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Commodore-magasin

Minix-UnixpåAmiga
Tre anderledes mus
Alle spilnyhederne
ProVideoPost& BroadcastTitler IV

Læs også om
► Amigaens

5 708890 000302

ALLETIDERS ALCOTINI
PROFEX CTV 1490.
AM IG A MOKITOR OG TV I ET
Med fjernbetjening, 44 kanaler, Aut. kanalsøger, On Screen
Display, S-kanal og meget mere.
Vej I 3499,Enestående tilbud
bestående af:
Amiga 2000, 1 Mb RAM,
3.5" diskettedrev, 14"
farvemonitor 1084S,
52M b Quantum harddisk
(A2091 controller med
plads til 1 / 2 , 1 el. 2Mb),
Workbench 1.3 samt
"Superbase P e rso n a l"I

TILBUD

Incl. Amigakabel.

FLIM M ERFRI SKÆ RM
Væk med interlace flimmeret på en VGA skærm med MultiVision.
NU MED DANSK MANUAL.
■v •;

A500 MultiVision
A2000 MultiVision

PRISFALD 2399,PRISFALD 2199,-

s T rø T E J T T *

database på dansk.

Normalpris 17949,
SPAR 4950,PAKKEPRIS: KUN
Kun så længe lager haves

PHILLIPS 8833-11

Den bedste 14" farvemonitor til
Amiga, nu i ny smart model.
Pris incl. Amiga video - og lydkabel

KUN

2399,

3 .5 " D IS K E T T E R
O Q Q a
DS/DD incl. labels. 100 stk. For 499,- K U N 0 9 9 , '

A T -O N C E P C -A T E M U L A T O R
TIL A2000................... KUN 3299,TIL A500..................... KUN 2599,-

A500 PAKKE
Amiga 500 med 3.5" drev, mus, 512Kb, workbench 1.3, extras
1.3 plus 5 kvalitetsspil og
E T D B IC
QuickShot Phyton joystick.
1
Før værdi 5388.Merpris for A 500 med 1Mb, 300,- —
_ M
Merpris for 10 spil ialt 200,-

Canon BJiOe
BUBBLE

Lase r kvalitet til m atrixpn
Helt utrolig udskrift
(360 x 360 DPI). Vej I 4899,-

PAKKETILBUD;
BIG BOX
Med hele 10 spil: Teenage Queen, Captain Biood, Tintin On The Moon,
Krypton Egg, Stir Crazy, Safari Guns, Bubble+, Purple Saturn Day,
Jumping Jackson og Hostage.

F ø r p ris : 1 9 9 0 ,-

K U N 4 9 9 ,-

T E S T D R IV E I I _____
Komplet bilpakke med: Test Drive II, European Challenge,
California Challenge, Muscle Cars og The Supercars.

Før pris 1145,-

KUN 499,-

M A S T E R M IX

Incl. Amiga printerdriver,
Tonerpatron, Dansk manual
samt kabel.

Super Action pakke: Super Wonder Boy, Turbo Outron, Crack Down,
Dynamite Dux og Thunderblade.

PRISFALD

F ø r p ris 1 2 4 5 ,-

K U N 4 4 9 ,-

A L C O T IN I C O M P U -C E N T E R ,
ÅRHUS:

A L C O T IN I C O M P U -C E N T E R ,
KØBENHAVN:

Nørre Allé 55, 8000 Århus C.
Tlf. 86 13 98 22.
(Forsendelse tlf. 86 22 06 11)

Strandvejen 18, 210 0 København 0.
Tlf. 3 1 20 73 20.
(Forsendelse tlf 39 27 73 05)

Åbningstider: Ma.- to: kl. 10-17.30.
Fre. 10-18. Lø. 9-12.

Åbningstider: Ma.- to: kl. 10-17.30.
Fre. 10-18. Lø. 9-12.

COMMODORE

Stereo Sound
Sampler,

TV

r .

Kan optage lyd/m usik ind i Amiga'en, som derefter
kan manipuleres i bedste "remix" stil.
Amitech Sampleren er rost som Danmarks bedste!
Bl.a. fordi det lave støjniveau gør det muligt
at tilslutte en mikrofon direkte, samt den
høje sample rate på over lOOKHz!
Desuden har den: Stereo/m ic indgang,
digital VU/PEAK indikering, Mono/Stereo
omskifter, Mic-line omskifter.
Og så er den fuld software kompatibel!
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Ring efter liste f.eks •
SPIL

Defender of the crown
Med CD lyd!!
Wrath o f the Demon
Sim City
Battie Storm
Classic Board Games

Incl. audiokabel og
Perfect So u n d V2.2
sam pler program

mm

CD

E

399,399,399,399,339,-

SERIØS

C M É w x HSh Serie" '

h5° °

999,Time tabte of business end politics 499,499,Do, Science & Innovation
499,Advanced Military System
499,World atlas
799,r n m , kc0 re r.S! lvf0lgellg °g så almindelige ’
D music plader, plus dem med grafik.

- en serie af A m iga tilbehør i
højeste kvalitet - til lave priser
RC-500, 512kb RAM m. UR/afbr.............
399,RC-2000, 2mb RAM til A2000 ................
1999,999,Master 3A-1N, 3.5" d re v .......................... NY
Master 3A-1D, m. trackdisp......................
1249,A2000 Intern 3.5" Drev.............................
849,GI-500, Mus med m å tte ...........................
299,GI-1000, Optisk mus m. m å tte ................
599,GI-700R, Trådløs m u s ............................... NY
699,GI-7000R, Trådløs Trackball..................... NY 899,JP-100, Mouse Pen ................................... NY
699,2399,JS-105, Håndscanner 64 gråtoner..........

V i h a r D a n m a rk s
h u rtig s te leverin g !
P osto rd re:
Ø st: 3 9 2 7 7 3 0 5
V es t: 8 6 2 2 0 6 11
Telefax: 86 22 06 55

r

lA L C O T IN I

K.

> H A R D & S O FTW A R E A P S

Lyshøjen 10, 8520 Lystrup. Tlf. 86 22 06 11
Telefontid: 9 -17.00. Priser incl. moms

Drakenberghus

Overlegen grafik. Tusindvis a f farver. Stereolyd.
Programmering. Masser a f software. Tekstbehandling.
Regneark. Computerspil. Datakommunikation.

A M IG A

5 0 0 er computeren, der g i’r dig flere

muligheder end nogen anden. N u - og fremover.
Uanset hvilket job du vælger, vil computere blive en del a f
din hverdag. Tag fat i fremtiden og træng selv ind i
mikroprocessorernes fantastiske univers.

Verdens mest alsidige computer sender dig godt afsted
m od det næste årtusinde.

AMIGA 500
- ingen anden gi’r dig så m ange m uligheder
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Ansvarshavende udgiver:

COMputer H otlin e '91

Klaus Nordfeld

De nyeste nyheder, serveret på en sølvbakke - lige hér!

Chefredaktør:

Christian Martensen. DJ
Medarbejdere:

12

Rasmus Bertelsen, Torben Hammer, Bo Jør
gensen, Jesper Kehlet, Marc Friis Møller, Flem
ming Steffensen, Jacob Sloth, Marlene Diemar
Sherar, Christian Sparrevohn, Kim Asgaard
Holm, Henrik Clausen. Gert Sørensen, Loa Bor
up Sørensen, John Alex Hvidlykke, Emil Hahn
Pedersen, Sven Bilén, Claus Leth Jeppesen.
Hans Henrik Bang, Mont Z Sherar.

M e r' RAM til Amiga 500

Med et snedigt kort, kan A500-ejere
nu få op til 6MB internt i deres Amiga.
Amiga som fax-maskine

Abonnements-service

Vi har kigget nærmere på et fax-modem til Amigaen,
samt et 1.5MB diskdrev.

Att: Mai Højsteen
T e le fo n tid :ll:0 0 -1 6 :1 5
Telefon: 33 91 28 33
Postgiro: 9 7 1 1 6 00
Årsabonnement: kr.348,50
1/2-års abonnement kr. 190,Hvis bladet er enten forsinket eller udebliver,
bedes du rette henvendelse til dit lokale post
kontor.
Annoncer

Dansk Selektiv Presse ApS
St. Kongensgade 72
1264 København K
Telefon: 33 91 28 33
Telefax: 33 9 1 0 1 21
Salgs- og Marketingschef: Lars Merland
Konsulent: Birgitte Møller Ilve
Produktionschef: Erik Lennings
Ifølge analyseinstituttet AlM's læserundersøgelse
1990 har "COMputer " 238.000 læsere hver
måned, hvilket svarer til en dækningsgrad i befolk
ningen på 6%.
Redaktion og udgiver:

Forlaget Audio A/S
St. Kongensgade 72
1264 København K
Telefon: 3 3 91 28 33
Telefax: 33 9 1 0 1 2 1

Vigtigt:

ProVideoPost & BroadrastTitlerll

Test af to professionelle karaktergeneratorer, som du
bl.a. kan bruge til at lægge tekster ind på din video.
Grafik med dybde

Sådan laver du 3D-grafik på Amigaen - ny serie hvor vi
allerførst gennemgår diverse softwarepakker.
En tiger i din computer

Med Dr. T's Tiger Cub får du en rigtig fræk
MIDI-sequencer - læs testen!
Gameplay

Søren, Christian, Dorte og Jakob har haft joystickket i
hånden, og afprøvet de seneste spil - læs deres dom.
Games Preview

Vi har kigget softwarehusene i kortene, og set
hvad der snart kommer til DIN computer.
Secret Service

Er det en fugl? - Er det et fly? - NEEJ det er snyd-i-alle-dine-spil-tid!

Artikler og fotos i "Det Nye COMputer" må ikke
udnyttes i annoncer eller anden kommerciel
sammenhæng, uden forlagets skriftlige accept.
Citater med tydelig kildeangivelse accepteres.
Forlaget har ret til at aftrykke og udgive ind
sendte programmer på andre medier end i bla
det. Forlaget påtager sig intet ansvar for even
tuelle trykfejl.

M inix - Unix på Amiga

Nu kan Amiga også emulere det kendte
operativsystem fra de store mainframe-computere.
C-skole

Op på skolebænken igen - det er tid til at lære
mere i vores populære C-kursus.

Produktion:

Dimensia III Grafx
PrePress
Dansk Heatset Rotation

TurboPrint

- Er et godt alternativ til Commodores
egne printer-drivere.

De fleste redaktionelle sider "Det Nye COMpu
ter" er lavet på en Amiga 3000, med tilhørende
soft- og hardware, af firm aet Dimensia III Grafx.

Mailbox

Søren Bang Hansen tager sig kærligt af brev-bunken,
med debat, spørgsmål og dumme vittigheder.

Fotos:

Tobisch Fotografi
Japson Data
Playground

Danmarksmesterskabet i KickOff II

I samarbejde med Daisy Software arrangerer DNC nu de
åbne mesterskaber i KickOff II - kom og vær med!

Distribution:

Danmark: DCA, Avispostkontoret
Norge:Narvesen
Medlem af:

Alternative mus

Istedet for en mus kan man nu få en trackball, en mus
uden ledning eller sågar en musepen - vi kigger på dem.
Bliv elektriker med Amiga
Tilmeldt:

ED

DANSK OPLAGSKONTROL
og DMI

Med Tekno Amiga kan du rigtigt lege “den lille elektro
tekniker", og få din computer til at tænde for lysetog
kaffen, og meget mere.
Nye Amiga-Demo'er

Demo-Mare har været på demo-parties i hele Norden
for at finde de allernyeste af slagsen til Amiga.
Læsermarked

COM-BBS

"Det Nye COMputer” s bulletin Board System
kører 24 timer i døgnet. 7 dage i ugen,
1200/2400 baud, 8 databit, 1 stopbit og ingen
paritet. Brug ikke dit abonnementsnummer
som password, men brug et efter eget valg.
Følg instrukserne på basen, for at blive registre
ret som bruger:
"COM-BBS" telefon: 3 31 3 20 03
SysOps: Claus L. Jeppesen & Hans H. Bang

Amigaen skaber fremtidens malerier

I Jylland sidder der en ægte kunstmaler og bruger
Amiga, når han skal male - vi har besøgt ham.

- flyder som sædvanligt over med masser
af gode tilbud til dig og din Commodore.
2 4 tim e riB a n g ko k

Vores udsendte medarbejder har været i Thailand for
at tage pulsen på verdens måske største pirat-marked.
TIP-18 har fundet en vinder

Se straks efter om du er blandt de ti heldige vindere,
der har vundet i vores store Tips-konkurrence.

Bars & Pipes
bliver lettere
S e q u e n c e rp ro g ra m m e t
B ars & Pipes regnes af
m ange fo r d e t b e d ste af
sin slags til A m igaen, men
hvis du er fø rstegangs
com puterbruger, er d e t ik
ke altid lige n e m t a t kom 
m e igang m ed. D e rfo r har
Blue Ribbon nu la n ce re t e t
indlæ ringsprogram , Tootor-

- o l t id
m as~ E

Å E C I fs

High speed
stereo
digital audi
sampler

ial K it (d e t er ikke os, der
ikke kan stave - d e t hedder
sådan), der kan læ re dig
Bars & Pipes uden fle re
hundrede
s id e rsm a n u a l
læ sn in g og sveden i sene
n a tte tim e r. Tootorial K it ko
s te r ca. 6 0 0 kr. og kræ ver
a t du allerede har Bars &
Pipes. Hvis du sku lle få

■AUDIOMASTER III
P a in t in g
W it h S o u n d

lyst til a t peppe program 
m e t yderligere op, har Blue
Ribbon S oundw orks også
la n ce re t 2 e kstra program 
mer, der udvider m ulighe
derne i Bars & Pipes. De
hedder The C reativity K it
og Pro S tudio Kit, og inde
holder
e ffe k te r
såsom
W hoopee, R iff Chord, Auto
tra n sp o se , Defram og så
gar en der hedder Feels Go
od. Hvad de kan, ved vi ik
ke m ere om end du gør,
men hvis du er seriøs bru
ger a f Bars & Pipes var de
m åske væ rd a t kigge næ r
m ere på.

Blue Ribbon
Soundworks
1293 Briardale NE
Atlanta, Georgia
30306 USA
Tlf: 009 1404 377 1514
Eller: Euro-Trade.
Tlf.: 8616 6 1 11

Checket
soundsampler
fra
Aegis

Aegis Sound Master er navnet på en soundsampler, der i hvert fald designmæssigt ligger et stykke for
an de fleste a f konkurrenterne. Bla. tilsluttes den via. et kabel på ca. en meter i stedet for a t sidde di
rekte i parallelporten, og det er virkelig ra rt når man skal sidde og rode med stik osv.
Det er naturligvis en stereosampler med inputlevel kontrol, så du lcan sample fra alle "norm ale" kilder
såsom CD, båndoptager osv. Desuden er der en indbygget mikrofon, så du nemt kan sample din egen
stemme, uden a t skulle rode med mikrofon og forstærker. Mikrofonen kører dog kun mono, så hvis du
vil lave mikrofonoptagelser i stereo, må du anskaffe
dig en stereomikrofon, der så kan sluttes direkte til
Sound Master. Der er også en meget praktisk lampe,
der viser hvornår signalet bliver overstyret, for det er
nu engang noget lettere end a t skulle prøve sig frem | Nu er der godt nyt til alle nybagte CDTV-ejere,
med samplerprogrammet. Samplehastigheden kan
der er blevet træ tte af at styre superspillene
køres op h'l 5 6 KHz!!! på hver kanal i stereo og bare
med de sløve piletaster på fjernbetjeningen.
til sammenligning ligger en CD på 4 4 KHz.
Med Sound Master følger Audiomaster III i en spe BMP-Data Aps i Skævinge har løsningen på
ciel version beregnet til Sound Master, og det kan problemet i form af Sm artStick, der indbygget
selvfølgelig klippe og klistre i dine samples og alt det i en CDTV giver mulighed for tilslutning af al
der, som et redigeringsprogram skal kunne, og desu mindelig Amigamus- og joystick. Commodore
den kan du lave effekter såsom ekko og forsinkelse i
har ganske vist også udviklet en adapterboks
realtime!
til montering i det højst usædvanlig stik på
Hvis du vil vide mere om Sound Master, skal du hen
bagsiden, men denne ventes ikke på marke
vende dig til:

B M P -g u f til CDTV

Oxxi Aegis
PO Box 90309
Long Beach, CA
90809-0309 USA
Tlf: 009 1 113 427 1227
Fax: 009 1 113427 0971

det før end ultimo oktober måned, og priser er
stadig uvis.
Sm artStick kan fås allerede NU for kr. 398,i den skrabede version, og kr. 498,- i luksus
udgaven.

BMP-Data, tlf.: 42 28 87 00

Digital Vision
skriver kontrakt
Digital Vision og Canon Eu
ropa N.V. undertegnede
fornylig en k o n tra kt til en
væ rdi a f 1 .7 m illioner, hvor
Digital Vision skal udvikle
og levere 1 0 0 program pak
ker til Canons nye koncept,
“ Canon
ION
S tillvideo
p rin ts h o p ’’ .
S oftw aren

Mus og vinduer på C64
BMP Data, der jo elsker a t finde på nye ting til C 64'eren (og er gode til det!) præsenterer nu ProD raw 6 4 , en tegnepakke derbestår a f en Turbo Geos-mus, "The Advanced OCP A rt Studio", "The

baseres

på

Scala-program m et til Amiga, som vi fø r har te s te t
her i DNC, og skal styre en
stillvid e o -a fsp iller, plus en
ny videoprinter, og på en
enkel m åde fre m s tille for
ske llig e s tø rre lse r og antal
u d s k rifte r fra stillvideo-disketter, som kunderne selv

rådighed, med m ange editerings- og tegnemuligheder, farveprioritet, selvdesignede tegnemønstre

bringer til de nye centre,
der skal s tille s op hos fo to 
fo rh a n d le re i hele Europa.
C anon’s m a rkedsdirektø r

med editor, 12 brugerdefinerede brushes, plus mulighed for Invertering, Klip&lndsæt, Forstørrelse,

fo r stillvid e o , S. Imai siger,

Formindskelse, Trykning, Presning, Strækning, Vending og Rotering. M anualen er på engelsk, men
kender vi BMP ret, finder de nok på a t oversætte den til lejligheden.

a t de "valgte Digital Vision
som leverandør på grund a f

Under alle omstændigheder vil vi prøve a t fremskaffe et eksemplar til test i næste nummer - så
hold øjnene åbne for nr. 10, kære C64-ejer!

S calas enkle brugerflade,
og sa m tid ig e avancerede
fu n k tio n e r.”
D irektøren fo r den danske
a fd e ling a f Digital V ision,

OCP A rt Studio", musemåtte og museholder.
Det eneste der måske skal have et par ord med på vejen, må vist være softwaren, der har vindu
er, ikoner, pulldown-menuer og musestyring i bedste Amiga-stil. Derudover er der 16 farver til

BMP Data, tlf.: 42 28 87 00

Sovjets discountprogrammører
tablerede com puterfirm aer er nu begyndt at få konkurrence fra statsansatte sovjetiske pro
grammører, der tilbyder at hjælpe firm aer med konsulentbistand for en tiendedel af den nor
male pris. Hjemme i Sovjet får en programmør kun 2 0 0 kr. om måneden, så for dem er det jo
det rene Eldorado at få lov til at arbejde i vesten selv for en meget lav løn. Mon ikke de dog på
e t tidspunkt finder ud af, at det måske var endnu sm artere at arbejde for sig selv i vesten i ste
det for at være ansat af den sovjetiske stat? Man kan i øvrigt også spørge sig selv hvad der blev
af det gamle-komm unistiske ævl om at sænke priserne, og udbytte arbejderne under det kapita
listiske system!

E

C arsten Holløse udtaler, a t
“ denne k o n tra kt er en m ile
pæl fo r Digital V ision, som
siden 1 9 8 8 har arbejdet
m å lre tte t med brugervenli
ge
g ra fiske
syste m e r.”
C arsten Holløse spår, at
der bliver o p s tille t 5 0 -6 0 af
de nye ce n tre i Danm ark alene, i løbet a f ’9 1 / ’9 2 .
Og d e t m å v is t siges at
væ re en yd e rst spæ nden
de udvikling fo r Amigaen,
hvis d e t lykkes a t placere
den i fo to fo rre tn in g e r over
hele Europa.

Digital Vision, tlf.: 42 99 11 33
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BEIAFON
Ligtorn aJrabs/sr rj^rjgsr naiurljgr
sårrim en, er der neJr ncilurligr ar 'ro
kvalj/eidsevick/e virkcornrislfer dår
i<YCjli/sh

prclluk/sn

BETAFON ApS har fornøjelsen at kunne
præsentere hele ALFA DATA's Produktlinie.
ALFA DATA's produkter er kendetegnet ved en
fantastisk høj forarbejdnings kvalitet, da der kun
bruges de absolut bedste komponenter i
produktionen.
BETAFON ApS tilbyder derfor vores kunder 2 års
autoriseret garanti på alle ALFA DATA produkter.

__~9 %
"n'/tTT
^
.
two kam udvidet
Rigtig god kvalitet AA**-J o?aL ^
a ^tyder.
y y g o a Kvantet Med 2Mb monteret KUN Kr. 1.495.00

-

Vejl. priser ind. moms.

