frontend' -program for 
MANX C 

. ENOUGH 
Diskett 
Et program som kan vise filer, 
directories etc. 

PLAYER 
Grafikk 
Et ?'\ ... .,...l"I"'P.n·� 

STRINGLIB 
Tekstbehandling 
En samling rutiner for 
behandling av tekst, overført fra 
UNIX 

VT100 
Kommunikasjon 
En VT1 00-emulator med 
Kennit og Xmodem 
fil overføring 

DISKETT 3 

FontEditor 
Grafikk 
Et program som lar deg lage 
nye skrifttyper eller forandre de 
gamle 

MENUEDITOR 
Verktøy 
Lar deg bygge dine egne 
rullegardinmenyer. Lager 
C-kode. 

STARTERM 
Kommunikasjon 
Et meget bra 
kommunikasjonsprogram 
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1> dir opt a 

C-kurs 
Intuition . lIlOm? 

Test (dir) 
Superbase Professional 
Diga ! 

Professional Page 

GURU-toppen ! 
GAME OVER 
Adventure (dir) 

Zork III m/kart 
Shadowgate 

Utlisting av 50 FISH-disketter 

MMER 
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