BEIAFON
Istedgade 79 • 1650 København V.
Tlf. 31 31 02 73 • Fax. 31 24 19 50

A500

Intern
hard
disk til

Når du skal udvide din Amiga 500 med en harddisk, kræver det normalt at du propper en
kasse på størrelse med en mindre skotøjsæske ind i ekspansionsporten, men det er nu ik
ke længere nødvendigt. Power Computing har nemlig lanceret en 2 tommers harddisk, der
kan indbygges i kabinettet på din A500. Den er faktisk ikke ret meget større end et kas
settebånd, og kan rumme 20 megabyte formatteret. Den er pærenem at installere, og
kører på et såkaldt ICD interface.
Yderligere oplysninger ved henven
delse til:
Euro-Trade, tlf.: 86 16 6l 11

DeluxePaint
IV på vej
Fra Electronic Arts forlyder det, at de sn a rt er klar med en større fornyelse af Amigaens m est suveræne
tegneprogram. Det er intet mindre end Deluxe Paint IV, der bla. byder på en længe ventet HAM mode, en
Colour Mixer, der lader dig blande farver som på en rigtig pa
lette, og en forbedret anim ationsdel. I sidstnæ vnte er der ble
vet tilfø jet en mulighed for at se den foregående og den efter
følgende frame mens du editerer, og det gør det meget lettere
at få animationen til at se flydende ud. Stencil-funktionen er
også forbedret, og der er nu mulighed for at behandle 2 5 6 far
vers IFF-ILBM billeder. Electronic Arts lover at opgraderingen
bliver billig for Deluxe Paint lll-ejere, og programmet skulle

Er Amiga et fyord?
NewTek, der har lavet den berøm
te Video Toaster, vil nu forsøge at
nå det publikum, der lider af com
puterfobi og tror at alle compute
re starter 3. verdenskrig hvis man
trykker på en forkert tast. (Jamen
gør de ikke det? - red.). Derfor har
de nu lanceret VideoToasteren
som en stand-alone enhed, med
indbygget computer, der til for
veksling ligner en Amiga indeni.
Den indeholder sågar en nyudviklet Motorola chip, der "tilfældig
vis” fungerer på samme måde
som Amigaens custom chips. Det
allersmarteste ved den nye toas
ter er, at den koster næsten dob
belt så meget som en almindelig
Amiga med indbygget videotoas
ter, så hvis man ikke ved noget
om computere, kommer man til at
betale for det.
Samtidig har CDTV forhandlere i
udlandet fået strenge ordrer fra
Commodore om, at ordet "compu
te r” ikke må nævnes i forbindelse
med CDTV, og at den skal være
udstillet mindst en meter fra den
nærmeste Amiga, så de compu
terangste ikke skulle forledes til
at tro, at CDTV faktisk indeholder
en Amiga. Endelig skal der stå
mindst 20 ikke-spil applikationer
ved siden af, så der ikke er nogen
der skal tro at CDTVen er en spil
lemaskine. Amiga - Det er fande
me uhyggeligt.

Nyt fra GVP i Danmark
Nikita Data med lavprisafdelingen
"ND Lavpris A /S ” har oversat den
gratis installationssoftware, der
følger med når man køber en GVPharddisk til A500, eller hardcard
til A2000. Samtidig er der tale om
en ny version, V2.0. Har man alle
rede en GVP harddisk/card, kan
man mod et mindre gebyr få den
nye software tilsendt.
ND Lavpris kan nu også levere
danske manualer til deres A2000
hardcard - har man allerede et
hardcard, kan man få den danske
manual tilsendt mod et lille beløb.
Så, endelig får man dansk instal
lationssoftware OG dansk manu
al, når man køber fra GVP - det var
da også på tide...

ND Lavpris A/S, tlf.: 80 81 52 11

være klart engang til efteråret, hvor vi selvfølgelig vender tilba
ge med en dybdegående test.

<►

Genlock til
super-lavpris3
Hvad siger du til at lave rulle- eller
undertekster på dine egne video
film? Eller se overskægget gro
frem på faster Anna? Eller hvad
med at lade Anders And gå rundt
som gennemsigtigt spøgelse på
nyhedsoplæserens bord? Mulighe
derne er mange, når Amigaen ved
hjælp af en Genlock-enhed kobles
sammen med videoudstyr.
RocGen-genlocken er tilsynela
dende den billigste kvalitets-genlock på markedet. Den kombinerer
skærmbilledet fra computeren
med et hvilket som helst videobil
lede. Computerens baggrundsfar
ve erstattes af det levende video
billede, der ikke bliver forringet i
kvalitet.
Med RocGen kan du langsomt
fade faster Anna's overskæg ind
over billedet, eller du kan gøre An
ders And halvgennemsigtig, så
man kan se tingene bag ham. Du
kan også anvende RocGen til at
overspille et Amiga-skærmbillede
direkte på et videobånd.
Hvis dit videoudstyr ikke i forvej
en har et rimeligt syne-signal, er
RocGen istand til selv at generere
et synkroniseret signal. Derfor
kan en almindelig hjemmevideo
sagtens anvendes.
RocGen leveres med dansk ma
nual og en demodiskette, der bl.a.
indeholder et program til video
tekstning. Den vejledende ud
salgspris er kr. 2.998,- (inkl.
moms).

kompileren er her
AMOS BASIC, der som bekendt er genialt til at lave flo t grafik og lyd
uden besværlig C eller maskinkode, er nu blevet udvidet med en com
piler. Tidligere skulle AMOS programmer fortolkes linie for linie under
kørslen, men med den nye compiler bliver dit program oversat en
gang for alle, og kommer derfor til at køre mellem 2 og 5 gange hur
tigere alt efter indholdet.
Desuden er Mandarin også klar med AMOS 3D, der giver dig mulig
hed for at lave 3D vektorgrafik i stil med Elite og Starglider. Dels in
deholder AMOS 3D en editor til at designe de forskellige objekter, og
dels er der ca. 30 nye kommandoer til AMOS til at styre dine objekter
i programmerne.

Pris ca. 500 kr pr. stk.

Importør:
BMP Data, tlf.:42 28 87 00

Im portør: Supersoft, tlf.: 86 19 32 44

Flicker

fixer til
menne
skepenge
Nu er det for alvor blevet billigt
at slippe af med flim m eret i interlace-mode, for Microway har
netop dumpet prisen på deresmeget populære FlickerFixer.
Den kostede tidligere omkring
5 0 0 0 kr. men nu kan du for
1 6 0 0 kr. blive fri for både interlaceflim m er og de scanlinier du kan se i billedet i normal
opløsning, så du får noget der
ligner et Amiga 3 0 0 0 display.
Du skal dog nok regne med at
anskaffe dig en VGA monitor
hvis du rigtig skal kunne få
glæde af FlickerFixeren.

Microway LTD
32 High Street
Kingston-upon-Thames
Surrey KT11HL
England
Tlf: 009 44 815 41 5466

Amiga
En stor favnfuld kuponer har gjort, at
denne liste er den mest forandrede i
den tid, jeg har talt stemmer. Således er
Kick Off II definitivt udel Hvad skal det
ikke ende med?
Hitlisten
Jeres ydmyge hit-liste skribent ønsker
Jer velkommen efter en sommerferie,
der forhåbentlig har været fuld af sol
skinstimer og gule sandstrande! Jeg gi
ver lige en amiga-spilpakke til:
August Lund
Melvillevej 16
2900 Hellerup
On to the list...

1.
2.
3.
4.
5.

Lemmings (3)
Monkey Island (ny)
Wings (1)
Eye o f the Beholder (ny)
Power Monger (2)

1.
2.
3.
4.
5.

Rick Dangerous II (2)
Creatures (1)
Pirates! (3)
Ultima VI (ny)
Last Ninja III (ny)

Boblere: Chase HQ 2, Death Knights o f
Krynn, Stunt Car Racer

Og det var så det hele. Hvis du har for
slag til listen, er de mere end velkomne
- alt bliver overvejet (NÆSTEN alt!).
Må æbletræernes grene nå inden for din
rækkevidde.
- Christian Sparrevohn

Her min Top-5 over spil til:_ _ _ _ Am iga_ _ _ _ C64 (Sæt kryds)

Boblere: Warlords, F-15 Strike Eagle II.
Kick O ff II
C-64
Creatures må vige for Rick Dangerous II,
mens der er kommet helt nyt blod til lis
ten. Efter at have slumret i en tid, viser
C-64-ejerne, at de er med endnu! Stunt
Car Racer er ude, mens der er kommet
to nyheder og to nye boblere.

N avn:

Adresse:
Postnr./By:

Send kuponen til:
Det Nye COfVIputor
HITLISTEN
St. Kongensgade 72
1264 Kobenhavn K

I SØNDAGS FLYTTEDE
PIA HELT UVENTET
HJEMMEFRA 114 DAGE

Pia tippede i sidste uge - og havde
en 1 2 ’er til 6 .5 1 9 kr.
Hun har a ltid gerne v ille t se det
græ ske øhav. Nu bor hun der... i
14 dage.
Hvor bor du på søndag?

TIPPERE BRUGER BOLDEN!

I en nedlagt skole i Feldstedskov sidder kunstmaleren Hans GuntherHansen og arbej
der. M eget godt - men hvad har det med computere at gøre? Ikke så lid t endda, han
bruger nemlig en Amiga 500.
” På Amigaen kan jeg uden vide
an gør det, som bidragyderne
re dække mørke farver med lyse.
til vores “ Gallery"-sider kun
Det ville tage lang tid, hvis jeg
drømmer om. Hans Gunther
Hansen fra Feldstedskov vedskulle bruge almindelige oliefar
ver og vente på, at de tørrede
Aabenraa lever af sin kunst. Og
fø rst," siger Hans Gunther Han
hans vigtigste redskab er en
sen.
Amiga 500.
Og man må lade ham, at det går
Midt imellem staffelier, læ rre
hurtigt på Amigaen. Imens han
der, pensler sam t stakkevis af
fortæ ller, bruges musen flittig t i
tuber, flasker og dåser med
Deluxe Paint III tegne-program
maling står Amiga’en og ligner en
teknologisk gøgeunge i kunstens
verden.
Men den er god nok. Den 69-årige kunstner Hans Gunther Han
sen er ikke bange for at gå nye
veje og tage nye redskaber i brug.
Han har haft computeren i et års
tid. Og han bruger den i dag i for
bindelse med s to rt set alle de bil
leder, han laver.

H

Lasergrafik
Tanken om at bruge Amigaen til at
lave færdige billeder er dog ikke
helt fjern for Hans Gunther Han
sen. Han har fornylig investeret i
en OKI laserprinter, som kan brin
ge kvaliteten af udskrifterne op
på et niveau, som kan konkurrere
med s o rt/h v id t tryk.
"Jeg kunne tæ nke mig at lave
grafik-arbejder direkte på Amiga

Ikke begejstrede

Skitseblok
Amigaen får dog kun lov til at
være en slags eletronisk skitse
blok for de “ rigtige" malerier.
"Selv de bedste farveprintere
giver ikke samme muligheder
som man har med et maleri. Og
det samme gæ lder form atet,
som er meget begræ nset” , siger
Hans Gunther Hansen. I stedet
tager han fotos a f skæ rm billedet
og bruger dem som udgangs
punkt for det fæ rdige maleri. Det,
som Amigaen til gengæld er vir
kelig god til, er at arbejde med far
ver i højt tem po. Og hvis farven
ikke passer lige præ cis, kan den
lynhurtigt laves om.

*

M idt mellem pensler, farver og staffelier er der kommet computere.

met. Og i løbet a f ti m inutter duk
ker et bjerglandskab frem på
skærmen. Måske ikke fæ rdigt
afpudset. Men en god skitse at
have ved hånden, inden man
tager fa t med de langsommelige
oliefarver.

liv og sjæ l. Men det er ikke målet
i sig selv.
Af samme grund mener Hans
Gunther Hansen, at han har
behov for en hel del vejledning i at
bruge udstyret. Så han har købt
Amigaen hos en lokal forhandler.
Selv om der måske var billigere
handler at få andre steder - for
eksempel 30 kilom eter sydpå, i
græ nseforretningerne.

en’' , siger han og fremviser et par
eksem pler i form a f screendumps til laserprint. Alligevel er
og bliver computeren dog kun et
redskab. Det er spændende at
arbejde med teknologien,og hans
Gunther Hansen går op i det med

Ikke alle er lige så fordom sfri som
Hans Gunther Hansen, når snak
ken går om at slippe computeren
ind i atelieret. Kunstnerkolleger
ne er ikke udelt begejstrede for
hans nye “ skitseblok", som de
ikke mener passer til deres stil.
På den anden side er han heller
ikke altid så begejstret for deres
ideer:
"Jeg er ikke interesseret i at
skabe én bestem t stil, som skal
være min egen i al tid fremover.
Jeg vil udvikle min teknik hele
tiden. Ellers kunne jeg lige så
godt lægge mig til at dø,” siger
Hans Gunther Hansen.
Computeren vinder altså hér på
grund af sin hurtighed, når Hans
Gunther Hansen vil eksperimen
tere sig frem. Føringen er imidler
tid beskeden. Gammeldags far
vekridt er næ sten lige så prakti
ske - men kun næ sten.

Hans Giinther Hansen arbejder lynhurtigt med musen. Han foretrækker
computeren frem for pensler og farver på grund a f muligheden for hur
tige ændringer.

De fleste billeder, som kommer ud fra atelieret, er i første omgang ble
vet skabt på Am igaen.

Hans Giinther Hansen har for nylig investeret i en laserprinter. Han over
vejer a t bruge den til sort-hvide grafiske arbejder.

Kunstmaler gennem 50 år
Mens Hans Giinther Hansen i bogstaveligste forstand blot er en årsunge
i computerverdenen, er han gammel i gårde, når det gælder kunst.
Han blev i sin tid uddannet som malersvend. Farverne var gode nok.
Men Hans Giinther Hansen ville hellere male på lærreder end male folks
vægge. Så han blev elev hos maleren Kai Trier i Haderslev.
Men det er meget længe siden. Hans debutudstilling, alene med egne
billeder, var i 1941. Og siden da har han udstillet i alle ender a f landet,
samt i Tyskland og Sverige.
Hans Giinther Hansen har været på studierejser til Paris, Amsterdam,
Stockholm, Hamburg, Spanien (hvor han også underviste spanske male
re) og senest Provence i Frankrig.
Hans billeder hænger både i Tokyo, London, N ew York og Odense. Og
så er der selvfølgelig ekstra mange i og omkring Aabenraa, hvorhan har
boet i 28 år i en tidligere skole.
Hans Giinther Hansen er i dag 6 9 år. Men det synes ikke som om,han
har tænkt sig at sætte tempoet ned. Tvært imod bruger han Amigaen, for
di den gøre det muligt for ham at arbejde hurtigere.

"Før og efter" - Hans Giinther Hansen ved et a f sine færdige m ale
rier. Udskriften p å laserprinteren giver en god rettesnor. Men der er
stadig en verden til forskel.

GVP SERIES IICOMBO 68030-j
En lille revolution!
Mangler du RAM, SCSI autoboot
harddisk acceleratorkort eller
alle tre dele, så se her:

SCSI controller
Plads til 12MB SIMM RAM'
68882 processor
68030 processor

A2000 COMBO : Sidste
skud på stammen er GVP’s
COMBO acceleratorkort. Her er
det lykkedes at integrere 4
ting på eet kort 22/33 MHz
68030 CPU/,
68882 Math,
16MB RAM,
harddisk samt
SCSI-controlleruden at optage een
eneste zorro II slot eller
pladsen til ekstra diskdrev.
Som vi plejer at sige:

Series II Dual Port RAM
VLSI Controller

Amiga 2000/3000:

PVA 3000 kort er den hotteste
nyhed til din Amiga i umindelige
tider.

PVA kortet indeholder bla:

Only GVP makes it possible

Am iga 500: Den nye GVP

Am iga 2000: Det er ikke no

harddisk til A500 leveres i form
støbt kabinet der matcher din
A500 perfekt i design og farve.
A500-HD+ fremstilles i to stør
relser: 52 og 105MB. Begge mo
deller har egen strømforsyning
og plads til 8MB RAM. Herved
sikres din A500 strømfofsyning også når du tilslutter flere disk
drev eller andre udvidelser.

get tilfælde at de professionelle
vælger GVP’s Amiga 2000 hardcard til deres systemer. GVP’s
Hardcard med plads til 8 MB
SIMM RAM har forlængst slået
sit ry fast: hurtig, driftsikker og
let at konfigurere. Med harddisk
kapaciteter fra 52 til 340 MB
samt RAM fra 2 - 8MB, dækker
de ethvert behov - langt ind i
fremtiden. Pris fra 4.799,-

gvps

GVP = Sikkerhed!
Pris fra 5.999,-

• 24Bit Frame Grabber
• 24Bit Frame Buffer
• Analog GenLock
• Digital GenLock
• Y/C input/ output
• RGB input/output
15.625KHz og 31 KHz
• FlickerFixei; også på 24Bit
• Overscan i 768 x 625 pkt.

PVA 3000 leveres med:
• PVA Scala (Titling)
• PVA Macro Paint
• PVA Caligari
Som du kan se er der åbnet for
uanede muligheder. Ring for
demo eller informationsmateriale

Ring fo r bestilling eller yderligere information - NU

Great Valley Products fra dm autoriserede forhandler
Hurtig hrcring fra Snask lager
Dansk brugs')W i' iiing • L'-.c rigtige pris

Mulighed fer $-timers service
Autoriserede forhandlere:
- EURO-TRADE HELE DANMARKS
AMIGA CENTER
gade 25, 8000 Århus, Tlf. 86 16 61 11
Finlandsgade

-"-* * * /» /*

A L C O T IIM I

HARD & SO FTW AR E APS
Strandvejen 18, Kbh. 0, Forsendelse: 86 22 0611

D istribution og salg:
▼
Kirkevænget 23, Hatting, Tlf. 80 81

Op til 6MB RAM
— i A500 -»
Med en ny udvidelse kan din ellers så beskedent udseende Amiga 500
blive forsynet med op til 6 M egabyte RAM.

alvor sjovt at være Amigaejer.

ulighederne for at udvide
Amigaen har altid væ ret til
stede, enten i form a f små
interne udvidelser eller, for
meste, ret store eksterne udvi
delser. Fra to am erikanske firm a
er, “ Expansion System s” og
ICD,er muligheden nu kommet for
at udvide en Amiga 5 00 med op til
6 megabyte, udelukkende ved
intern udvidelse.
Den store fordel ved disse udvi
delser er, at de bliver indbygget i
Amiga’en og altså ikke hænger og
‘s tritte r’ ud til venstre for ekspan
sionsporten, som de normale
store eksterne udvidelser gør
det.

M

Intern udvidelse
Ved udtrykket “ intern udvidelse"
får man umiddelbare associatio
ner til Commodores egen lille
“ hiv-ud-og-ind”-udvidelse. Her vil
man dog få en overraskelse ved
synet af de to udvidelser, som
begge indeholder batteriback-

up’et ur, og som begge, til forskel
fra Commodores egen, udeluk
kende på “ motherboardet” selv,
kan blive fyldt helt op til 4 mega
det
byte.
Installationen er ens for de to
udvidelser, og foregår selvfølgelig
ved først at stikke “ motherboar
d e t” ind i 5 0 0 ’erens bug. For at
fuldende installationen kræves
det dog, at man åbner 5 0 0 ’eren
og indbygger et lille “jum per
board” , som via manualens nøje
vejledning (på engelsk) indstilles
til den aktuelle Amigas konfigura
tion m .h.t kickstart og F a t/fa tte r
Agnus.
Til samme jumperboard kan
senere kobles yderligere 2 mega
byte, hvorved man opnår den ful
de 6 megabyte udvidelse. Ingen
lodninger er nødvendige ved den
normale installation, men e t vist
teknisk kendskab til Amigaens
indre, eller blot almindelig snilde,
er absolut en fordel. Desuden
anbefales det i begge de medføl
gende manualer, at man overve

je r muligheden for hjæ lp fra for
handlerens side.

Automatisk
installation
Efter fuldendt udvidelse te ste r
man selvfølgelig om installatio
nen er g jort korrekt. For at gøre
dette nemm est for brugeren, har
begge firm aer vedlagt en bootdisk, som autom atisk installerer,
den for udvidelsen nødvendige
software, på enten harddrive eller
floppy.
Begge medfølgende manualer
vejleder godt og grundigt i instal
lationen og brugen af udvidelsen,
og er begge godt dokumenterede
i form af lettilgæ ngelige skem ati
ske tegninger. De er dog begge på
engelsk.

Hvem skal bruge al
den RAM?
Med 6 MB RAM indbygget i Amiga
500 bliver det for alvor sjovt at
være Amiga-ejer. Man kan kopie

re hele disketter op i hukommel
sen, hvorefter ens dagligdag med
f.eks. Workbench og CLIer som
en lille leg. Der er også muligt at
lave utroligt lange samples af
lyd/musik-stykker, og større ani
mationer i f.eks. DeluxePaint.
En Amigaejer kan altid bruge
ekstra RAM, uanset om man er
professionel eller ganske almin
delig freak - og prisen taget i
betragtning så er det ganske god
investering.
Alle kan som sagt bruge mere
RAM, manualen er på engelsk, og
hele konceptet bygges internt ind
i din Amiga, så skønheden er hel
ler ikke gået tabt.

Fakta:
BaseBoard 6MB, pris kr. 1.696,AdRAM 4MB, pris kr. 1496,Betafon, tlf: 3131 0273

Banzhaf Billigere Lavpris
Top Kvalitet og Lynhurtig Service
Så er den her!

M f MATRIX PRINTERE
Alle Star printere leveres med kabel og
2 års garanti (gælder LC-20 Og LC200 serien)

^CDTV
Maskinen alle har ventet på med spænding Commodores nye Compact Disk TV. CDTV er
både en Amiga med 1 Mb RAM hukommelse,
en Compact Disc pladespiller og et CDROM
drev (ikke skrivbar harddisk) med en kapacitet
på næsten 600Mb! CDTV leveres komplet med
antennekabel, fjernbetjening og introduktions
diskette.
Introduktions
pris kun kr.

6.495,-

CDTV TITLER
Kr. 395,Battie Storm
Kr. 455,Classic Board Games
Kr. 395,Wrath Of The Demon
CD Defender Of The Crown
Kr. 395,Kr. 395,Sim City
Kr. 395,Psyko Killer
Kr. 455,My Paint
Kr. 795,World Vista Atlas
Kr. 395,Shakespeares Samlede Værker
Avancerede Militær Systemer
Kr. 495,Kr. 595,Amerikansk kæmpeleksikon
Kr. 495,Timetable Of Business & Politics
Kr. 495,Timetable Of Science & Innovation
Mange flere undervejs, bl.a. Fred Fish komplet.
Kom ind og se den i vores butikker.
CDTV vil senere kunne udvides med genlock
for videofremstilling samt harddisk og udven
digt Amiga diskette drev. Som tilbehør kan bl.a.
nævnes trådløs mus, trackball m.m.

Vi har også Spil
Kig ind og se de nyeste og mest aktuelle spil til
både Amiga og PC’er. Vi har udover disse nye
titler også et bredt udvalg i seriøse program
mer i vores Næstved afdeling.

STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR

LC-20,180 tegn pr. sekund
LC-10 farve printer
LC-200 farve, 225 tegn
LC-24-20
LC-24-200
LC-24-200 farve

Kr. 1.895,Kr.2.495,Kr.2.695,Kr.2.795,Kr.3.395,Kr.3.995,-

CANON BJ-1 Oe Blækjet printer der udskriver med
flere punkter end en laserprinter, nemlig hele
360x360 punkter pr. kvadrat tomme! Leveres
komplet med kabel, printer håndterings program
der giver Dansk tegnsæt.

q

d i n -

DISK ^

CHOKPRIS
100 Stk. Kvalitets 3,5"
med formatterings garanti

KUN 399,Disketteboks med lås til 100 stk.
Rensediskette fra

Kr. 84,Kr. 49,-

Pris kun kroner........................ v J » ■ I \ J ,

ALFA DATA

Diverse
InterWord Dansk tekstbehandling
Kr. 899,Philips farveskærm, med kabel
Kr. 2.395,FlerSpiller kabel
Kr. 199,Joysticks fra
Kr.
99,Joysticks med autofire fra
Kr. 198,Formstøbt støvlåg til Amiga 500
Kr.
99,Modem 2400 baud med program
Kr.1.695,Alcotini LydSampler
Kr. 699,Muse/joystik omskifter
Kr. 398,Amigabøger på Dansk/engelsk fra
Kr. 198,Spil til Amiga fra
Kr.
49,og meget mere - ring og hør om vi ikke skulle
have lige netop det Du mangler!
ACTION REPLAY TIL AMIGA
Få ekstra liv, hent musik og billeder
fra diverse spil. Leveres med Dansk
vejledning. Til Amiga 500 Kr. 1.195,Til Amiga 2000
Kr. 1.095,DISKETTEDREV
Lavpris drev
Senator drev
Amiga 2000 drev
Drev med display

Alfa Data Musen
i superlækkert rundt
design med kvalitets
mini kontakter

395,Alfa Data Trackball
den omvendte mus
• velegnet til DTP

495,Alfa Data

RAM
udvidelse på
ekstra 1,8 Mb
kan som den
eneste køre
2Mb ved brug
af program

Kr. 895,Kr. 995,Kr. 1.095,Kr.1.195,-

AMIGA 500 med skærm og joystick Kr. 6.395,AMIGA 2000 på studiekort
Kr.10.995,RING og hør om vore mange gode tilbud på
GVP udstyr - vi er Din Autoriserede forhandler

Er dør et spil Du gerne vil bestille hjem klarer vi
selvfølgelig også det - så hurtigt som
vores leverandør kan klare det

Vores egen import - højeste kvalitet,
så derfor tør vi gi hele 2 års garanti!

1 .3 9 5 ,512Kb RAM udvidelse

POSTORDRE

Kig ind og se hvad
vi kan byde på.

ORDRE

45934411

Ring eller fax
Din ordre og
vi leverer
indenfor
48 timer

med afbryder, ur og batteri backup

K U N 399,Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl
Alle priser er inklusive moms

BMfZHAFdatamedier a/s
Lyngby Torv 10, 2800 Lyngby, Giro 752 5133 *ff4 5 93 4411 Fax: 45 93 44 07
Jernbanegade 7, 4700 Næstved, “S 55 77 43 88 Fax: 55 77 46 88

Småt & Godt
Vores sm åtest-sektion har i denne omgang kigget nærmere på dels et fax-m odem , og
dels et 1.5M B diskdrev, begge til Amiga. A f C hristian M artensen
n telefax er efterhånden stan
dardudstyr hos alle firmaer
idag. Fax’en er meget lig et
modem, og gør at man kan sende
data over telefonnettet, til en tele
fax i den anden ende. Hvor man
med et almindeligt modem typisk
sender programmer og tekst-filer,
bruger man fax'en til at sende bre
ve eller fotos afsted - en telefax vir
ker faktisk som en kopimaskine,
hvor ens kopi blot kommer ud på
modtagerens fax-maskine.
Indtil nu har det fungeret såle
des, at man har skrevet eller prin-

E

I en menu i fax-softwaren indstil
les alle param etre, inklusiv dit
navn, firm anavn osv., som kom
mer med på modtagerens fax.
Her indstilles også, nvor hurtigt
fax'en skal sende, og diverse
andre ting.

te t et brev ud på et A4-ark f.eks.,
og sendt det via fax’en. Men nu
kan du sende en tekstfil direkte fra
din Amiga, til en fax! Du behøver
altså ikke først at skulle printe din
tekst ud - den ryger istedet direkte
fra Amigaen, via et fax-modem, til
en standard telefax, der så spytter
A4-sider ud, med din tekst på.

Det er hard- og soft
waren der gør det
Det er amerikanske Applied Engin
eering, der står for fax-modem’et,
der mest af alt ligner et almindeligt
modem, og som sæ ttes ind bag i
Amigaens seriel-port. Dertil kom
mer så softwaren, der kan instal
leres på harddisk, hvis man har en
sådan. Softwaren lægger en
såkaldt ‘spool’ op i hukommelsen,
og ligger resident. Det betyder
bl.a. at man, via tastatur- kombi
nationer, kan vælge mellem at
printe ud på en printer, eller til en
fax.
I programmet definerer du din
egen telefonliste, som så bliver
gemt, og som du senere kan bru
ge, når du ringer op enkeltvis,eller
i grupper. Det vil sige, at du kan
sende det samme brev til flere på
een gang.

Sådan gør man

God til firmaer

Lad os antage, at du gerne vil sen
de en fax til et firma. Du læser fax
programmet
ind,
aktiverer
‘spool’en, og går så ud af pro
grammet igen. Så går du ind i dit
tekstbehandlingsprogram, og skri
ver din tekst, ganske som normalt.
Hvis din tekstbehandler har desktop-faciliteter, kan du også medta
ge IFF-billeder i dit dokument, og
det kommer også med på den
endelige fax. KindWords 2.0 har
den funktion, og vi brugte dette
program til testen.
Når du er fæ rdig med dit brev og
vil sende det, så aktiverer du faxmodem’e t ved hjælp af en makro
(f.eks. A lt+F l), og Amigaens ind
byggede tale siger nu “ FAX". Tryk
ker du igen, siger den "PRINTER” .
Her vælger du altså om outputtet
skal være til printer eller fax. Så
vælger du den normale printer
menu, og vælger udprintning. Så
går resten af sig selv.
Selve afsendelsen foregår også
som en task, så du kan faktisk
skrive et nyt brev, mens dit forrige
brev bliver fax’et. Reel multitasking. Transmissions-tiden og for
løb bliver gemt, så du kan se, om
fax’en nu også igennem helskin
net.

Fax-modemet, der forhandles i
Danmark af Alcotini er en fiks lille
ting. Helt almindelige mennesker
har egentlig ikke brug for det, men
har man et lille firm a (inkl. en
Amiga...), og er vant til at sende
telefax’er, eller sender man man
ge breve med posten, ja, så kan
man lige så godt købe et fax
modem. Det gør det samme, også
er det meget lettere at have med at
gøre. En almindelig telefax-maski
ne fylder en hel del, ligeså meget
som en A2000, så der er også
plads at spare.

1.5MB diskdrev
"Åhh nej! Ikke mere plads på
disketten?! Og jeg som troede, at
880K var mere end nok...” . Et
udbrud, som du måske kan nikke
genkendende til? Sikkert. Selvom
8 8 0 K er nok ti I de fleste form ål, vi Ile det være læ kkert at kunne pres
se lidt mere ned på en dum Amigadiskette - specielt hvis man har
brug for meget lagerplads, og ikke
har en harddisk. Løsningen kom
mer nu, i form a f-e t diskdrev! Igen
er det Applied Engineering, der har

Du’r ikke med
andre modems
Vi prøvede også at sende en fax
med et almindeligt modem, udfra
den tanke, at det var softwaren der
styrede det hele, men nej - den gik
ikke. Men fax-modemet virker dog
upåklageligt som et almindeligt
modem, så det kan den altså også
bruges til. Her skal det dog næv
nes, at hverken fax- eller modem
delen kan sende med mere end
2 400 baud, selvom de fleste telefax’er sender med ca. 6 000 baud.
Tegnsæt varden ikke så meget for,
så enten må man undvære æ, ø og
å i sin te kst (og det er vist utopi),
eller også må man ty til de gode,
gamle ae, o e o g a a ’er.
Vi prøvede iøvrigt også at sende
en fax fra WordPerfect, mendet
lykkedes aldrig, måske fordi fax
softwarens makroer kommer i
konflikt med WordPerfects’ , der
også er ganske udbyggede.
Til sidst skal det nævnes, at fax
modemet ikke kan modtage fra en
anden fax - kun sende. Man kan
selvfølgelig håbe på, at fremtidige
versioner råder bod på dette, for
så er man pludseligt blevet totalt
uafhængig af de traditionelle tele
fax- maskiner.

har ikke et, men to huller! De
koster selvfølgelig mere, og når du
har form atteret disketten til
1.5MB, så er den ikke kompatibel
med et almindeligt Amiga-drev
mere. Omvendt fungerer 1.5MBdrevet uden problemer med nor-

Sådan ser det ud på din Am igaskærm, n år faxen bliver sendt. Da
det er en helt lille task for sig selv,
kan du uden problemer gå i gang
med noget andet - som f.eks. at
skrive endnu et brev.

male 880K-disketter. Men her er
du altsåmere eller mindre ‘Palle
alene i Verden’ .
En sjov ting er, at man kan defi
nere en makro, der aktiveres fra
DOS eller fra et program der multitasker, og som får disketten til
automatisk at hoppe ud af drevet!
En skæg finesse, lige indtil disket
ten ryger ned på gulvet, hvorefter
ens hund spiser den!

Spar op istedet
Så er det tid til a t sende faxen Klik på modtageren, og maskinen
klarer resten.

været på spil, og de har konstrue
ret et diskdrev, der kan klare
disketter op til 1.5MB.

Muligheder med
begrænsninger
Diskdrevet skal bare ind i disk-por
ten, og så skal softwaren installe
res, med den rigtige driver. Når det
er gjort, er det bare at gå igang
med at bruge drevet som sædvan
ligt - eller er det? For lige som man
ser mulighederne, ser man også
begrænsningerne. Som før nævnt
kan du nu gemme op til 1.5MB
data på en diskette, mod før
880K. Og det er jo oplagt, til f.eks.
et billedarkiv. Men - du kan ikke
bruge dine normale disketter. Du
skal have fa t i nogle disketter, der
har benævnelsen ‘HD’ , og som

Nu skal vi naturligvis ikke være uri
melige, og førnævnte episode er
kun en tæ nkt situation. Diskdre
vet fungerede da også upåklage
ligt i den tid vi havde det til test.
Men det er svæ rt at se, hvad
egentlig nytte man har af det - pen
gene kunne nemt være gået til
opsparingen til en harddisk iste
det, hvor der er MASSER af plads
at gemme sine billeder på.
Hvis nogle af læserne mod for
ventning (man ved jo aldrig) kan fin
de på anvendelser for et sådant
drev, hører vi gerne fra Jer - hvis
man ovenikøbet har over fem,
GODE forslag, kan vi godt presses
til at sende e t spil som gevinst.
(OBS! Alcotini, eller ansatte der
fra, må IKKE sende ind...)

AE Send-Fax, pris:

Fakta:

Amiga 500 (eksternt) kr. 2695,-,
Amiga 2000 (internt) kr. 2395,AE 1.5MB diskdrev, pris: 2199,Alcotini, Hf.:8622 0611/3120 7320

Få Tekster
på din Video
Inte t mindre end karaktergeneratorenes Roils Royce og Porche.
Sådan må man betegne henholdsvis Pro Video Post
og Broadcast Titler 2.
V i har taget en te s ttu r på dine vegne.
A f Flemming L erb æ k

E

n video kan næppe kaldes

færdig, hvis den ikke er for
synet med tekster. Det ville svare
til, at alle artiklerne i dette blad
var uden overskrift og andre oplys
ninger, f.eks. om, hvem der havde
skrevet dem. løvrigt kræves det
ved salg af videoer, at man gør
det klart, hvem som står bag pro
duktionen.
Men ud over, ser det godt ud,
når der er en flot titel og andre
oplysninger under vejs i filmen. Og
for folk, som arbejder mere pro
fessionelt er det helt nødvendigt,
at de har adgang til en karakter
generator.
Karaktergeneratorer har indtil
for nylig været store dyre special
maskiner. De bruges på radiofo
nierne (TV2 og DR) og på de stør
ste af produktionshusene. Prisen
ligger over 150.000 kroner.
De fleste må finde en billigere
løsning. De findes i kraft af soft
ware til f.eks. Amigaerne. Og i
mange pris/kvalitetslag. Men ar
bejder man fuldtid, eller som vir
kelig seriøs hobby med video, vil
man meget gerne have lidt af de
features og arbejdsmetoder, der
findes på de egentlige karakter
nye fonte og grafik er også nødven
generatorer.
dige egenskaber.
Disse krav opfylder både Pro
Video Post og Broadcast Titler 2
Det første krav en professionel
op til mere eller mindre.
bruger stiller, er høj opløsning.
Men moderne karaktergeneraDerefter krav om problemløse og
tor-software kan meget mere end
hurtige sideskift uden rystelser.
det. Et utal af wipe, scroll og rollFleksibilitet i brugen dvs. hurtig
effekter er normalt. Grafik manipu
indskrivning, gode rettemuligheder
lation, ur, testbilledgenerator, ned
og mange fonte. Krav om fjernbe
tællingsur og digitale videoeffekter
tjent styring (GPI), let adgang til
er ønskelige. Også det leverer de

Professionel

to produkter op til mere eller min
dre.
For at give et godt sammenlig
ningsgrundlag har vi lavet et ske
ma med de to softwares egenska
ber. Den enkelte læser kan så
selv dømme, om hans eller hen
des behov er dækket.
Samtidig skal man være op
mærksom på, at de to software
stiller krav til en minimumskonfigu
ration på Amigaen.

I denne artikel vil jeg koncen
trere mig om at fortælle om de to
softwares gode egenskaber.

Rolls Royce
Pro Video Post er efterfølgeren for
Pro Video Gold, der altid har væ
ret anset for at være den karakter
software, som kommer nærmest
på den ægte vare. Sådan er det
vel endnu, hvis man tænker tradi
tionelt om en karaktergenerator.

For overhovedet at komme igang skal man have minimum en
Mbyte Chip RAM fri ved opstart.
Der skal desuden være minimum
2 Mbyte Fast RAM. Eller kan man
godt forberede sig på meldingen
"Not enough memory available".
Derefter beder programmet om se
rienummeret. Er det ok, blankes
skærmen til sort og en cursor duk
ker op. Flår man skruet op for sine
højtalere, og det skal man gøre for
at betjene denne software - er der
også stemme annoncering af pro
grammet. Undervejs er der forskel
lige ques, dvs. toner, som fortæl
ler dels, at computeren arbejder
på opgaven, og dels at den er fær
dig til at fyre f.eks. en digital video
effekt (DVE) af.
Der er fire gode fonte til rådig
hed i fire størrelser. Opstarten er
altid en tynd skrift kaldet "Clean".
Den har ikke danske karakterer i
den nuværende version, men Gra
fitti Data i Silkeborg, som er im
portøren af denne software, lover
at det er på vej. De øvrige tre fonte
er med danske karakterer.
De fire fonte findes i 32, 48, 64
og 80 vertikale scanlinier. De står
flot på den Amiga 3000, vi teste
de på. Opløsningen er på 720x
576 pixel.
På trods af denne relativt store
opløsning er der kantede hjørner
at se. Men en form for anti-alias
system, hvor man selv styrer, hvil
ke farver der skal blandes omkring
karakterenes kanter, slører over
gangen, så bogstaverne står flot.
Jeg savner muligheden for at
loade fonte ind fra andre soft
warepakker i Color Font-standar
den, fra f.eks. Kara Font serien.
Men til gengæld har man købe ek
stra fonte gennem Graffiti Data.
Fire fonte ekstra koster ca. 1.000
kroner.

Linjebaseret
Pro Video Post er en linjebaseret
karaktergenerator. Det synes i før
ste omgang som en hæmsko.
Men realiteterne er en anden.
I de otte år, jeg har arbejdet pro
fessionelt med karaktergenerator
er, er vi altid nået dertil, at vi arbej
der i "masker". Det skyldes øns
ket om at undgå forvirrende place
ringer af tekst, forkert typografi
eller endnu værre; mange blande
de elementer på en side. Det styr
ker ikke læsbarheden.
Netop masker er metoden til at
arbejde på Pro Video Post. Man
kreerer simpelthen en række sider
som udgangspunkt for sit arbejde.
Typografi, farve, skygge, outline
osv. tages med en simpel kom
mando fra skærmen op i cursoren. På den måde kan man skrive
sin nye tekst ind. Et tip er, at lave
få sådanne udgangssider med de
mest brugte karakteristika, og så
hente sine indstillinger derfra. Det
er den hurtigste arbejdsmetode o

verhovedet! Det er så rutinearbej
de, at fylde skærmen. Men der fin
des også opgaver, som ingen for
tilfælde har. Fler kan man nyde
finere linje, fonte, skygge-karakte
ristika og farver.
Jeg kunne godt ønske mig lidt
mere hjælp på skærmen. Det er
lidt stift og gammeldags at gå fra
menu til menu via funktionstas
terne. Til gengæld er det lige så
sikkert bygget op som en traktor.
Og det funker bare! Et stort plus
er det også, at der kan arbejdes
med flere størrelser fonte på en
linje. Brugeren må så blot definere
linjen efter den største font. Selv
følgelig er der alle de tænkelige
muligheder for at køre en tekst på
skærmen. 99 forskellige metoder
med alle kombinationer medreg
net.
Når man så har fået en hel side
på skærmen, kan de enkelte linjer
wipes, fades, scrolles, pushes og
meget andet, på 92 måder uaf
hængigt af hinanden.

IFF
En virkelig god ting ved program
met er dets mulighed for at im
portere og eksportere filer i IFFformatet. Internt arbejder program
met med en data-pakkemetode
kaldet "Overlay". Det sker for at
spare hukommelse og dermed
mindske loade-tiderne.
Afviklingen af IFF-filer sker pro
blemløst. Og der bliver rigtig åbnet

for godteposen når først program
met har et stykke grafik at arbejde
med.
Pro Video Post har en række
features, som muliggør manipula
tion med grafikken. Den kan for
mindske og forstørre billeder, vip
pe billederne ind i skærmen, ro
tere dem, flytte dem, lave et min
dre billede til en hel skærm med
samme motiv, spejle, kombinere
billederne og give dem nye farver.
Et meget stort plus for en kreativ
video producer.

opbygget af 25 frames. De er ind
delt i to halvbilleder kaldet fields.
De to betegnelser for fields har
ikke noget direkte med hinanden
at gøre. Og det er ikke sådan, at
f.eks. 25 fields giver et halvt se
kunds DVE-varighed. løvrigt gene
reres maksimalt 16 billeder pr. ef
fekt. Derefter gentages det enkel
te billede blot f.eks. to gange.
I figur 1 har vi gengivet nogle af
de grundelementer, der arbejdes
med, så man forstår de unike mu
ligheder Pro Video Post DVE giver.

DVE

Broadcast Titler 2

En helt unik feature hos Pro Video
Post er dens DVE generator. Helt
som på maskiner til mange hund
rede tusinde kroner, kan den sæt
te billeder på og af skærmen gen
nem diverse effekter.
Den arbejder med en side af
gangen. Det er altså ikke LIVE bil
leder, men det samme billede,
som manipuleres med. Deluxe
Paint III har nogen af de samme
muligheder, men ikke nær så flek
sibelt og hurtigt. Og slet ikke i det
omfang.
Ialt tilbydes 82 forskellige må
der at få et billede på skærmen,
og det ser virkeligt professionelt
ud. Man kan justere antallet af
fields og varigheden af en effekt.
Dog er det lettere forvirrende at
PVP arbejder med begrebet fields.
I video-terminologien er et se
kunds billede under PAL-systemet

Broadcast Titler 2 er en opfølgning
på tidigere software. Men det er
samtidig en kraftig tunet model.
Den er i absolut topklasse og helt
i broadcast kvalitet. Innovosion,
som står bag BT2, har lyttet til kri
tikken og skabt en helt igennem
professionel tekstgenerator, base
ret på software og Amiga-modellerne. Der er kommet GPI inter
face, mus/keyboard styring og en
fremragende manual.
Musstyringen er meget gen
nemtænkt. Man kan f.eks. plusse
en talværdi ved at taste på en
skærm-tasts højre side. Tastes på
den venstre side decimeres tal
værdien.
Vi har testet standardudgaven,
der arbejder i en opløsning på
736 x560. Men BT2 fåes i en
speciel Amiga 3000 udgave, med
en vertikal opløsning på hele

Figur 3: Sammenligningsskema
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ProVideoPost

BroadcastTitler2
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1472 linjer. Det svarer til de pro
fessionelle
ka-raktergeneratores
opløsning. Dertil skal lægges en
fremragende anti-aliasing. Selv i
den "lille" version står bogstav
erne imponerende godt. Faktisk
det bedste jeg til dato har set på
en software-base-ret tekstgenera
tor.
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Broadcast Titler 2 er en sideba
seret teksteditor. Man kan have
op til 20 linjer på skærmen med
vidt forskellige fontstørrelser sam
tidig. Med i pakken er fire forskel
lige fonte i forskellige størrelser
fra 15-100 scanlinjer høje.
BT2 kan importere tekster fra
en teksteditor. Det betyder, at
man kan sætte sine sider op en
gang for alle. Derefter er det blot
et spørgsmål om at komme nyt in
dhold på siden. Og det kan gøres
på en anden computer i en almin
delig ascii-tekstfil.
Softwaren kan også arbejde
med Color Fonte, eller andre Amiga Fonte. Skulle det ikke give mu
ligheder nok, kan man kreere sine
egne multifarvede fonte ved hjælp
af en brush i et tegneprogram.
Brushen overføres på fontene li
den problemer.
De importerede fonte skal kø
res gennem det medfølgende pro
gram "Font Converter". Vil man til
lige have disse fonte gjort skar
pere at se på, må man ud og inve
stere i programmet "Font Enhancer". Til gengæld bliver fontene
også af en fantastisk opløsning,
incl. anti-aliased effekter, på 23,3
nanosekunder. Det er bedre end
mange special-karaktergeneratorer gør det!
En baggrund kreeres meget
nemt i programmet med de med
følgende baggrundsmønstre. Men
man kan også importere IFF-grafik
fra f.eks. Deluxe Paint III. De to
programmer i fællesskab giver
nogle af mulighederne for at køre
DVE. Men ikke helt, som med Pro
Video Post.
Farvekontrollen er helt i top.
Dels kan man arbejde med skyde
potentiometre ved hjælp af musen
på RGB-sammensætningen. Men
flotte transparente resultater fåes
ved at bruge FISV (Flue, Saturation
og Video) muligheden.
En af de mest værdifulde fea
tures ved BT2 er muligheden for
at lave nyt layout på siden. Dels i
et skema, hvor safe-områderne
defineres, tabuleringer indlægges
og margins for f.eks. undertekst
ning fastlægges. Det er godt, at
man på skærmen kan følge de
ændringer som lægges ind. Men
endnu bedre er det, at man, også
efter, man har lavet en side, kan
flytte på de enkelte linjer, både
vertikalt og horisontalt. Det mes
ter kun denne software. Til gen
gæld er det komplet uforståeligt,

at der ikke er mulighed for kursiv,
hverken med importerede eller
medfølgende fonte. Det må med i
BT3!

Move on
Broadcast Titler 2 har også et
væld af forskellige muligheder når
det gælder side- og linjemanipule
ring.
Jo mere kompleks en side er,
dvs. jo flere forskellige farver,
skriftstørrelser og skyggebrugen
er, des længere vil det tage og
gemme og genloade siden. Det
problem har man løst gennem de
såkaldte "Presto sider". De sikrer,
at man kan anvende meget korte
visningstider på en side, og al
ligevel få næste side klar til at vi
ses.
BT2 har effekter som tumble og
flip, samt naturligvis alle de gæng
se måder at få sider ind og ud på.
En af de mere usædvanlige blandt
de knap 100 effekter, er mulighe
den for at dissolve (fade) en bag
grund ind under en eksisterende
tekst!
Der er 24 eller 12 timers ur,
tilbagetælling samt dato og tid.
BT2 rummer også mulighed for at
fjernstyre dissolves effekter på en
SuperGen genlock. Softwaren fra
SuperGen er simpelthen indbygget
i BT2.
På grund af BT2s gode side
menu-layout, er det nemt at arbej
de med disse effekter. Hele tiden
kan man se, hvad der er indføjet
eller fjernet.

Konklusion
Fler er to stykker software, som vil
tiltale alle kræsne brugere. De
rummer hver deres stærke sider,
og ganske få svagheder.
Forskellene ligger først og frem
mest i opløsningen, hvor Broad
cast Titler 2's anti-aliasing virker
bedst. Men også i deres betje
ningsmåder er de væsentlig for
skellige. Om man kan lide den
ene frem for den anden, må kom
me an på en prøve.
Pro Video Post har en helt unik
DVE mulighed. Men med hjælp fra
Deluxe Paint III, er de samme mu
ligheder næsten til stede hos
BT2.
Mit råd er derfor, at man selv
besøger et af de steder, hvor soft
waren forhandles. Det må være
rimeligt med en prøvekørsel med
et par programmer til mange tusin
de kroner. Tag en tur og oplev om
dit temperament passer til en
Roils Royce eller en Porche. Jeg
garanterer for, at køreglæden nok
skal være der i begge tilfælde. ■

Fakta
ProVideoPosl, pris: 8995,- kr. Grafitli
Data, tlf.:86 821 855
Broadcast Titler 2, pris: 4500,- kr. Radio
huset AV, tlf.:86 195 48 8

G R Æ D E R . . . .

Ole sparede 40 kr., da han købte sin RAM-udvidelse hos et lille firme, der lovede ham et
års garanti. Efter tre måneder virkede den ikke. Og firmaet var væk! Så er en garanti ikke
meget værd. Ole købte en ny RAM-undvidelse, igen meget billigt hos et lille firma. Den så
lidt tynd ud, men en RAMudvidelse
er vel
en RAMudvidelse. Sådan er det ikke. Ole’s
AMIGA 500 brændte af, da han
satte RAM-udvidelsen i. Så nu
græder Ole.

STEREOSYSTEM

CARTRIDGES

ACTION REPLAY II

ZY-FI stereoforstærker

til Amiga 500/2000 seneste vers.

med 2 stk. 3-vejs højttalere

Del kan være dyrt at købe tor billigt hos tilfældige firmaer!

•Soundtracker lyd-ripper
• E t væld af direkte DOS-kommandoer for
nemmere arbejde med diskdrevet
•Freezekopierer næsten alt *
•E vigt liv i spil og slow-knap
•Effektiv virus-killer
•F ly t sprites fra spil til spil
eller tegn selv nye
•Assembler/diassembler
•H ugger let lyd og billeder
• 2 års garanti
•A ction Replay 2 indeholder en masse nye •■=
faciliteter. Rekvirér vort særlige
informationsark herom
8>
•D ANSK MANUAL!

Denne service får du kun hos os, fordi vi udelukkende sælger kvalitet, og vi ved, hvad vi
har med at gøre. Efter mere end 6 gode år i hjemmecomputerbranchen er vi en af de
mest pålidelige leverandører, du kan vælge - TØR DU ANDET???

A500

Tør du andet end at købe dit com
puterudstyr hos BMP-Data, der
som de eneste i branchen yder 2
(TO) års garanti på langt de fleste
produkter??? Tilmed får du hos
BMP-Data 8 dages fuld returret og
30 dages ombytningsret, og både
før og efter købet kan du benytte
den gratis teknikerbistand.

Velkommen hos BMP - Data! - Danmarks flinkeste AMIGA-forhandler.

A2000

Er du træt af den flade lyd fra de indbyggede
højttalere i din monitor? Så lad den gode lyd
fra din Amiga komme til ære med ZY-FI
stereosystemet. 2 solide 3-vejs minihøjttalere
med indbygget forstærker og volumenkontrol
giver dig perfekt HI-FI lyd. Flot sort design.
Solid kvalitet og 2 års garanti.
Strømforsyning medfølger.

2 års aaranti

O L E

Hele sæ ttet kun
kr. 698,- (AMIGA/ATARI)
kr. 748 (C64/128)
i
AMIGA USER skrev:
"...the ZY-FI amp
comes very highly
recommended."

998,1.098,

STEREOSAMPLER

INDBYGNINGSKASSE

AMIGA VIDEO DIGITIZER

SM A R T S O U N D

SMARTSTAND

Årets bedste digitizer pakke-tilbud
THE COMPLETE COLOUR SOLUTION

Stereosampler

•Overforer alle lyde fra stereoanlægget til AMIGAen i Hi-Fi
stereo kvalitet (samplerate op til 100 kHz).
•G e m lyden på disk, spil baglæns, læg ekko på, snak som
Anders And eller lav et ACIDHOUSE mix.
•F u ldt softwarekompatibel. Virker med alle programmer til
sampling via parallelporten.
• 2 års garanti.
SmartSound er smart!
Tilslutningen til hovedtelefon-stikket gør
muligt at anvende alle kontroller på
anlægget. Hermed er knapperne på
sampleren sparet og VOILA! Du får
800 kroners lyden for kr. 398,-.
Sådan.
Ind. kabel og stereo-software.

~
2?
§>
2?
CM

SmartStand gor det muligt at placere monitoren halvt
ind over AMIGA 500. Samtidig kan strømforsyningen
og andet ledningsrod placeres under monitoren.
Hermed får du bedre orden og plads
på dit computerbord og din gode
gamle Amiga kommer til at ligne
en flot PC. SmartStand er
dansk kvalitet i kraftig
metaludforelse og er
selvfølgelig sprøjte
lakeret i den rigtige
Amigafarve.

Rost til skyerne i den engelske fagpresse. F.eks. udtaler "Amiga-user": “Kan
man ønske sig mere?".
Rombo-digitizeren digitaliserer i 4096 farver fra både videobåndoptager og
kamera. Laver prisklassens absolut flotteste billeder i op til Interface.
Digitaliserede billeder kan gemmes som IFF og køres ind i ethvert
tegneprogram. Til farvedigitalisering kræves en RGB-splitter, der naturligvis er
inkluderet i pakketilbuddet. Ved hjælp af den medfølgende animationssoftware
kan du også lave S/H realtime framegrabbing, og på denne måde optage en
stumfilm og gemme den på disken. Til bearbejdning af de færdige billeder
medfølger Photon Paint. Et ægte HAM tegneprogram i 4096 farver. Det hele
er klar til brug på AMIGA.

PAKKETILBUD:
Digitizer 1998,- Photon Paint 798,RGB-Splitter 1498,=
SPAR 1296,- KUN 2998,|

KUN

kr. 298,-

Kr. 398,-

3

fo r hele pakken
Rekvirér gratis demodisk

DISKDREV

TILBUD PÅ SUPERPRINTERE

MUS

ZYDEC 3,5"
EXTERNT DREV

ZYDEC
DESIGN-MUS

Engelsk topkvalitet med
præcisions drevmekanis
me fra Citizen. Meget
støjsvag og udstyret med
stik til evt. flere drev, afbry
der, støvklap, metalkabinet
og luftindtag med støvfilter.

ZYDEC Design-mus er den
AMIGA-mus der ligger
bedst i hånden. Med indspiration hentet i dråbe
formen opnås et design,
der bevarer det faste greb
om musen uden nogen
skarpe kanter. Zydec
^
Design-musen er euro§
pæisk topkvalitet, når det §>
S?
er bedst.

Kun kr.

898,-

<\j

DE FLOTTESTE FARVER!
•Professionel farveprinter til AMIGA/PC/C-64/C-128.
•MPS1550C har stik til både Amiga/PC (Centronics parallelt) og til
C-64/128 (rundt serielt).
•U troligt mange muligheder for at variere teksten.
•M ange landes tegnsæt indbygget f.eks. DK. GB. S.N.D.USA.E og F.
•K a n danne 50 forskellige, klare farver.
*
•Lynhurtig: 120 tegn/sek.
•S O FT TODAY beskrev denne printer,
som den bedste farveprinter for
under kr. 10.000.-.

Kr

"Commodore MPS1270 KUn 1 9 9 8 ,-

Prisen inkluderer kabler, 250 ark papir, farvebånd (samlet værdi kr. 291,-),
dansk manual m.m. Desuden medfølger gratis traktorfremføring (værdi kr.
380,-). Rekvirer gratis skriftprover

Prisen inkluderer kabel, papir og farvepatron. (Samlet
værdi kr.342,-). Rekvirer gratis skriftprøve!

Commodore MPS1550C

Kr. 2 9 8 ,-

'O

MARKEDETS MEST STØJSVAGE
•E n ægte INK-JET printer, der passer både til Amiga og
PC.
•Skriver utroligt flot - en mellemting mellem en 24-nåls og en laserprinter.
•Forskellige tegnsæt.
•D e n utrolige INK-JET-teknik sprøjter sværten direkte på
papiret, derfor skriver printeren smukt og lydløst.
•F lo t og praktisk, kompakt design.
•INK-JET-printere koster normalt omkring 10.000,- så
prisen er en lille revolution:

- » 8 -

ZYDEC RAMUDVIDELSER TIL A500
512 KBYTES

1

Få en hel Mega byte i din AMIGA 500 på 5
g,
minutter! Den danske vejledning fortæller dig £
nøjagtigt, hvordan du skal gøre. Leveres både
med og uden ur og batteribackup, begge
udstyret med afbryder. Markedets mest fejlfrie!

kr. 348,512 kb med ur og batteri kr. 398,512 kb uden ur og batteri

ZYDEC 1,5 Mb
Hvad siger du til at komme op på 2.0 Mb på
ro
een gang? ZYDEC 1.5 Mb giver dig
g>
muligheden. Leveres komplet med RAM,
«
GARY-adaptor. afbryder, ur med
batteribackup og dansk monteringsvejledning.
Kræver Kickstart 1.3 (se opstarten).

Kun kr. 1298,-

ZYDEC MEGABOARD
ZYDEC Megaboard er en fantastisk nyhed til
alle, er har en 512 kbytes RAM-udvidelse.
ZYDEC Megaboard kobles sammen med din
512 kbytes
RAM-udvidelse (max. 90
mm lang) og vupti - du
har 2 Mb i computeren!
ZYDEC Megaboard
leveres komplet med
alle nødvendige
RAM-kredese og
GARY-adaptor samt en
dansk
monteringsvejledning.
Kræver Kickstart 1.3 (se
opstarten).

Kun kr. 1098,-

POSTORDRE-BESTILLINGSKUPON
Send kuponen i lukket kuvert til nedenstående adresse eller ring på vor ordretelefon 42 28 87 00.
HUSK at du trygt kan handle hos os - markedets bedste garantibetingelser.

Industrivej 19
3320 Skævinge

ø m p -D fm =
JEG BESTILLER HERMED:

^
42 28 87 00

FAX: 42 288 255
Postgiro: 1 90 62 59

MIN ADRESSE ER:

STK

KR.

NAVN:

STK

KR.

GADE,NR:

STK

KR.

POST NR:

STK

KR.

BY:

STK

KR.

TLF.NR:

BETALING
JCheck vedlagt jP r . efterkrav
+ porto kr. 20,+ porto (kr. 20,-) og gebyr (kr. 25,-)
IALT tillægges kr. 45,-

FØLGENDE ØNSKES SKRIFTPRØVER P/S
GRATIS TILSENDT: □ FARVEPRINTER
□ AMIGA KATALOG
□ C-64 KATALOG
□ DIGITIZER DEMO

MPS1550C
□ INK JET PRINTEF
MPS1270

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Kuponen må gerne skrives af eller kopieres. Alt er med min. 1 års garanti. Alle priser er incl. 22%
moms. Åbningstider: Mandag - fredag: 09.00 -16.30. Torsdag: 09.00 -17.30.

Ray-Tracing og rendering er ord som man ustandseligt støder på, når man arbejder
med 3D-programmer på Amipaen. Og hvad betyder ae så? I de kommende måneder vil vi
kigge nærmere på dette og diverse animerings-programmer - startende med en generel
gennemgang af principperne bag animation på Amiga.
Modellering

hhv. fra oven, fra siden og forfra,
cent af alle programmer på
re-dimensionel grafik er et
således dannende ettre-dim ensisåkaldte primitiver, der norm alt
fascinerende område i com
I trin 1, der for det meste er det
onelt indtryk af objektet. Kombi
er kugler, kasser, pyramider og
hårdeste stykke arbejde, bliver
puter-verdenen, og Amigaen
nationen af disse vinduer gør det
lignende. De kan så manipuleres
er efterhånden ved at markere sig objekterne dannet ved hjæ lp af
som Lego-klodser og sæ ttes
m uligt at se objektet i alle - til tider
de værktøjer, softwaren byder på.
stæ rkt i kraft af sin lave pris og
Dette sker norm alt i tre vinduer
for mange - detaljer, som så kan
sammen, til de udgør e t objekt.
høje fleksibilitet. Hvis man i dag
på skæ rmen, hvori objektet ses
redigeres. Til hjælp byder 99 pro
Man kan også rotere og skalere
vil have et system, der kan kon
kurrere med en Amiga 300 0 ,
kommer prisen let op på en kvart
m illion. Både PC og Mac-standarderne lider under et lille udbud af
software og maskinarkitekturer,
Ekstruderinq: Operation der giver et om rids/flade dybde, se ill.
der ikke er beregnet til den slags
Facet Består a f 3-5 vektorer, angiver en enkeltflade på et objekt.
grafik. Softwaren til disse maskiFrame: Et enkeltbillede, i forbindelse med film. En videomaskine viser 25 frames i sekundet, 35m m + (bio
nererbetydeligt dyrere, ogi de fle
graffilm)
viser 3 0 frames.
ste tilfæ lde skal der også inve
Keyframe: Nøglepunkt i en animation, angiver specielle omstændigheder for objekt, der så kan "tweene"'s.
steres i ko rt og skærme.

T

O r d f o r k l a r i n g

Hvad g år det
ud på?
At komme fra 2-D til 3-D grafik
kræver en gevaldig om stilling. 3D er ikke næ r så umiddelbar som
2-D, og der er masse ting, man
skal lære. I manualen til Sculpt4D anbefales det, at brugeren visu
aliserer sin lille verden med lege
tøjf!). Det norm alt største arbejde
består i at modellere objekterne
til sine scener, efterfulgt a f raytracing’en. Fremgangsmetoden
plejer at være således:
1)
2)
3)
4)

Modellering a f objekter
Animering
Scenografi
Raytracing (lyssporing)

F.eks. kan objektet være blåt og rundt i Keyframe 1 og rødt og firkantet i Keyframe 50. Ved hjælp a f tweening+morphing vil objektet så ændre form og farve over frames 1-50.
Logisk operation: Boolske operationer (f.eks. A N D , OR, XOR) kan udføres på objekter, se ill.
Lvssporina: Raytracing (generel betegnelse).
Morphina: Tweenina-princip, ændrer et objekts udseende mellem keyframes.
Objekt: En gruppe facetter/formel-primitiver/splines, der udgør en helhed, f.eks. et bogstav.
Path: Et objekt kan sættes til at følge en path (sti). Giver normalt renere bevægelser end ved keyframing.
Polygon: Facet.
Primitiver: Grundklodser til modellering a f objekter. Oftest kugler, klodser, pyramider o.l.
Punkt: Bindepunkter for vektorer, grundpillen i et objekt.
Raytracing: En form for lyssporing, raytracing er den mest udbredte på Amigaen. Raytracing kan beregne en
tre-dimensionel scene om til et IFF-billede, med reflektioner, skygger etc.
Rendering: Generering a f billeder med raytracing eller andre principper.
Tweenina: Beregning (udfyldning) a f frames imellem fo Keyframes.
Spline: Objektsystem, hvor objektets grundkerne beskrives med en spine der bestemmer objektets "rygrad",
der kan bøjes og drejes - med objektets overflade følgende med i bevægelsen. Se ill.
Vektor: Udgår fra et punkt, angiver retning og afstand til næste punkt i tre dimensioner. Del a f facet/polygon.
Vektoriserina: Proces, hvori et objekt bliver genereret ud fra et omrids a f en IFF-brush. Se ill.

1) M an tager en kugle og en cylinder.

tingene, som man vil. Derudover
kan man rotere en profil (sweep),
ekstrudere og manipulere objek
te r på måder, der er individuelt for
hvert program. Mange program
mer byder på special-værktøjer,
f.eks. kan Imagine konvertere
IFF-billeder til faste objekter (ved
vektorisering),
3D-Professional kan lave træ er
og landskaber med sin indbygge
de fraktal-generator og Real-3D
kan, ligesom Imagine, foretage
logiske operationer på objekter.
Ikke alle programmer kan fore
tage manipulationer på de enkel
te facetter - der findes tre forskel
lige objektsystem er på Amigaen:
Vektor, Formel og Splines.
Vektor er den klassiske metode:
Objekterne er repræ senteret ved
hjælp af facetter, der er dannet af
vektorer. Facetterne er 3, 4 eller
5-sidede. Fordelen ved facetter er
muligheden for speciel manipula
tion af den enkelte facet, ulem
pen en ofte ret klodset og lang
som editor, sam t at objekter har
en endelig opløselighed, d.v.s. jo

2) De to objekter sammenføres, og...

tæ ttere de kommer på kameraet,
jo grovere og mere kantede vil de
se ud.
Formel-objekter beskrives af
m atem atiske formler, f.eks. vil en
kugle hurtigt kunne beskrives af
en almindelig sinus-cosinus for
mel.
Fordelene ved formel-løsnin
gen er hurtige editorer, hurtig og
pænere rendering og uendelig
opløsning; objekterne m ister ikke
deres kurver, når kameraet kom
mer tæ t på. Ulempen er, at man
ikke kan “ bule’’ og vride objekter
ne, f.eks. ved en magnetisme
funktion.
Den sidste mulighed er ret ny
på Amigaen, men er blevet brugt i
årevis på professionelle grafik
stationer. Splines minder lidt om
form el, men er meget mere flek
sibel. Enspline beskriveren over
flade med en linje, der kan bøjes
og bukkes på utallige måder. Man
har form lernes opløselighed og
facetternes rige muligheder, og
mere til: Forestil dig f.eks. et

3) Der er hul igennem!

langt skjorteæ rm e. Når du bøjer
armen, vil s to ffe t inde ved “ knæk
ke t” folde sig sammen. Samme
e ffe kt kan du lave på et splinebaseret objekt, såsom et fly der
basker med vingerne(l). Des
værre er der til dato kun lavet 2
spline-baserede
systemer til
Amigaen (IGOR og Journeyman,
og IGOR sæ lges ikke), men der
skulle være flere under udvikling.
Med en enkelt undtagelse
(Caligari) sæ tte r man også objek
ternes attributter i modellerings
stadiet. Et objekt skal tildeles far
ve, reflektionsvæ rdi, gennemsig
tighed o .l., ligesom de fleste nye
programmer tilla d e r en IFF-brush
som overflade.

Animering
I trin 2, animering, træ der et pro
grams svagheder fo r alvor frem.
Tre typer animeringsmetoder
anvendes på Amigaen; tweening,
m orphingogpath.
Tweening er den helt klassiske
metode indenfor tegnefilm skun

sten. En overordnet anim atortegner de vigtigste fram es (keyframes), hvorefter en mindre frem 
træ dende tegner udfylder "huller
ne” imellem dem. Tweening er
k o rt for “ in-betweening” (“ indim ellem "). På en computer ville
man placere e t objekt e t bestem t
sted, hoppe f.eks. 50 frames
frem, og flytte objektet. Derefter
ville man lade computeren inter
polere mellem frame 1 og 50,
d.v.s. lade den beregne de mel
lemliggende frames.
Morphing er en tweening-teknik, hvor et objekt ændrer form
over et g ive ttid srum ,f.eks. kanet
bogstav ændre sig til et andet.
Den eneste forudsæ tning er, at
objekterne har samme antal
punkter/facetter, da softwaren
nummererer den, således at
punkt 1 forbliver punkt 1, selvom
objektet e rto ta lt anderledes. Der
for er det kun vektor-objekter, der
kan morphe. Morpherkort for
" M etam orphosis” , der (lidt firkan- y
tet) betyder ændring.

Vektorisering

Vektorisering - et specialværktøj i Imagine. Først tegnes der et IFF-billede (her i DPaint), der saves som brush. Imagine konverterer brush'en til et
omrids, hvorefter brugeren kan give det overflade og ekstrudere det.

Grafik med dybde...
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Ekstrusion i Imagine. Det flade objekt bliver ekstruderet til dybde 100.

Gengivelse a f kugle i Imagine og Real3D. Imagine anvender polygoner, Real3D benytter sig a f formler.

^

Path er næsten selvforklaren
de - en path (sti) angiver den rute,
et objekt skal følge over X antal
frames. Naturligvis virker disse
ting bedst, hvis de kan kombine
res, men der er kun to program
pakker på markedet, der tilbyder
alle typer animationsværktøjer
(Sculpt4-D og Imagine).

Scenen
I trin 3 sæ ttes objekterne sam
men så de udgør en scene, og de
globale attributter sæ ttes. Ting
som lamper, horisont, ambient
lys (som fra solen) og mindre ani
mationsparam etre skal sæ ttes.
Lyset er meget vigtigt i en scene.
Lyskilder kan placeres som
objekter i scenen, og i de fleste
programmer kan du sæ tte farve
og lysudstråling. I de mere avan
cerede programmer kan du sæ tte
lystype (konisk, sfæ risk, spot

<$►

etc.) og modificere deres skygge
virkning. I scenen bliver kameraet
placeret, scenen fæ rdiggjort til
rendering og opløsning og antal
bitplaner bliver sat.

Raytracing
I trin 4, renderingen, skal bruge
ren demonstrere sin engleagtige
tålmodighed. På en ikke-acceleret maskine kan man let komme
op 1-40 tim ers beregningstid (for
ET billede!), hvorimod den maksi
male ventetid på en 50 MHz
maskine er på ca. 2 timer. Raytra
cing er en a f de æ ldste form er for
lyssporing, og desværre også en
af de langsomste. Nyere metoder
såsom Radiosity og ReflectionDiffusion er betydelig hurtigere,
men knap så fleksible med hen
syn til brushes.
Derfor forskes der stadig i hur

tigere raytracing-algoritmer, som
f.eks. VERA (Very Efficient Ray
tracing Algorithm), der er et tysk
universitetsprojekt og OCTREE
(som bruges af mange nyere pro
gram mer på Amigaen).
Der er også stor forskel på de
enkelte programmers billedkvali
tet. Nogle er bedre til standard
Amiga-opløsninger, andre til 24Bit billeder (16.7 mili. farver).

Hardwaren
Det er jo altsamm en meget godt,
men der er et specielt øm t punkt
for Amiga-ejeren, og det er hard
waren.
En standard A500 har ikke en
chance for at frembringe noget.
Der skal minim alt 1 Mb RAM og 2
drev til for at kunne lave noget, og
da vil man være begræ nset til
små anim ationer med meget sim

ple objekter. Jeg vil anbefale 3 Mb
RAM, en harddisk og også gerne
et acceleratorkort for at kunne
lave anstæ ndige animationer,
uden at skulle vente en måned på
dem. En A500 har også et køle
problem, der isæ r går ud over
strømforsyningen, så det kan
være nødvendigt at investere i en
kraftigere model, helst med
blæser.
Hvis det ikke har afskræ kket
dig, så kan du se frem til næste
nummer af DNC.
Her bringer jeg nemlig en te st af
de m est populære 3D-programmer herhjemme, hvor mange af
de foregående begreber vil blive
brugt. I samme forbindelse vil jeg
te ste GVP’s 50MHz accelerator
kort til 2 0 0 0 ’eren, og medbringe
tider på 33M Hz-kortet og på en
A3000.

☆HARDDISKEN
A500
MULTI
EVOLUTION
- Plads til 8 MB Ram

udvides v.h.a. Sipmoduler
- Autoboot under
kickstart 1.2, 1.3 og 2.0
- Virtual memory, 100
MB eller mere, udnyt
harddisken som Ram
Overføringshastighed:
- Read 900 kB/s
- Write 890 kB/s

GOLEM SCSI 2
Combicontroller
-Plads til 4 MB Ram.
-Sokler til ekstra ram.
-Sokkel til Kickstart 2.0.
-Autoboot under
Kickstart 1.3 og 2.0.
-Gameswitch.
-Gennemført bus
Overføringshastighed:
-Read 735 kB/s
-Write 719 kB/s

52 MB Quantum LPS
m/ 0 kB Ram
5.495,52 MB Quantum LPS
m/ 2 MB Ram
6.295,6.995,- / 5.495,- m/ 4 MB Ram
6.995,m /2 MB Ram 7.795,- / 6.295,105
MB
Qauntum
7.995,m /8 MB Ram 10.995,- / 9.495,N B ! 2 års garanti på Golem.
105 MB Quantum LPS
INTRODUKTIONSTILBUD

normalpris/ NU KUN

A2000

GOLEM SCSI 2 EVOLUTION GVP SERIE 2
GOLEM backupsoftware
medfølger.
-2 års garanti på Golem
harddiske.
-Autoboot under
Kickstart 1.3 og 2.0.
-Gameswitch.
-Gennemført bus.
Overføringshastighed:
- Read 700 kB/s
- Write 663 kB/s
52 MB Quantum 4.995,105 MB Quantum 7.495,84 MB Seagate 5.495,44 MB SyQuest 6.995,-

8.995,- / 7.495,-

Virtual Memory i
forbindelse med MMU,
betyder at du kan udnytte
harddisken som ram.
-Autoboot under 1.2, 1.3
og 2.0.
-Gameswitch.
Overføringshastighed:
-Read 894 kB/s.
-Write 832 kB/s.

-Udvides v.h.a.
SIMM-moduler 2 MB
trin til ialt 8 MB ram.
-Autoboot under
Kickstart 1.3 og 2.0.
-SCSI-bus ført ud på
bagsiden af computeren.
Overføringshastighed:
-R ead 601 Kb/S
- Write 601 kB/s

52 MB Quantum LPS
m/ 0 kB ram
4.995,*) m/ 2 MB ram 6.795,* ) m / 4 MB ram 7.600,*) m/ 8 MB ram 9.200,105 MB Quantum 6.795,*) Priser incl. 8 MB kort.

52 MB Quantum LPS
m/ 0 kB ram
5.799,m/ 2 MB ram
6.995,m /4 MB ram
8.195,m/ 8 MB ram
10.595,105 MB Quantum 7.599,-

Ring for yderligere oplysninger, eller bestil vores katalog.
SKATTEKISTEN
MINIMAX
Golden Image
Supra Modem 2400
2 MB Golem Box til A1000
Action Replay til A500
Action Replay til A2000
AT-ONCE til A500
AT-ONCE til A2000
AMIGA TIPS/LOTTO
Ramkredse
512 kB
2.0 MB
AGNUS 8372 A
Kickstart 1.3
Multiplayer kabel 5 meter
GVP acceleratorkort A2000
22 mHz 68030 m. 1 MB Ram
Commodores acceleratorkort
25 mHz 68030 m. 2 MB Ram
ASM-ONE Assambler
Proffessional Page 2.0
JoyMouse, elektronisk omsk.

RW
ELECTRONICS

1.095,1.995,899,1.169,2.350,2.999,495,230,800,450,230,140,10.499,8.500,699,2.650,299,-

Tlf. 31 79 08 80

2.0 MB RAM TIL A500
MiniMax er en intern ramudvidelse, som
kan udvides i trin af 512 kB.
Start med 512 kB, udvid efter behov.
2.0/512 kB
629,2.0/1.0 MB
1.050,2.0/1.5 MB
1.250,2.0/1.8 MB
1.395,2.0/2.0 MB
1.595,(mulighed for 1 MB chip-ram)

3,5" Drev Master 3A
3,5" Drev Master 3A-1D
Mus Gl-500
Mus GI-l(KX) optisk
Mus G1-700R Trådløs
Mousepen JP 100
Trackball, trådløs
Scanner
812 MB ramkort til A2000
5 12 kB til A500 m/ur & afb.

899,1.099,269,539,675,695,875,2.180,1.815,359,-

Ja tak, send mig straks:
Stk.
Stk.
Stk
Stk.
Andet
O Beløb er vedlagt i check.
D Beløbet er indbetalt på Gironr. 27 787 42.
O Sendes pr. efterkrav (kr. 37,-)

å kr.
å kr.
å kr.
å kr.

Sendes
ufrankerel
Modtageren
betalar portoen

22^™
R.W ELECTRONICS
PETER BANGSVEJ 125
2000 FREDERIKSBERG
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K lip d e n n e k u p o n u d , o g in d s e n d d e n til:

N avn

Fo rlaget Audio A/S, St K ongensgade 7 2 ,
1264 K obenhavn
Adresse
N å r je g b e t a lt m it g ir o k o r t p å e t K e lå rs a b o n n e m e n t p å

D e t N y e C O M p u te r , e n s k e r je g

e t g ra tis o r ig in a ls p il tils e n d t t il m in:

AMIGA

C64DISK

C64BAND

Postnr

(c irk e l om )

JA TAK
□

A b o nn em entn r

Jeg v il v æ r e n y a b o n n e n t. S en d v e n lig s t g ir o k o r t sn a re st!
Jeg h a r a b o n n e m e n t i fo rv e je n , m en v il g e rn e o v e r g å t il e t h e lå rs a b o n n e m e n t (d e rv e d
m o d ta g e r je g e t g r a tis sp il).

M i t a b o n n e m e n t u d lo b e r nu, m en je g v il g e rn e f o r ts æ tte
~ | som h e lå rs a b o n n e n t

H

som 1/2 å rs a b o n n e n t (o g m o d ta g e r h e rv e d IKKE e t g r a tis s p il)
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En Tiger

I Din

Computer

En a f de ange vinduer i Tiger Cub: under Project vælges bl.a. save og
load-form aterne

Den indbyggede 12-spors sequencer er meget overskuelig

På bløde ka tte po te r sniger Tiger Cub, en ny
MIDI-sequencer sig in d på Æmiaa-markedet. V i har te ste t program m et Tor i store
træ k at se på hvad det kan, og hvem det
henvender sig til.
A f Gert Sørensen
i hvilke man kan indspille strofer
om en tiger i tanken eller bed
og refrainer adskildte. Det bety
re: i Amigaen, siger midifirder, at den samlede indspilning
maet Dr.T. fra U.S.A., i lang
tid kendt for MUSIK-sequencer ogfra først til sidst må være inde
holdt i de 12 indspilningsspor i
editorprogrammer. Måske derfor
track mode. Det er derfor vigtigt
hedder deres nye sequencerproat man kan lave loop (gentagelse
gram, der kan optage MIDIa f et bestem t stykke, et bestem t
musik: TIGER CUB. Selve koncep
antal gange).
te t og den her benyttede indre
struktur adskiller sig ikke meget
fra Dr.T.’s flagskib: KCS (Key
board Controlled Sequencer).

K

Den grafiske
editor

Re volutionerende
nyhed
Selv om TIGER CUB på flere punk
te r ligner KCS, har den kløerne
fremme med en virkelig revolutio
nerende nyhed: en grafisk editor.
Tiger Cub byder i TRACK-mode på
12 indspilnings-spor, altså 4 spor
mindre end der er MIDI-kanaler.
Derfor bruger man ofte en så
kaldt merge-funktion, hvor man
kan merge (sam mensmelte) flere
spor, således at man kan bruge
alle 16 midikanaler. Man må dog
sige at merging kun bør finde sted
på spor, der ikke skal editeres via
den grafiske editor, eller man bør
vente med at merge spor indtil
editeringerne har fundet sted.
Tiger Cub råder ikke over indspil
ning i sequence- eller song mode,

Den grafiske editor er et s to rt
plus for Tiger Cub brugerne.
Tonerne bliver i editoren vist som
farvede bjælker, hvor man kan se
længden på tonerne (vandret) og
styrken på tonerne (lodret). Tiger
Cub bruger for at frem stille tone
højden et liniesystem, der dog
ikke viser musik i den sædvanlige
5-deling, de enkelte linier er deri
mod en forlæ ngelse af et klavia
tu r i venstre side af skærmen.
Man kan vælge at se større
eller mindre udsnit af det indspil
lede, hvor man kan kopiere, flyt
te, slette, addere og skubbe infor
mationerne hvorhen man ønsker
det - desuden ændre tonerne styr
kem æ ssigt og læ ngdemæ ssigt - i
det hele taget forandre alt til
ukendelighed, hvis dette er må
let... Med et under-program kal

det Conductor Track kan man
med højre mus tegne en kurve til
styring at tem poet i et musikstyk
ke, vel og mærke i real-time, det
er virkelig den bedste og hurtig
ste grafiske måde vi har set på
tempostyring. Det er her også
mulighed for at skifte ta k ta rt
præcis hvor man ønsker det.
I henhold til Dr. T.’s nye filosofi
er der i Tiger Cub også indbygget
MPE (multi program environment), en slags udvidelse af multitasking, der muliggør en parallel
kommunikation mellemkørende
musik-programmer. Med pro
gram disketten følger et MPE-program: “ score-writer", hvor man
kan se indspilningerne i det kend
te node-system, man kan dog
ikke ændre i noderne i denne
fase, det skal ske i den grafiske
editor.
Programmet er i stand til at
save og loade indspilninger i Midifile form at, hvilket gør brugeren i
stand til at kommunikere med de
fleste andre musikprogrammer.
TIGER CUB kan også læse
SMUS. Dette gør at programmet
kan udnytte indspilninger foreta
get på en af de mange tidligere
benyttede musikprogrammer f.x.
Sonix, De Luxe Music og Soundscape.

Målgruppe
TIGER CUB kan styre andre midiapparater (rytmeboxe, workstati
ons o. s. v.) via MIDI-clockogsongposition. Men tem poet kan ikke
styres externt, derfor er denne
sequencers målgruppe tydelig
aftegnet: Tiger Cub er meget vel
egnet for MIDI-begyndere og halv
professionelle. Skoler vil også
kunne få sæ rdeles meget ud af at
benytte denne lettilgængelige
sequencer. De vigtigste funktio
ner fo r at indspille kom fortable
midi-indspilninger, at arrangere
disse og skriver ud på noder er til
stede. Den fremragende grafiske
editor er nem at betjene og giver
store muligheder, og præ stioner
ne kan overføres til andre sequencere f.eks. i et musikstudie. Da
prisen kun er kr. 995,- spår vi at
Tiger Cub uden særlige mislyde
vil liste sig rundt i det danske
musikliv.

Fakta:
Tiger Cub, Pris: kr. 995,Forhandler: SUPER SOUND,
fif.: 33 32 5088

- EURO-TRADE HELE DANMARKS
AMIGA CENTER
A l l e v o r e p r i s e r I N C L. M O M S • P o s t o r d r e s a l g t i l h e l e
norden • Forbehold fo r fejl i Annoncen
F i n l a n d s g a d e 25 • 82 00 Å r h u s N
T l f : 8 6 16 61 I I • F a x : 8 6 16 61 0 2 • G i r o : 8 1 9 51 0 2

Philips monitorer til^r
ik Danmarks laveste pris.
8833 II stereo farve monitor 2395,Bemærk skærmen leveres med kabel.

Udenlandske Amiga blade
Er du træt af at din lokale kiosk aldrig har det udenlandske blad
som du lige står og ønsker dig. Så ring og få et abonnement på det
hos os, så får du det automatisk tilsendt. Ring for info og priser.

Commodore CDTV !
Endelig er verdens sentationen her. En kombineret Amiga 500 og CD afspiller med infarødt fjernbetjent kontrol panel. CDTVén h ar indbygget 1 MB ram, 512KB rom midi
interface, Tv modulator, plads til ram kort (creditcard format) og stik til tilslutning af
eksterne enheder som diskettestation, joystick og tastatur. Bemærk lager kapaciteten
på en CD er 550 MB!!! Husk en CDTV afspiller også dine almindelige musik CDér. Vi
har allerede Danmarks største udvalg af CDTV titler både spil og seriøst. Se titlerne i
ESD annoncen andetsteds i bladet. Ring og få tilsendt udførlig brochure, software
liste og et godt tilbud ved køb af både CDTV og software på samme tid.

Introduktionspris:
☆AMI GA 500 ☆P A K K E R E
3695,-

Amiga 500 ni. dansk Tastatur, dansk instr. bog og mus

Ved køb af Amiga 500 medfølger der gratis en virus checker og en 5 spils diskette.

kun 6495,ICD

Succesen fortsætter.
Over 100 kunder tager ikke fejl!

*Y >Y>Y

Amiga 500 starterkit. Den perfekte begynder pakke indeholdende
A500, mus, internt diskdrev, Kindwords 2.0 professionelt dansk tekstbehandling med stave

4495,-

kontrol. Fusion Paint tegne program og 3 kvalitets spil.
>Y>Y>Y

Ekstra Tilbud!!!

Ved koh af en af de ovennævnte pakker tilbyder vi dig

en SUPKR 10 spils pakke med ene fuldpris titler.

For kun

495,-

>YiY>Y

Tv modulator til brug med alm. tv

295,-

tY -Y >Y

Philips Tv tuner se tv på din monitor
CHOCK PRIS!!!
KCS POWER PC BOA RI) KOMPIJ-IT
TURBO PCflR TIL D IN A 500 MED
I \IB RAM OG UR PÅ PRINTET KAN
(X .s \ I I NGERE SO M M M RAM
UDV. SOFTWARE OG MANUAL PÅ
DANSK. REKVIRER UDPØRUG
BESKRIVELSE.

Bemærk / MB ram på kortet og
der medfølger komplet MS-Dos
software.

Spar 1100kr

Kun 1895,-

AT-ONCE
PC AT kort til
AMIGA 500/2000
Bemærk ny version!!!
Med ÆØÅ samt mu
lighed for VGA grafik.
Brug din Amiga som en agte PC A T 286
computer. Bemark der medføl- ger ikke
MS-Dos. Kører bedst når Amigaen har I MB
ram. Ring og få tilsendt info ark. Fås nu også
til Amiga 2000. med et ekstra interface fo r 695., Ring os

2595,-

995,E r din
computer

syg?

Euro-Trade garanterer dig
landets hurtigste reparationstid.
Hos os er der ikke 3 ugers vente
tid på reparationer. Autoriseret
Commodore værksted med fag
uddannet personale. Reparatio
ner udfores på alt Commodore
udstyr til konkurrence dygtige
priser.

Interne A500 harddiske:
Er du træt af at din Amiga efterhånden fylder
hele bordet så køb en af ICD’s nye interne laptop
harddiske. Monteres nemt og smertefrit i din
A500. Top teknologi, fuld autoboot, understøtter
fastfile og Amax partioner.
20 MB
4995,40 MB 6995,52 MB 5295,Addspeed Prisfald: Et 14,2 Mhz processor acce
lerator kort fordobler processor hastigheden på din
Amiga. Kortet har 32 kbyte cacheram hvilket yder
ligere banker hastigheden opad. Der er ingen kom
patibilitets problemer med din software. Nu 2395,Flicker Fixer: Kortet giver dig mulighed for at
køre hires interlaced på din Amiga. Supponerer
fuldt overscan, ægte Pal ver. Virker også med den
nye super denise.
3195,Philips Super VGA monitor: Knivskarpe billeder
i alle opløsninger det perfekte valg til dit flicker
fixer kon.
3595,-

S
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MODEM
SUPRAMODEM

2400
Et rigtigt godt kvalitets MODEM
med 2400 baud dataoverførsel og
alle de funktioner, man kan få brug
for. Passer til alle Amiga og PC
computere.

Nu k u n 1 1 9 5 r

INTERNT
MODEM TIL
AMIGA 2000.
SupraModem 2400zi sparer dig for
extra bordplads og du slipper for at
hive Ml Dl-interface og andet, der
bruger din serielle port. ud hver
gang. du skal bruge dit MODEM.
• Mulighed for at koble op til 5
forskellige 2400zi
MODEMs i en
Amiga. til bmg på f.
cks. BBS’cr med
flere telefonlinjer.
• Du kan bruge din serielle port
samtidig med at du
bruger dit 2400zi.
• Svarer i funktion til SupraMo
dem 2400. v*

Amiga 2000 til studie
pris.
Er du lærling, studerende,gym
nasieelev, på en anden uddan
nelse over folkeskole niveau,
eller underviser du, kan du ny
de godt af et af de mest utro
lige tilbud i den danske com
puter verdens historie. Amiga
2000, harddisk, PC-kort og
RAM til ekstrem lavpris !!!

f t f t Amiga 2000 HD super tilbud f t f t
Danmarks største Amiga 2000 forhandler har at
ter et godt tilbud til dig. Amiga 2000 med 1084S
monitor og en 2091 SCSI controller med en 52 MB
11 ms Quantum LPS drev.
Kun 12995,Få 2MB ekstra ram med i maskinen for kun 1180,-

AMIGA 2000
M a r k e d s p r is S lu d ie p r is
2 0 0 0 m / 1 0 8 4 s 12075.-

10300.-

RAM udvidelseskort
M a r k e d s p r is S lu d ie p r is
2 m b /8 m b
2665.-

^ SUPRA SCSI II HARDDISKE

2395.-

Bemærk ingen blæser støj og der medfølger gratis harddisk
backup software og CLI værktøj.

Harddisk sæt
M a r k e d s p r is S lu d ie p r is
A 2092 (20 mb)
3895.A 2094150mb)
6100.-

3500.
5490.-

PC kit
M a r k e d s p r is S lu d ie p r is
X T - K il
3172.AT KU
6650.-

2855.5985.-

Internt Genlock
M a r k e d s p r is S lu d ie p r is
A230I
2430.-

2190.-

Acceleratorkort
A2630/25Mhz
10980,-

Markedspris
9885.-

Amiga 500 modeller: XP500 harddiskene har internt plads til 8 MB ram, gennem
ført bus, gamesvitch så du kan slukke for harddisk og evt. ram og er 100% støjfri idet de
ingen blæser har indbygget. Dette er ikke nødvendig pga. Quantum drevenes ultra lave
strømforbrug.

Studier

5495,8495,-

Leveret med 52 MB 11 ms Quantum LPS drev og 512 kb ram
Leveret med 105 MB 11 ms Quantum LPS drev og 512 kb ram

Kun

Amiga 2000 hardcard: Lynhurtig SCSI II hardcard, kan styre op til 7 harddiske,

_____

z = z z z

lækkert menu styret software, ekstern SCSI bus.

ACTION REPLAY MK II
Den nyeste og sejeste version, et bjerg af nye finesser
med DK manual. Til Amiga 500
995,Amiga 2000
1095,-

Diskdrev:

Diverse hardware:
299.Amitech kickstart omskifter
Amitcch multi bootselector
175,Alm. bootselector dfO - dfl
98.Multiplayer kabel 5 meter
148.Multiplayer kabel 10 meter
198,Kprombrænder A500
1195,t rackdisplay til A2000
495,Monitor fødder fra
178.A10 stereohøjtalere til alle Amiga 385,Videon digitizer
3295,1895,Digiview 4.0 Gold
RGB splitter VHS og SVHS
2395,Alcotini soundsampler
795,Midi interface
695.-

Diverse tilbehør
129,Lækkert stof sløvlåg til A500
Støvlåg til A500 i slagfast plast
129,99,Diskcttrhoks 3,5" til 100 stk.
Disketteboks 5.25" til 100 stk.
99,500 stk. disklabeIs endeløse baner 150,Printerstandc fra
198.-

Amiga tøj:
99,-

Mus og tilbehør
Trådløs Infarød mus kun
Trackhall
Mousc pen
Golden Image mus
Golden Image optisk mus
Museholder
Musemåtte
Mousemaster omskifter imellem
mus og joystick.

Super hardcard tilbud:

695.899,699
299,595.38.58.395,-

Nyt suverænt modem med
MNP5 og V42 bis.
Dette modem giver dig de højeste data over
førsels tider 9600 bps til markedets laveste
pris. Kører perfekt med andre modems som
f.eks. US. Robotics HST. Der medfølger
modem software og alle nødvendige kabler.

1965,Vi har en enkelt Amiga 2000 med
1084 S monitor som har været brugt
vores udstilling. Den sælges med fuld
garanti for

9300,

Supra RX500 1 til 8 MB ram
udvidelse til din Amiga 500.

Kun 4995,Kun 3095,-

249,298.329.329,148,260.248,150.-

399,-

Amiga 3000

VA_ A .A_
Meget kompakt ca 2,5 cm bred til at sætte på siden af din
Amiga 500. Bemærk den h ar gennemført bus så du kan
slutte andet tilbehør til, og denne ram udv. benytter sig af
ægte fastram hvilket gør den lynhurtig.

Leveret med 1 MB ram

~£c£cCt Amiga blade -Y-YA
Tegn et abonnement på dit
ynglings blad og få det til
sendt automatisk med po
sten. Ring for info ogpriser.

kun 1595,-

Altid på lager. Ring og
få tilsendt brochurer og
et godt tilbud.

GVP
Prisfald!

Printerer:
Alle prinlerer leveres med farvebånd ka
bler og driver disk lil Amiga.
(.'ommodore
Commodore
Commodorr
('ommodore

Mps
Mps
Mps
Mps

1230
1550 color
1270 inkjet
1224c color

Nec P2+ 24 nåls printer

A DISCOUNT
512 KB RAM MED UR

f t

399,-

GVFs suveræne Amiga produkter
får et prisfald i september måned.
Ring og få tilsendt de nyeste bro
churer og prisliste.

'Ct'Ck*

MAXIMEM MED 512 KB 695,2/8 MB RAM A2000

1995,-

Joysticks:
The Arcade
/.ipstick Professional m. autofin
VVico Red buil
Wico Bathandle
Quickshot med biogrip
('ruiser
Konix Navigatør
Terminator
Advanced Gravis Svitch Stick,
verdens bedste joystick, program
merbar. autofin', kardansk ophæng, variabel fasthed i grebet

84 MB 24 ms Seagate
32 MB Seagate

Supra 2400 Plus &

995,3,5" ekstern diskdrev
3.5" Golem med truckdisplay
1495,5,25" ekstern diskdrev
1495,5.25" Golem med trackdisplay 1845,Internt 3.5" diskdrev til A2000 849.-

Amiga Freak Tshirt

4895,6495,-

Leveret med 52 MB 11 ms Quantum LPS drev
Leveret med 105 MB 11 ms Quantum LPS drev

RAM KREDSE 1/2 MB

295,-

3,5” EKSTERNT AMIGA DISK
DREV GOLDEN IMAGE 995,-

Vi fører hele det store udvalg af
GVF harddiske til A500 og A2000,
samt alle de nye moddeler af acce
leratorkort som lagervare. Ring
idag og få varen leveret imorgen
eller få tilsendt flotte 4 farvede
brochurer.

Bemærk vi er autoriseret GVP
forhandler så hos os får du:
8 timers garanti & ombytnings
service.

1695.2495,1995.6095,3795,-

Vi fører alle de nye
STAR printere til
laveste dagspriser,
incl. DK manualer.

Ring for pris og

N

in f n a r k

G A L L E R Y
A f Marlene Diemar Sherar

å opfordring fra mange læsere vil jeg
denne gang fortæ lle lidt om hvordan
Gallery bliver til.Mange undrer sig over
kvaliteten af deres billeder på tryk. Ja jeg har endda fået spørgsmålet hvil
ken printer der udskriver i så høj en op
løsning!!! For at starte fra begyndelsen, får jeg
diverse bjerge med disketter af redaktør Chri
stian Martensen....mareridtet er startet! Jeg
(bøddelen) skal nu igang med at frasortere "go
de" fra "dårlige" og skal ende med 5 heldige fi
nalister. Når det er gjort, er det værste overs
tået og jeg kan koncentrere mig omkring selve
vinder-billederne.
Først farveseparerer jeg hvert billede i The
Art Department Professional. Derved menes at
jeres billeder nu bliver delt i fire, svarende til
rød(magenta) , blå(cyan),gul samt sort. Deref
ter bliver billedet importeret ind i et Dtp-program, i dette tilfælde PageStream, hvor også
teksten bliver til. Nu skal hele Gallery-filen ud

skrives som post-script fil, arkiveres på en flop
py og bliver sendt til videre til repro hvor man
kører data fra disketten gennem en "imageset
ter" (udskriver film i meget høj opløsning),og
går derefter til tryk. Trykkeren monterer filmen
på store ark, belyser hver ark og kører derefter
hver ark gennem den farve den svarer til, ialt 4
gange. Gallery er langt om længe trykt, bliver
derefter beskåret, samlet til et blad og distri
bueret ud til kioskerne.
Denne korte opsummering gav jer forhåbent
lig indblik i hvor mange led jeres billeder skal
igennem , før I har det færdige resultat. Desu
den er det en rimelig bekostelig affære som de
færreste af læsere nok har råd til (de film der
går til tryk af lavet af bl.a. sølv).
Et alternativ til denne dyre metode vil selvføl
gelig også ses på kvaliteten. Jeg kan anbefale
de heldige vindere af Gallery at farvekopiere
deres trykte eksemplar, hvis de har brug for fle
re kopier. Farvekopimaskiner idag kører med

meget høj opløsning og mange "Lyntryk" og
"Kopi-bureauer" i København og de store pro
vinsbyer ligger inde med dette udstyr.

Giles Larsen
c /o John Klemp
Kong Oskarsgade 2, 3tv
2100 København 0
- kan benytte sig af denne metode. Giles vinder
1. præmien denne måned med billedet "Attack
from Beyond'Tavet i DigiPaint i Super BitMapmode. Derfor er billedet meget skarpt og uden
synlige pixels, og kan muligvis inspirere andre
som er utilfredse med at første præmien altid
er forstørret, så meget at det ødelægger detal
jerne i billedet. Hermed er det modsatte bevist!
Giles har en fin teknik, jeg kan se der er lagt
mange timers arbejde bag og at Giles er en
stor fan af diverse tegneserier. Giles skriver at
han først lavede hovedfiguren, derefter digitali-

Hvordan bliver G allery til? Hvordan få r man sine billeder ud på try k ?
Disse og andre spørgsmål bliver besvaret her i Gallery.

serede han baggrunden ind af et himmellege
me og til sidst kopierede han hovedfiguren,
skalerede den og placerede den som sorte
skygger i baggrunden. 5 0 0 ,-på vej til Giles for
dette fine billede.

Peter Folke Pedersen
Høgemosevej 9 Ølsted
8380 Trige
alias ZeeLoyd, har lavet "The Accused" i DPaint
II. Peter skriver at han er meget glad for "shade"-funktionen og således startede han også
dette billede. Peter har desuden vedlagt 7
skitser af billedet på disketten. Det var meget
let for mig at se hvordan Peter arbejder, plus et
dementi om at billedet er en kopi. Jeg kan kun
opfordre andre til at gøre ligeså. Det kommer
min tvivl til gode og læserne får større chance.
300,- til ZeeLoyd.

Jens Bæk Nielsen
Daltonen 15
8600 Silkeborg
kommer ind på 3. pladsen med "Blod, Sved og
Tårer" første gang lavet i 1974 på papir. Jeg
kan sagtens se symbolikken i billedet: dråbe
formen, den røde farve, den tunge vægt. Men
jeg synes i dette tilfælde at kompositionen er li
geså vigtig som indholdet og du kunne faktisk
have kaldt billedet "Carmen Curlers"! Jeg ville
stadig have taget det med i Gallery. Nu synes
jeg titlen gør billedet en smule søgt, men lad os
ikke hænge i petitesser. Præmien er din!

Rune Degett
Gjerrild Bygade 50
8500 Grena
har lavet denne frihåndstegning i DP I, gråto
ner. Tegnet efter konceptet: "the real thing!"

Altså uden brug af speciel funktioner såsom
smooth, stencil m.m Her ser vi hvad en Amiga
også kan bruges til: traditionel blyantstegning.
Runes tegning Down Town Cafe minder mig om
bladtegneren Nikoline Werdelin. Rune har
måske i tankerne, en karriere som kommerciel
tegner. Jeg sporer et par muligheder.

Poul ##. Jørgensen
Gudrunsvej 68, 2th
8220 Brabrand
med billedet "What" bliver den sidste vinder i
denne omgang. Poul skriver at han før har vun
det Gallery (før min tid), men aldrig fik penge
ne! Jeg lader dette gå videre til nuværende re
daktør. Indtil da får du æren at betræde Galle
rysjord endnu engang. Og det er ikke enhver til
kommen. Bortset fra det, "What" er et flot bil
lede med dejlige farver.
_
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JAKOB Sloth

CHRISTIAN Sparrevohn
På grund af sin beskedne højde
er Christian udsat for lidt af hvert
fra resten af holdet. "Meterman
den", "Sparregnomen", "Dvær
gen"... kald ham, hvad I vil! Han
bor i København, hvor han går i
gymnasiet. Christians spilsmag er
alsidig, men han har et problem
med ninja-spil og andre ide
forladte temaer. I den sidste
måneds tid har han udforsket
hule-systemerne i "Eye of the Be
holder" - vist nok uden større
held. Bedre klarer han sig i "Kick
Off 2" - faktisk er han uofficiel
redaktions-mester i dette spil!

DORTHE B. Poulsen
Nordens første kvindelige spilan
melder... Dorthe er stadig ret ny
på holdet, men har allerede
overgået os andre i mængden af
modtaget fan-post! Hun bor i Kas
trup og er gymnasieelev ligesom
Christian. Hendes spilsmag er
også ret varieret, selvom hun
benytter enhver lejlighed til at
proklamere sig selv som ægte adventure-freak. En påstand, der
underbygges af de spil. hun har
prøvet kræfter med i den sidste
måned: Police Quest II og "Space
Quest III" er et par af dem, selvom
der da også er blevet tid til lidt
"Lotus Esprit" - efter Dorthes
mening (og vi andres) et af de
bedste bilspil nogensinde.

Redaktionens suverænt mest
langhårede anmelder går for at
være lidt af en heavy-freak, men
bortset fra det er han skam meget
fredelig. Han er netop flyttet til
Århus, hvor han er startet på
Journalisthøjskolen. Jakob er vild
med rollespil - både med og uden
computer. Problemet er bare, at
han løser dem hurtigere, end soft
warehusene kan nå at udgive
dem! Så i den sidste måneds tid
har han måttet "nøjes" med spil
som: "Secret of Monkey Island"
og "Lemmings" (han mangler
stadig at gennemføre de sidste
tre baner). Og så har han også
spillet lidt "Shadow Dancer" - in
dtil han smed det væk. Også
"Kick Off" lægger stadig beslag
på en stor del af Jakobs
tilværelse.

SØREN Bang Hansen
Som spilredaktør er Søren
ansvarlig for hele spil-sektionen,
men han tager sig da også tid til
selv at anmelde et par spil i ny
ognæ. Søren bor i Århus, hvor
han på andet år læser til journalist
på Journalisthøjskolen (ligesom
Jakob). Søren foretrækker de lidt
mere avancerede spil (strategi,
simulation, adventure), men viger
ikke tilbage for en gang rå action.
I den sidste måneds tid har han
spillet:
"Warlords".
"Genghis
Khan", "Sec-et of Monkey Island".
"Railroad Tycoon" - og selv
følgelig "Kick Off" (han øver sig
stadig i håb om en dag at slå
Christian).
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Hvordan giver man karakterer til et
program som dette? Meget afhænger af
dine evner som designer og Lego-snedker,
men med 3D Construction Kit skulle det være
muligt at lave næsten lige, hvad du har lyst til.
Programmet er hurtigt, brugervenligt og letforståeligt,
og selvom det tager lang tid at bygge sin første kirke,
kommer den anden lynhurtigt op at stå.
3D Construction Kit er et dyrt program. Men hvis
du er til vektorgrafik, så er dine penge i hvert fald ikke
spildt. 3D Construction Kit er nemlig et HIT - ligesom
de fleste af Incentives andre udgivelser. Og karakter
er? Lad os for en gangs skyld nøjes med en samlet
bedømmelse:

AMIGA - Skærmlayoutet er logisk og overskueligt.
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Utroligt, men sandt - og absolut glædeligt: 3D Contruction Kit kommer også til

Commodore 64! Der vil naturligvis være store
forskelle mellem de to versioner, så vi kommer
med en update så snart som muligt.

Domark

"DE FANTASTISKE FIRE"
Vores anmelderhold består af fire kvikke hoveder (nogen dog
kvikkere end andre). Hvis du af og til har undret dig over, hvilke
suspekte typer, der mon gemmer sig bag de anonyme navne i
slutningen af hver anmeldelse, så se her...

Nogen hader tredimensionel vektorgrafik, mens
andre er facineret af muligheden for at bevæge
sig rundt i et fiktivt univers.
Hvis du tilhører den sidste gruppe, har du
sikkert spillet Driller, Total Eclipse og Castle
Master fra Incentive. Du har sikkert også nydt
friheden til at kigge under bordene, hoppe ned
fra balkonerne og blive mast i de djævelske
fælder. Med 3D Construction Kit fra samme fir
ma kan du tilføre friheden en ekstra dimension.
Okay, vektorgrafikken er stadig "kun" i 3D,
men nu kan du selv bestemme, hvordan den
skal se ud. Medmindre du altså vælger at spille
på det medfølgende "3D Kit Game" i stedet.
For selv om Incentive anbefaler 3D Construc
tion Kit til både design af eget hus, opbygning
af rumfærger og meget andet, er det helt klart,
at programmet kommer mest til sin ret ved
fremstilling af deciderede spil. Det er også der
for, vi anmelder programmet her i GAMEPLAYsektionen.
Hvis du nogensinde har leget med skumgummi-legoklodser i vægtløs tilstand, har du en god
ide om, hvordan det er at designe et rum i 3D
Construction Kit. Med nogle få museklik kan du
fremtrylle en kasse, der herefter kan flyttes,
strækkes og vrides til den har netop den form,
du ønsker. En flagstang? En bordplade? En
væg? Det er kasser det hele!
Hvis der er noget, du ikke kan lave med en
kasse, må en pyramide lige være sagen. Vrider
du den rigtigt, kan du få både hustage, bakker
og små ting, der kan kobles sammen til mere
eller mindre runde objekter. Husk bare: Jo flere
figurer, jo langsommere skærmopdatering. Selv
om du egentlig ikke har brug for andet end
pyramider og kasser til dine bygningsværker,
kan du supplere med streger og flade tre-, fire-,
fem- og sekskanter for at pynte på dine
kreationer.
Det er ikke nok at skabe et landskab. Det
skal også programmeres. Men bare rolig: Her
er ikke noget med meterlange udskrifter i
maskinkode. Du skal nemlig ikke skrive eet
stort program, men mange små. Der er flere
slags programmer:
Dine "General Conditions" udføres hver gang
skærmen opdateres. Her kan du programmere
en tidsbegrænsning, der kan sætte lidt fut i
spilleren.

AMIGA Med paletten kan du
farvelægge din hjemmelavede
"verden".

"Area Conditions” minder meget om "Gener
al Conditions", men de udføres kun, når
spilleren er i et bestemt rum.
Det mest interessante er de såkaldte "Object
Conditions", der tilknyttes de forskellige objek
ter på skærmen. Det er her, du laver alt det
sjove. Døre åbner sig, når du aktiverer
håndtaget, monstre forsvinder, når du skyder
dem og den slags ting. Mulighederne er
mange. Hvis du for eksempel har designet en
led, vildt udseende issyl, der stikker ud af
væggen, kunne du skrive følgende program:
IF COLLIDED?
THEN PRINT (“AV FOR S.... !",1 )
ENDIF
På samme måde kan du med nogle få linjer
få objekter til at bevæge sig frem og tilbage.
Eller måske et monster, der springerpå dig,
hvis du kommer for nær.
Med et almindeligt tegneprogram kan du lave
et fedt kontrolpanel med plads til både ikoner
og diverse målere og tekstvinduer. Det er ingen
sag at få programmet til at opdatere din
højdemåler.
Hvis du har en sampler, kan du også lave
nogle rå lyde og afspille dem på strategisk
rigtige tidspunkter. Der er kun een ting, 3D
Construction Kit ikke kan klare: Hvis du
drømmer om at lave en fed melodi som i Total
Eclipse, må det blive ved drømmen.
Jakob

Toki havde en dårlig dag. En virkelig dårlig dag!
For det første blev hans elskede Miho (hvem
finder egentlig på de navne?) kidnappet af en
ond troldmand, og som om det ikke skulle være
nok, blev Toki forvandlet til en gorilla. Tilfæ
ldigvis var Toki nemlig en frygtløs, modig kriger,
der ikke var bange for noget. Og hans raseri
kendte ingen grænser. Derfor besluttede han
sig uden videre at... Qa, gæt engang)... befri Mi
ho og ophæve trolddommen (oh, smukt gættet,
forresten). Her overtager du Toki og leder ham
igennem seks baner, hvor den første foregår i
bjergene, den anden i vand, derefter ild og lava,
is, en skov og til sidst selve Voodkimedlo slot
tet, hvor det endelige opgør finder sted.
Banen ses fra siden og scroller med Toki.
Han kan bevæge sig i alle fire retninger, og kan
endda springe ret langt og højt. Desuden
hænger der en del lianer rundt omkring, som
han kan klatre på.
Man kan finde en del våben på vejen. Toki
starter med et skydevåben (han kan skyde med
munden - utrolig abe, ikke sandt?). Desværre
holder de ekstra våben ikke så længe, men så

AMIGA - Du kan spytte i alle retninger, også opad
(uhældigvis for disse højtflyvende monstre).

er det jo godt, at Toki også kan gøre det af med
sine fjender ved at hoppe op på dem (hvem
sagde slankekur?).
En gang imellem flyver der nogle blade forbi,
som man bør skyde. Når de er blevet skudt,
falder de nemlig ned som mønter. Samler man
30 af disse mønter, får man et ekstra liv. I Toki
er der ikke noget energi der formindskes, hvis
man bliver ramt af en fjende. Nej, det betyder
øjeblikkelig død, men da man starter med seks
liv, er der heldigvis rigeligt at tage af. I alt er der
30 store monstre, der skal dræbes - resten er
småkravl.
Spillet er forholdsvis nemt, når man har fun
det ud af, hvor man skal stå, når man fyrer løs
på et end-of-level monster, eller hvor man skal
passe på og gå varsomt frem. Toki kan skyde i
alle retninger, dvs. også på skrå og er meget
behagelig at styre. Spillet fastholder en længe,
dels fordi man kommer et lille stykke længere
frem hver gang man spiller det, og dels fordi det
simpelthen er sjovt. Toki egner sig desuden
udemærket til de lidt mindre øvede spillere,
fordi det er så let at styre.
Dorthe

AMIGA - Du skal time dit spring på vippen sådan, at
vægtklodsen giver dig ekstra opdrift.

AMIGA - Det indbyggede
programmeringssprog minder
meget om BASIC.

m
AMIGA - Din drageånde er et potent våben, der
desværre ikke varer evigt.

TEKNO-PORNO
C O N D IT IO N ' - C0 2 21 DOORUINDOU
— »• IF C O LLID ED ?

T,

THEN GOTO ( 1 . 2 )
ENDIF

EN FED MANUAL?
Næh... Til gengæld har Incentive produceret et guld
farvet videobånd, der i lyd og billede hjælper dig med
de første skridt. Her vil du møde en typisk engelsk
speakerstemme og lan Andrew fra Incentive, der ikke
rigtig ved, hvor han skal se hen og hvordan han skal
lyde naturlig. Manualen er med sine 68 sider meget
summarisk: Kort intro, gennemgang af menuerne og
alfabetisk oversigt over kommandoerne. De sidste
sider bringer nogle tiltrængte eksempler, men det er
stadig nødvendigt at eksperimentere. Heldigvis er
selve programmet uhyre brugervenligt, og det går ikke
ned, selv om du laver en fejl.
Måske ville det være en ide at melde sig ind i 3D
Construction Kit User Group? Der er i hvert fald en
blanket i æsken!

• 3D Construction Kit er bygget
over "Freescape 2" systemet.
Hver lokalitet har en opløsning på
8192 x 8192 x 8192, så der er
masser af plads. Til sammenlign
ing var op-løsningen i Castle
Master kun på 128 x 128 x 64!
* Til hvert område kan der vælges
16 farver ud fra Amigaens 4096.
Computeren blander selv en lang række ekstra "shades", så du i alt har 256 farvemuligheder i hver lokation.
' Systemet understøtter 256 nummererede variabler og
gør selv brug af de 30.
* Du kan have 32 forskellige lydeffekter i dit spil. 3D Kit
tager kun et lydformat: 8 bit RAW.
* Programmeringssproget indeholder 51 kommandoer
fra ACTIVATED? til WAITTRIG.
* Uden ekstra hukommelse har du sølle 41792 bytes at
boltre dig på. Det lyder ikke af meget, men har du 1
MegaByte får du godt 350KB at gøre godt med. Det er
nok til at lave et spil, der er 3-4 gange så stort som
Castle Master!
* Dine spil kan køre uden designeren, og du må godt
sælge dem, bare du takker Incentive i manualen.

Kr 375
Spillet er farverigt og friskt næsten hele
> '
vejen igennem. Figurene er fantasifulde, lidt i
tegneseriestil. men de gar næsten alle sammen
igen i spillet. Scrollingen er i orden, selvom den en
meget sjælden gang rykker, når der foregar mange ting
på en gang. Musikken varierer meget under spillet. Den
er hurtig, maske en anelse for "pling-agtig". og skifter til
noget mere faretruende eller hurtigere under en
nærkamp. Ingen deciderede tekniske mangler, ingen
nytænkning, men absolut god underholdning af en til
fredstillende kvalitet.
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Denne udgave skulle
være ude, når du læser dette.
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Electronic Arts

Hvad gør man, hvis man er programmør og
gerne vil lave et sportsspil? Hvilken sportsgren
skal man vælge?
Fodbold! Fodbold er fedt, men... der er 1000
andre titler i forvejen, og så er der jo Kick Off.
Måske en god Curling-simulator? Eller et
bowling-spil?
Nej, vel!
Men hvad så?
Det er på dette tidspunkt, en programmør
sætter sig ned og designer sin egen sport. Og
dem har vi set mange af gennem årene.
Stormball er navnet på endnu en af disse un
derlige programmør-sportsgrene.
Konceptet i Stormball er lidt svært at forklare,
men hvis du forestiller dig to spillere og en bold
i en enorm, symmetrisk pinball-maskine uden
flippere, så er du tæt på. Hver spiller kan kun
bevæge sig på sin egen banehalvdel, men
bolden kan fikst svæve rundt over det hele.
Man får points for at kyle kuglen ind i mod
standerens område: Jo længere, den flyver
rundt derinde, jo mere giver det. Hvis man er
smart, får man bolden til at springe tilbage på
ens egen banehalvdel, så man kan gribe den
og skyde igen. Selvfølgelig skal man passe på
ikke af aflevere direkte til modstanderen, for så
er det hans tur til at score.
Rundt omkring på banen er der masser af
bonusfelter. Nogle fordobler din score, andre
lægger nogle points til, atter andre hugger dem

I "The Magic Candle” handler det om ondskab.
Det handler om en ondskab så ren og klar, at
det næsten ikke er til at fatte. Det handler om
dæmonen Dreax.
Og nej! Her må jeg desværre skuffe dig,
kære læser: Du skal ikke - i Dreax's uformelige
skikkelse - ud at æde små børn, kaste
købmænd på bålet og voldtage unge piger. Det
ville også være usmageligt, ikke?
Måske, men det kunne nu have været sjovt!
I "The Magic Candle" er du endnu en gang
på den "rigtige" side.
Og Dreax er spærret inde i flammen af et
magisk lys, der er skjult på Berbezza-slottet,
der igen er skjult i noget, de kalder Den Skjulte
Dal. (Hvad er dalen skjult i?, red.).
Lyset bevogtes og holdes ved lige af 44
troldmænd, der med jævne mellemrum sender
små postkort ud i verden: "Alt vel. Send mere
mad.”
Nu gik der et stykke tid, hvor ingen hørte fra
de 44, og folk blev bekymrede. Derfor var der
nogen, der tog ud i Den Skjulte Dal (der ikke
var så skjult alligevel) for at forsikre sig om, at
alt var i orden, og at de 44 bare havde glemt at
sende deres postkort.
selvfølgelig var alt totalt kaos på Berbezzaslottet: De 44 var forsvundet, og det magiske
lys var ved at brænde ned. Det var kun et
spørgsmål om tid, før Dreax slap fri og kunne
hengive sig til de glæder, jeg allerede har
beskrevet.
Og der var ingen, der vidste hvordan lyset
skulle holdes kørende. Ingen kendte de rigtige
formularer. Alt var forbi.
Det var sikkert derfor, kong Rebnard sendte
en sluttet skare eventyrere ud i landet for at
gøre det umulige endnu engang.
Det er selvfølgelig dig, der skal styre de po
tentielle helte, for "The Magic Candle" er bare
et rollespil - ikke verdens ende. Dine seks
karakterer har forskellige værdier for styrke,
hurtighed, magi og meget andet, men her
ophører de fleste ligheder med andre titler.
Din opgave løses nemlig ikke ved at banke
en masse orker, selvom der ellers er en del af

Kr 375
Stormball spilles i en hurtig kombination af
3D-grafik og sprites, og det kan være svært at
orientere sig ordentligt de første mange spil. Det
lærer man, og så er spillet faktisk meget underhold
ende, dog uden at være banebrydende. Titelmelodien
består af nogle samples, kædet sammen til en god
melodi, der gentager sig lidt for mange gange i minut
tet. Resten af lyden er bedre: Pinball-effekter og en god
turnerings-melodi.
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U.S. Gold har ikke
anni
annonceret
nogen C64version af Stormball.

AMIGA - Et meget usedvanligt sportspil.
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igen og så videre. Af de mere absurde kan jeg
nævne hoppeblokkene og de muterede Break
Out klodser, der ligner noget, der er faldet ud af
en Arkanoid-æske.
De vildeste bonusfelter dukker tilfældigt op
rundt omkring på banen. Skyder du præcist nok
til at ramme et af dem, kan du være heldig at
lamme din modstander i en kortere periode. Så
kan han fortvivlet sidde og rykke i joystikket,
mens du scorer oceaner af point uden mod
stand.
For selvfølgelig kan man spille to mod hinan-

den. Det skal man jo nærmest kunne i den
slags spil. Stormball understøtter også nul
modem kabler, så man kan forbinde to comput
ere og slippe for splitscreen.
Der er også masser af andet gejl i Stormball:
40 forskellige baner, en banedesigner, en pro
grammerbar trænerrobot og en turnering med
10 modstandere af varierende sværhedsgrad.
Altsammen hjælper det med til at gøre Storm
ball sjovere - men jeg foretrækker nu stadig
god, gammeldags fodbold!
Jakob

dem ude på landet. Det, du umiddelbart har
mest brug for, er viden :Hvad er Dreax? Hvor
dan kan han stoppes? Med hvad? Hvor kan
man komme ind i den skjulte dal?
Der er ikke andre muligheder end at gå på
biblioteket og udfritte alle de folk, du møder:
"Har du hørt noget om..?" eller "Hvad skal vi
gøre?"
Og det er ikke lige meget, hvordan man ud
former sådan et spørgsmål. Man kan være
mere eller mindre høflig og beleven. Selv de
mest tolerante lukker af med det samme, hvis
en ildelugtende kriger med mord i øjnene kom
mer og spørger om vej. Det var nok derfor, den
umiddelbart vigtigste deltager i mit hold af even
tyrere var en lille slap skrædder med dejkrogarme og et indsmigrende smil. Han kunne knapt
nok løfte et sværd, men han kunne snakke med
næsten alle om næsten alt. Flink mand. Men
hvad, hvis nu skrædderen ikke vil med i kamp,
for den slags kan selvfølgelig ikke undgås i
længden?
Så kan han blive hjemme og lave noget an
det! I "The Magic Candle”kan du dele dine
eventyrere op i flere grupper, så alle kommer til
at gøre det, de er bedst til. Skrædderen kan
sove i en rigtig seng hver nat og måske tage et
arbejde, og de mere usoignerede elementer
kan få lov til at smadre nogle kranier i de taktisk
glimrende kampscener. Når de har gjort det,
kan de glæde sig over, at brovagterne ikke bliv
er udskiftet lige med det samme, men med
nogle måneders mellemrum. Det skal comput
eren nok huske. Den glemmer heller ikke, hvem
du har knust nede i hulerne, så det er ret
ufarligt ANDEN gang.
Jakob
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Alle scener ses ovenfra i en ret
uskøn grafik, der dog er ganske hurtig.

Lyden kan der ikke siges meget om: Der er
næsten ingen, og det bedste er klokken, der
beder en skifte diskette... "The Magic Candle"
styres gennem en række menuer - med joysticket
eller direkte med tastaturet. Der er masser af ting at
opdage, meget at finde ud af, og en hel verden at ud
forske. Her er et spil til den seriøse rollespiller, der
gerne vil have lidt mere end vold. "The Magic Candle"
får sit HIT på grund af et gennemført gameplay.
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Microprose

RAILROAD'rV C G O M
En af de første oplevelser, jeg husker helt klart,
var da jeg som en ganske lille dreng vovede
mig ind på hans værelse, hvor det interessante,
mystiske og enormt tiltrækkende elektriske
tognet var spændt ud over en stor del af gulvet!
Med en let rysten på hænderne og en meget
ringe støtte fra min dengang temmeligt under
udviklede hjerne, forsøgte jeg at få tingene til at
fungere - eller rettere: køre rundt. Og så har jeg
sjovt nok et hul i min erindringsstrøm - netop
måske fordi det kørte rundt for mig. Min store
bror virkede en anelse sur, og jeg lærte et nyt
ord: kort-slutning.
Lige siden da har jeg holdt mig væk fra toge i
så høj grad som muligt - men DSB kommer
man jo som bekendt ikke uden om.
Alligevel var det med den selvsamme rysten
på hænderne at jeg åbnede æsken til Microprose's nyeste udspil: Railroad Tycoon. For
med den cigar, Sid Meyer havde i munden på
forsiden af æsken, måtte der vel være penge i
de store maskiner.
Og tro mig, det er der. Der stilles imidlertid
store krav til din strategiske sans, din
økonomiske tæft og din benhårde konkurrence
mentalitet, hvis det virkelig skal lykkes for dig.
Du starter som leder for et helt ungt jern
baneselskab med 1 million engelske pund til din
rådighed - og dem skal der laves noget for. Du
kan selv vælge om du vil starte din karriere i
Europa, et område i USA, eller om du vil kon
centrere dig om England. Vareudbud og
betingelser varierer alt efter, hvad du vælger
her.
Men lad os nu forestille os et spil. S. Parrevohn (skal udtales på flot amerikansk!) er navnet
på vores hårde Tycoon - og han starter med at
lægge et enkelt spor fra Wien til Ostrava. I hver
ende bygger han en rimelig stor terminal, der
kan dække en stor del af oplandet - her er nem
lig kul og andet godt, der måske kan scores lidt
kasse på. For lad os indrømme det: Det er det,
det drejer sig om. Kærlighed til medmen
neskene er fjernet fra spillet - kærligheden til de
funklende sedler er sat i højsædet!
I Wien er der en såkaldt "Engine Shop" som
efter ganske kort tid fabrikerer en "Grasshopper" - et meget gammeldags lokomotiv, men
dette er også år 1900 og Parrevohn er en ung
mand, der kan lede sit firma i 100 år - hvis han
da ikke bliver fejet af banen forinden af sine
hårde konkurrenter. Men på grund af hans høje
intelligens og sunde helbred vil han med tiden
opleve udviklingen - også inden for lokomotiver.
De nyeste toge, der er medtaget, er de franske
TGV-toge, der den dag i dag er Europas hurtigeste - sorry IC3.
Men Parrevohn beslutter sig for at sætte et
par vogne på, og i starten virker det fornuftigt
med en postvogn og en passagervogn. Han
beder sin fut om at køre fra Wien til Ostrava og
tilbage igen med de samme vogne - og snart er
ruten indledt og pengene begynder at strømme
ind.
Efterhånden er der mulighed for udvidelse,

AMIGA - Gennem pressen kan du holde dig orienteret
om, hvad dine konkurrenter foretager sig.

og nettet bliver udvidet til Graz,
der er kendetegnet ved sine
stålfabrikker. "Aha" tænker den
purunge Parrevohn, "de skal
bruge kul"
Kullet bliver nu taget fra Wien
i kulvogne og køres til Graz.
Herbyttes kulvognene ud med
stålvogne, toget bliver beordret
til at vente indtil lasten er fuld, og tungt læsset
ruller lokomotivet nu tilbage til Ostrava, der
måske har en fabrik, der skal bruge stålet... Til
sidst ruller toget tilbage til Wien efter nyt kul og
sådan fortsætter det.
Men Parrevohns lille jernbane bliver nu truet.
Den lige-så purunge Benito Mussolini introduc
erer nemlig en rute, og som årene går slutter to
andre konkurrenter sig til. På aktiemarkedet kan
man købe og sælge, forhåbentlig med fortjen
este, og skulle man se en meget stor guldgrube
i en stor investering, er der endda mulighed for
at optage lån. Men betalingens dag kommer jo,
og renterne og udgifter til vedligeholdelse af
maskinerne kan meget nemt trække gulvtæppet
væk under Parrevohns jernbanedrøm. Fjendtligt
opkøb er en anden trussel, ligesom ak
tionærerne kan forlange, at han trækker sig

AMIGA - Landskabet ses oppefra, ligesom i Sim City.

tilbage. Men det vil vi ikke tænke på nu...
I stedet prøver Parrevohn at forbedre sit net.
Stationerne kan
udbygges med
lager
bygninger, hoteller og postkontorer, alt sammen
med det i tankerne at trække nye investeringer
til. Efterhånden udvides der ganske betragteligt,
og byerne omkring jernbanerne udvikler sig
også - i takt med de store jernheste. Snart lyder
der højere krav om en masse varer og om hur
tige tog, der kan levere hurtigt. Således er det
ikke en god forretning at lade kulvogne og pas
sagerer blive drevet af samme lokomotiv, og en
overbelastning af nettene på grund af de
mange specialtoge er desværre en nær
liggende risiko.
Så er der ikke andre muligheder end at
"doble" sporet og sætte signaler op, så vejen
mod profitten går hurtigere. Omlægninger kan
blive nødvendige, men landskabet og naturen
er den usynlige modstander, man aldrig kan be
sejre. Bjergbaner forsinker de gammeldags to
ge, så enten må man lægge ruten uden om,
eller også bygge en tunnel igennem bjerget det koster selvsagt en formue. Færgeruter og
broer skal bygges med endnu en overvejelse skal man bygge solidt og dyrt eller skal det
være nogle billige pinde, der måske udløser en
katastrofe? Kunderne glemmer sent...
Engang imellem bliver der gjort opmærksom
på "special-transporter", der kan betyde store
penge. Men kan dit net tåle de omlægninger en
sådan leverance kan indebære?
Efterhånden er Europa gennemskåret på kry
ds og tværs af jernbaner, og Parrevohn ser sig
nødsaget til at skaffe sig af med nogle af sine
modstandere. Selvom Napoleon har Paris un
der kontrol, virker det attraktivt, så den eneste

AMIGA - "Gå ikke over sporet - der kom
mer tog..."

mulighed er nu også at føre sit net dertil og
starte en "Rail-War". Inden for et regnskabsår
(to år) gælder det nu om at levere mest til og fra
byen for dermed at udkonkurrere mod
standeren. Han vil tit svare igen med at "an
gribe” en af dine byer, og konkurrencen kan
blive meget hård.
Som det gerne skulle fremgå, er Railroad Ty
coon et spil, skruet sammen af lige så mange
genialiteter som Sim City - og sammenligningen
kan da også sagtens foretages. Men hvor du i
Sim City var nødt til at acceptere en masse
begrænsninger, er dine muligheder her nær
mest uendelige. Mangler der en vin-fabrik et
sted for at lave et sundt kredsløb, kan du bygge
den - hvis du har råd. Er der ikke passagerer
nok et sted, kan du lokke dem tilmed restauran
ter og hoteller.
Spillet vil nok mest appelere til dem, der in
teresserer sig lidt for økonomi, eller som bare
har en almindelig interesse for jernbaner - men
også andre kan have stor glæde af at lege med
lokomotivernes forunderlige verden. Man får
nemlig også et andet perspektiv foræret - det
historiske.
Hvordan Microprose har båret sig an med at
fortælle så meget i et spil, uden at det bliver det
mindste kedeligt, det synes at være en gåde på
linje med Sfinxens kendte. Man starter med et
område, der slet ikke kender til transport i den
store stil, og efterhånden som nye opfindelser
introduceres og nettene spreder sig, så blomstr
er området med industrier og nye fund, der alle
kan udnyttes af jernbanen. Kravene vokser,
konkurrencen bliver hårdere - men for
nøjelserne og profitten tager samme him
melflugt!
Jeg kan ikke anbefale det varmt nok. Efter at
have lavet en masse "almindelige" simulationer
har Microprose nu splejset sig frem til en gul
dand, der bør betyde et stort salg af såvel spil
som ramudvidelser. Et klart Gold Game...
FUUUUUUUUT!
Christian
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Tag ikke fejl af grafikken! Den er ikke
særlig flot, men man kan hele tiden se, hvilke
leverancer de forskellige tog kører med, og man
kan kalde oversigter frem over stationernes og to
genes kapacitet. Den er med andre ord funktionel. Det
samme kan siges om lyden - der måtte bare gerne
være lidt mere af den. Togfløjter, klirren af mønter samt
en fed "lægge-skinner" lyd er der dog blevet plads til.
Men naturligvis er det spillets geniale opsætning og
motiv, der virkelig skubber helhedsindtrykket op mod
de store højder. Og tro mig: jeg har slet ikke nævnt alle
mulighederne!
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Er der noget du ikke kan finde? Så ring og spørg, har vi det ikke skaffer
vi det! Vi fører nu software til følgende computere:
Amiga

CDTV

Commodore 64 X X PC 'X'X

De viste programmer i annoncen er Amiga Titler, ring og få oplyst prisen på programmet til din maskine. AMIGA TILBUD!!! De spil der er
markeret med en ♦ få s til 150 kr stk. Titler markeret med "C "fås også til CDTV. De nye titler på vores software liste, er markeret med en tV. OBS
Hintbøger! Til alle spil mærket med et H har vi hintbøger til 129 kr stk.
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Tekstbehandling
Excellence!
huer Word DK
Kindwords 2.0 OK

3395.00
795.00b
695.00

Vizan-rile DK
WordPerfect 4. 1

895.00
2699.00

D tluxt Paint IV
D tluxt Fhotolab
Digipainl 3.0
DtgIMate

475.00

Video & Animation
}D-Professional
4995.00
AutaScript
1575.00
995.00
Dali
898.00
D tluxt \ideo I II
993.00
E lA N Ptrformtr
Fanej 3D fo n ti (Turbo Sdver)
795.00
Fanej 30 fonts (Sculpt 3D)
795.00
3295.00b
Imagine
InfoCenter
14900.00
14900.00
InfoChannel
6900.00
InfoChannel Pinjer
InlerFont
1346.00
2095.00
INVISIONptus
Kara Fonts. Direne
Fro 46$.- til 895.00
448.00
Media Line Video * Anim baekg.
3995.00
Pro Video Plus
6685.005
Real 3D Professional
8285.005
REal3D Turbo
Real 31) demo rer. ( I MB chip)
90.005
Scala Videotitter
4875.005
90.00
Seala Demorersion (Kan ikke tave)
Sculpt 3DXL
1965.00
5995.00
Sculpt Animate 41)
1695X70
Sculpt Animate 4D JR
The Director
792.00
456.00
The Direetor: lootkit
TurtoSUrtr 3.0
1200.00
3295.005
Imagine
TV~Show
1135.00
TVText Professional
1595.00
3295.00
Vidroseape 3D r.2.0
VideoTitlrr
2475.00
485.00
Zuma Fonts (I-2-3-4-S-6) Uk.:

Computer Aided Design
2460.00
1995.00
995.00
475.00
1135.00
7320.00
475.00
475.00
475.00
475.00
1295.00
5295.00
5295.00
395.00
1675.00
5795.00

A-CAD Translator
Atgis Draw Plus
Aegis Modeller 3D
Arthileetural Design
Design 3D
DynaCADD
Futurr Design
Human Design
Inlerion Design
Mierobot Design
PageReader 3D
PROBoard
PRO-NFT
Stanhips 2050 ModeI library
XCAD-Detigner
XCAD-Professional
XCAD3D

Diverse
238.00
549.00
A-MAX I I Macintosh emulator
1795.00
A-MAX: Originale I28K ROM
2495.00
Ami... AUignment system
465.00
AnUgaTIps in cl system og garanti bereg
ning. Amiga lotto fotger grati, med!!!
499.00
Arilhmetic
549.00
BA J)
495.00
Centaur WorldAtlas V.2
695.00
CrossDOS V 4
495.00
CygnusEd Professional 2
1055.00
DiskMaster VI.4 (til Dot 2.0)
655.00
Discrete Malk
549.00
945.00
Distant Suns
500.00
Dot 2 Das
375.00
FinePrint
Mac-2-Dos: pakke A
1195.00
Mat-2-Dos: pakke B
4450.00
Matk-Amation
685.00
395.00
Porer Packet Pro
375.00
Project D
20.00
Public Domain Diskene ■3S~
16.00
Public Domain Diskene - 5.25"
50.00
Public Domain Katalog <2 disks)
695.00
QstarUrback
Quarterback Tools
795.00b
695.00
SupcrBack
Synero Express I I m. Hardware
495.00
500.50
The Dak Mechanic
Mrus Kitler
30.00
495.00
X-Copy I l t Prof. m. Hardware
AmigaDOS Software r i.3

Desktop Publishing
Aloha Fonts Vol. 1 - I I I
Deltue Print I I
E-CBps
Media Line Clipari disk I
Media line Font Disk I
OutKnefonte til PPage
Outline fonts 4 nyt pakker pr. pk..
P. Draw Slructurrd CtipArl
P. Page Templatr & Design gde.
PagtSetter I I
PixriSeript
Professional Draw 2.0
Professional Page V2.Q
Mipercnps
SupeKVps

225.00
97800
695.00
385.00
385.00
1395.00
665.00X
469.00
469.00
89800
2495.00
1480.00
1895.00b
2995.00b
J395.00
»w

k e n d te serier. R in g f o r k a ta lo g d is k

V.

Bondit Kings

Bords "s Tale I
Bords Tale I I
Bords Tale I I I (Thiefo f fate)
Batman the Marie
Battie Chris II. Chintest ehess
Battie of Bntain
Battlehawks 1942
Beach VaUrj
Berlin 1948
Betrayal
Bererty H ittt Cop

Blackout

Musik & Lyd « w “ ,T '

y
745.00
Bars & Pipes Professional
Kommer snart
Bars A Pipes
2695.00
Bars A Pipes: MusicBoxA
695.00
Ban & Pipes: Rulesfo r lools
695.00
Ban & Pipes: Internal Sounds kil
695.00
D tluxt Musse Construction Set
898.00
Dr5 Oasis
898.00
Vi har telrfoigelig hele Dr. T"S Caged Artist serie
og Sound Qutsts serie a f sjnth editortlibrarians.
Ring og har om en til Uge netop din synthesizer.

Blaodwych Data disk VoU
Black Cauidron
Blue Angels
Bomber Bob
Borrontd time
Breach
Bis Jane Sejmour
Bubber 't Badkar
Buck Rogen
Budokan
Buf f alo Bills Rodeo (lame
fabel
Cadavtr
Cahfomia ( hallenge

Programmering g j
Af/BASIC
AOFortran
A C/Fonran-20
A m ,g a f OMAL

1998.00
3379.00
5658.00
975.00
gye 00
124900
triX an -v

Am igalJVT 2.0
Amiga Vfuon eng. rer.
ARexx
ASM One

69 i 0 0 >
I249JUI
1249.00
2095.00
1395.00
495.00
78SM
565.00
1595.00
1175.00
895.00
795.00b
1775.00
1988.00
1328.00
915.00
II2 6 M
2395.00

SAS/Lattiee C r 5.10

Økonomi

2749.00
995.00
1695.00
2995.00
595.00
3300.00
ikkepristat
445.00

Balance o f Power 1990 edition

Kommunikation

Beachmark Modula 2
CanDo
C anD oPropak!
GFA Assembler
GFA BASIC 3.5 Compiler
GFABASIC 3.5 Interpreter
HiSoft Basic
IliSoft Derpac 2
I nierAtm
J-FORTH Professional
M2 Amiga
M l Debug
MultiForth

Databaser
DBMA \ V SJ
Micro Fiché Filte
Micro Fiché Filér Plus
Professional DataRetriere
Superbase Personal DK
SuperBase Professional 3
Superbas Professional 4
L itra ( ard

Photon Point 2.0
Firmate
The Art Department
The Art Department Professional
Spectra Color
Vista
Vista Pro

448.00
798.00
295X70b
kommer.
798.00
945.00
495.00
2395.00
565.00
498.00
792.00
895.00
25IS.OOb
995.00b
1080.00 b
2515.00b

Racgammen Royalt

Amiga Busypaek Bogforing
B.S. Budget
Carflg
InlerSprtad
Maxiplan 500
Maxiplan Ptus
Nimbut
Office fr a Golddisk)
Securihes Analyst
The Ad vantage
The Works Ptattnum

2495.00
3995.00
2495.00
2495.00
545.00
650.00
795.0Ob
1135.00
1365.00
1579.00
1995.00 b
740.00
49800
1189.00
2695.00

Spil
31) Construcyion Kit
3D Tennis
3-D Pool
Stk gear
M8 Attack Sub
A I0 Tankbiller
A M D : Champions o f Krynn
A M D : Curte o f the Azure bondt
A M D : Death knights o f Krynn
A M D : Dragons o f flame
A M D : Dragon Strike
A M D : Fyr o f tlu Beholder
A M D : Heroes o f the lance
A M D : H disfa r
A M D : Pool o f Radianee
Adsaneed destroyer Simulator
Advanced Mililary systems
A f ter Buener
Airbome Ranger
Antheads (desers data disk)
Aneient Batties (Strategi)
Apprentice
Arehon CoUection
Armagcddon Man
Anaechy
Armour-Geddon
A sterix. operation Getaflx
AsSaroth
Astro Marine Corps

™ 00
150006

E

Catrier C
Car-Vup

Chambm o f the Sci mutant priett
(bombers o f Raj
Chambm o f Shaotin
ChamlnAndromedø
Chase HQ I I
Chaot Striket back (D.M. Data)
Chariott o f war
Chettmaurr 2100
Chets Champion 2175
Chuek Ycager'iAFT2.0
(lastic boardgamet

C

Calassus Chets X
Cammandat (spil pakke)
Combo Rater
Conguest o f Carnetot
Cosmie Bouneee
Crack Down
( rime Wave
Crono Qurst I I (Ptygnotit tpil)

(ydet

Dark Caute

Day o f the Viper
Dayt o f tkunder
DeathTrap
Deep
Deep Space
Dtfender o f the Crown
Deftndtrs o f the earth
De/a Vu 2: Last in lus Vega,
Dominator
Dragons Lait II: The Warp
Dragont o f Flame

Dragon Flig hi
Dragon i Brtath
Droge* lu ir : Slagel Castle

s r

395.00H
549 00
Clummrrt Home o f flu x
39S 00H
3990OH Ihmmmoethu
?99 OfiH i Dynasty Hårt

mMH

— *“ *•*'

399.00H
>95 00// Encydoprdic Dietionary, CDTV

m M H £«v f t — CM*,
349.00b
49S.OOC
198.00 b
M
29900
149 M b
29900
199.00

f* * -

Extra-Time Kick Off
FOFTF-15 Strikt eagle H. ! m
F 1 * Combat Pdot
F’ 19 SUaUh Fi*h trr
F-29 Retaliator
29800
150.006 Fakon F-16
Fakon: The Mission
349.00
198.00b Fakon: The Mission 2

1K M

mm

349.00 b
299.00
29900
195.00

4MM

■ 'f '
t errari Jormuta one
FUn* “ k F rfM r * Bi* T*e ° Fan
Bomber
Fi* ,k*r Bomber Adr. Mission disk

295.00
299.00
349.00b
150.00
299.00
150.006
150.006
349.00b
19800
399.00H
199.0011
199.0011
34900H
299.00
395.00b
299.00
395.00
395.00
39800
395.00
299.00
349.00
395.00
395.00
198.00
299.00
399.00
299.00
449.00
150.006
220.00
399.00
299.00
299.00
395.00
395.00
299.00
99.00 b
3990OH
299.00
395.00
395.00
299.00
249.00
299.00
395.00
349.00
299.00
349.00
199.00 b
299.00b
399.00
295.00
399.0Ob
395.00
395.00b
399.00
349.00
455.00b
599.00
449.00
395.00
299.00
499 0011
299.00
29800
395.00
150.006
299.00
150.006
299.00
195.00
150.006
299.00
299.00
395.00
349.00b
399.00b
395.00
299.00
299.00
19800
198.00
395.00b
299.00
150.006
349.00
499.00
395.00
349.00
395.00
299.00
399.00
495.00
395.00

395.00
449.00
299.00
395.00
395.00
399.00
299.00
495.00C
399.00
299.00
349.00 b
299.00
179.00
449.00
449.00 b
395.00
399.00
395.00
495.00
349.00
249.00
349.00
399.00
399.00
399.00
495.00
199.00
299.00
189.00 b

349.00
Fire!
Fire,
299.00
My/Paint. CDTV
FUghl o f the Intrader spar 100 kr
299.00 b
Nam
595.00
Flight Simulator 2
New Zealand Story
Ring I I b
Fred Fish PD coUtcUon
FS. 2: Forskellige senery disks a
298.00
Sigel .ManseII"sGrand Prix
Flood
299.00
Sight Brrtd
150.006
FootbaU Manager I I
Sight Skift
Footbal Manager World Cup Edition.
150.006
Sinja Spirilt
Fools Frand
150.006
NinJa Remt i
Forgotten World«
395.00
No Exensrt
198.00
North & South
Future Wars
395.00
Sucltar War
Future Drtams (spil pakke)
395.00
Obitus
(ktlaetie conqurror
395.00
Operation Combat
29800
Operation Harriet
Garden FAX: Garden pksnts
455.00C
Operation Septunt
Gården FAX: Indoor plantt
45S.OOC Operation Spruance
Gauntlet I I
19800
Genghis Khan
449.00b
al (bu,
(kttysburg: Tttming Point
495.00
Ghouls n-Ghosfs
395.00
Oml Run
Giobutus
299.00
O rrm tn ! SSI strategi spil
Gods
399.00
P.P. Hammer
Gold o f the Amerieas
395.00
P47T\
Gold o f the Aztees
299.00
Gold Rush
395.0011
Panza kkkboiing
Golden Axt
299.00
Pasring Skot
Grand Monster Slam
150.006
Pen ion G ulf Inferno
399.00b
Personal Sightmare
395.00
Peter Beardslrys I ni. FootbaU
Harky Davidson
399.00
PGA Tour Golf
HaWs o f Montezuma
349.00 b
Phantatie III : Wrath o f S bademus
150.006
Phobia
Hard BaU!
395.00
Pinball Magte
Hard D rir in 'l
19800
Pipe Mania
198.00
Hard Drivin' I I
Harpoon (kraver IM B)
399.00
Piayer Manager
Han keye
395.00
i's Quest: So you trant lo b t a hero 399.00H
Poker Quest
Hero-t Quest II: Trial byfire
499.00H b
Poker QuestII
HUlstreet Blues
349.00b
H it disk roL 2 (spil pakke)
395.00
Hollywood CoUection 4 spils pakke!!! 399.00
Ports o f CaU
Hoty Bibel lllustraud
395.00C
Horton Zombies
299.00
Hoc-Rod
395.00
PowerMonger
Hound o f shadow
299.00
Power Paek (spit pakke)
Hoyk Book o f Games
495.00
Power PinbaU. CDTV
Hugo
299.00
Printe o f Prrsia
Huntfo r red oetober (arcade)
299.00
Prisen
Immorsal
299.00
Pro Tennis Tour
Imperium
299.00
Indiana Jones: Graphk Adv
395 00H
IndyfZak maekkraeken ■samlet
395.0011 b
Indianapoks 500
299.00
International Soccer ChaUengt
29800
Questfa r Glory II: Trio! by F in
Inlerphase
399.00
Iron lo rd
395.00
Ishido
299.00
Rainbow CoUection (spil pakke)
It l ame from the Deten
395.00
Reachfo r the Stars
It (arne from Deten 2:Anthtads
299.00
Real Ghostbutters
299.00
Rebel Charge
299.00
Read Heat
fra
149.00b
Red Storm Rising
299.00
Joan O f A rt
395.00
Rkk Dangerout 2
Judge Drtdd
249.00
Road lo fin a l four. CDTV
Jump Jet
150.006
Jumpin- Jackson
299.00
Jungle book
19800b
Keef the Thief
395.00
Rorkt-s D rift
Kennedy Approach
395.00
Rogue Trooper
Kenny DalgUsh Soccer Mannager
150.006
RVF Honda
Kick off
249.00
Saint Dragon
Kkk O ff II
299.00
Kick o ff I I
IM B
299.00 b
SJ>J.
299.00b
Setond Front SSI strategi
Kings Quest I
198 00H
Secrrt o f the monkry „land
Kingi Qucu I I
198 00H
Kings Quest I I I
198.00H
Shadow o f the Brast
399
00H
Kings Quest IV
Shadow o f the Brast II
Knight Forte
395.00
Knights o f the CryuaUkm
395.00
K rim i
395.00
Inzer Sguad
349.00
la st NinJa I I
299.00
9i
450.00
ShotkWdrt
Go(f
198.00
Shuffkpuek Café
LED Storm
198.00
Silent Service
Isgend o f Faerghail
399.00 b
Sim City & Populout
I eisure Sult lu rry /
395.00H
SimCity
Irisure Sult lu rty I I
549.00)1
SimCity Termin Fdkor
Irisure Suk luery II I
S49.00H
Ski or Die
IkenseioKiU
349.00
Skweek
I Joe o f fire
299.00
Skeping godt Ue
299.00
SlipStrcam
CDTV
R ing !!
Sly Spy
395.00H
Snowstrikt
349.00
Soldier 2000
395.00
Space Ace
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Infogrames

GENGHIS KHAN
fdapanske spil - det er da vist noget med små
nuttede mænd, der hopper rundt på nogle plat
forme, mens de undgår hoppende bamser og
samler så mange blinkende ædelstene og
frugter som muligt, før tiden løber ud. Ja, det
troede jeg også!
Men nu viser det sig pludselig, at japanerne
skam også kan finde ud af at lave de mere
avancerede spil. Infogrames har sat sig for at
udgive en ny serie wargames, der er udviklet af
et japansk firma ved navn KOEI, og hvis de
første to spil ("Genghis Khan" og "Bandit Kings
of Ancient China") er repræsentative eksempler
på standarden, har vi så afgjort noget at glæde
os til!
Genghis Khan er faktisk to spil i et. I "Mongol
Conquest" scenariet skal du forene Mongoliet,
mens du i "World Conquest" skal udbrede dit
nyvundne imperium til hele Europa. I sid
stnævnte scenarie er der desuden mulighed for
at være op til fire spillere, og du kan tilmed selv
vælge, om du vil styre England, det
Byzantinske rige, Japan - eller om du stadig vil
kæmpe for Mongolernes verdensherredømme.
Hvis du gennemfører "Mongol Conquest" går
spillet af sig selv over i "World Conquest", hvor
du automatisk fortsætter med at styre Genghis
Khan.
De to scenarier er grundlæggende bygget op
på samme måde. Skærmen viser et kort, der er
opdelt i forskellige territorier (lande eller
provinser). Målet er selvfølgelig at erobre alle
disse territorier, men det overordnede opgør
foregår ikke på slagmarken. Først skal du nem
lig opbygge en stærk hær, og i den forbindelse
er der mange beslutninger, der skal træffes.
Din person har en række points indenfor
forskellige
evner
såsom
dømmekraft,
planlægningsevne, lederevne osv. Hver gang
du træffer en beslutning, bruger du nogle af dis
se points, og når dine points når under et vist
niveau, er du ikke længere i stand til at udføre
den pågældende ordre. Lidt ulogisk måske egentlig skulle man jo tro, at du blev bedre,
efterhånden som du fik mere erfaring. Men sys
temet virker udmærket i praksis, og heldigvis
har du mulighed for at opøve dine færdigheder
igen med den nyttige "train” kommando.
Som sædvanlig skiftes du og dine mod
standere til at trække. For hvert træk har du tre
ordrer. Du kan f.eks. sende en spion ud for at
indhente oplysninger om fjendtlige provinser.
Eller du kan træne dine soldater til de
forestående slag. Eller du kan dele mad ud til
dine undersåtter for at gøre dem glade, så de
ikke pludselig gør oprør mod dit styre. Eller du
kan prøve at få en farlig modstander
snigmyrdet. Eller du kan arrangere et
stævnemøde med en smuk kvinde. Eller, eller,
eller... Der er nok af muligheder, og det kan
være svært at bestemme sig, når man kun har
tre ordrer at gøre godt med.
Når du prøver at invadere et fremmed
område (og når du selv bliver angrebet), skifter
skærmen til et traditionelt wargame-display, der
består af de karakteristiske seks-kantede felter.
Her skal du så flytte rundt med dine enheder
(kavalleri, bueskytter og fodfolk) og afgøre,
hvordan du bedst besejrer modpartens styrker.
Genghis Khan er et meget velpræsenteret
spil, der effektivt forener det klassiske wargame
med et mere overordnet,imperialistisk strate
gispil. Det hele er meget lettilgængeligt, på
trods af at manualen godt kunne have været
bedre. Selv på det letteste niveau er spillet imi
dlertid ret svært, så begyndere vil nok sidde
tilbage med en fornemmelse af, at de taber nærmest uanset hvad de gør. Men hvis du har
lidt erfaring og/eller tålmodighed, så bør du ab
solut ikke snyde dig selv for denne spændende
Søren
strategiske udfordring.

(1 Mb) Kr 449
Spillet
er
usædvanligt
vel
præsenteret for et spil af denne type.
De fleste begivenheder ledsages af et
smukt lille billede, og der hviler en meget
stilfuld og særegen atmosfære over hele
spillets præsentation. Lyden består mest af bag
grundsmusik, men der også et par effekter hist og
her. Gameplayet er virkelig dybt og kompliceret, og
spillet hører absolut ikke til i den lette ende. Men det
er svært på den rigtige måde: Sværhedsgraden lig
ger i gameplayet - ikke i kontrolmetoden. Alt i alt er
Genghis Khan en meget lovende start på Infogrames
nye serie af japanske wargames.
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Genghis Khan kommer ikke til
64'eren.
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AMIGA - Richard Løvehjerte angriber Frankrig... men
odds’ene er ikke gode!
AMIGA - i "World Conquest" scenariet kan du vælge
mellem disse historiske hovedpersoner.

(1 Mb) Kr 449

BANDIT KINGS s
OF ANCIENT CHINA i

Grafikken er stilfuld, og spillet er
fyldt med sjove animationer. Lyden er
også god med atmosfærisk musik og
gode samples. I det hele taget er spillet
teknisk mere imponerende end Genghis Khan.
Til gengæld er det strategiske gameplay mere de
fensivt orienteret, og rollespils-elementet har fået en
mere central placering. Det betyder at spillet, på trods
af den fremragendemanual, er lidt sværere
tilgængeligt end Genghis Khan. Men hvis man har
tålmodigheden i behold, rummer også dette spil en
enorm, og meget underholdende, udfordring!

S>
Ved første øjekast ser dette spil ud til at være5
en tro kopi af Genghis Khan (se anmeldelsen ) . £
Og der er da også mange ligheder, hvilket ikke
kan undre i betragtning af, at begge spil er pro
Grafik
81%
p A
grammeret af det japanske firma KOEI.
Lyd
75%
Dette spil foregår i det 12. århundredes Kina.
Gameplay
86% q
Den onde Gao Qui har erobret store dele af
riget, og kejseren er bekymret: Er der da ingen,
der kan stoppe denne slyngel?, spørger han
med jævne mellemrum. Og det er selvfølgelig
her, du kommer ind i billedet...
Du spiller rollen som en bandit-leder. Hvor rig
og mægtig du er, afhænger helt af, hvilket sce
Bandit Kings kommer ikke til 64'eren.
narie du har valgt, men målet er under alle om
stændigheder at tage kampen op med Gao Qui.
Før kejseren betror dig denne opgave, skal du
imidlertid have oparbejdet en popularitet på
250, og det er lettere sagt end gjort.
Bandit Kings lægger nemlig endnu større
vægt på det overordnede, politiske element end
Genghis Khan. Du skal træffe vigtige økono
miske og diplomatiske afgørelser, og spillet er
fyldt med personer, der hver har deres egen
personlighed. Faktisk er dette spil næsten lige
så meget rollespil som det er wargame. Din op
gave er naturligvis at udvælge de mest kvalifi
cerede individer og ansætte dem i din tjeneste hvis du da ellers kan overtale dem. Du har
AMIGA - I Bandit Kings starter man helt fra bun
blandt andet brug for folk, der kan lede de pro
den. Presentationen er i top med flotte illustrationer
vinser, du efterhånden (forhåbentlig) erobrer.
og overskuelige menuer.
Når du går i krig, skifter skærmen til det vel
kendte wargame-display, hvor du manøvrerer
dine tropper rundt på de sekskantede felter.
Men som noget nyt har du her mulighed for at
anvende magi i kampen mod dine mod
standere. Her må det autentiske altså vige til
fordel for det eksotisk underholdende!
Hvis man skal sammenligne Bandit Kings
med Genghis Khan, kan man sige, at sidstnænvte er mere "lige ud af landevejen". Ban
dit Kings er mere kompliceret, fordi det lægger
større vægt på den defensive strategi - den
politiske forvaltning af provinserne og diplomati
ordrer til de andre provinser i ens varetægt. Ens
et mellem de forskellige personer.
indflydelse er ret indirekte, hvilket godt kan føre
Manualen i Bandit Kings er klart den bedste
til nogle ret frustrerende situationer. Men al
af de to, men gameplayet kan alligevel godt
ligevel kan jeg klart anbefale dette spil - det
virke lidt kringlet på visse punkter. Blandt andet
kræver blot en lidt større indsats fra spillerens
er det irriterende, at man ikke direkte kan give
side end Genghis Khan.
Søren
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"Vini, Vidi, Vinci"
Ak ja, det var tider. Dengang ingen havde tænkt
på Asterix og hans gæve gallere - dengang
man som ung håbefuld officer i den romerske
hær kunne tage på erobringstogt og med tiden
opnå stor berømmelse og hæder.
Sådan er det jo desværre ikke idag. Men
takket være det nye film-agtige spil Centurion
kan du opleve duften fra Forum Romanum og
mærke sejrens søde laurbær omkranse din
svedige pande - næsten da.
Det meste af spillet udspiller sig på et stort
kort over verden fra Norge til Karthago - og det
var verden dengang! Med din ene legion på
4200 mand skal du nu starte opbygningen af et
legendarisk imperium - året er 275 f.Kr. og
Romerriget er ikke større end den italienske
provins.
Det må der gøres noget ved, og dit mål er nu
at erobre de andre lande et for et, lede dem
med kløgt, og måske i sidste ende endda ende
som Cæsar - kejser.
Hver eneste gang du rykker din hær ind i et
fjendtligt område, bliver du konfronteret med
den fjendtlige general. I starten er de ikke
videre interesserede i at snakke med dig senere vil din store autoritet forhåbentlig give
dig bedre kort på hånden. I bedste fald kan du
få dem til at indgå en alliance med dig - i værste
tilfælde (Spanien) fortæller de dig, at de vil
skære din sorte tunge ud - og så er der vist ikke
så meget andet at gøre end at sende le
gionærerne ind, er der?
"Jacta alia est"
I hvert fald skifter billedet nu til slagmarken, og
du skal vælge om din hær skal starte kileformet,
afbalanceret eller med ekstra stor vægt på
højre eller venstre flanke. Efter dit valg bliver du
mødt med et billede af den fjendtlige hærs
størrelse og opstilling, og du kan nu vælge
mellem MANGE forskellige taktikker, alt efter
din styrke og opstilling. Under store skrig og
øresønderrivende støvletrampen, kaster de
små mænd, heste
og sågar elefanter sig ud i det helt store blod
bad! Bagerst sidder din general sikkert på sin
hesteryg, og hvis hans stemme er kraftig nok,
kan han derfra udråbe ordrer til de enkelte ko
horder - men kommer han for tæt på fjenden og
bliver dræbt, falder moralen, og der er ingen
muligheder for at give ordrer.
Hvor utroligt fascinerende denne lille del af
spillet er, kan være svært at forestille sig, før
man har prøvet den. Men den stiller store krav
til dine taktiske evner.

Kr 375
Grafikken er hele spillet igennem fremragen
de og "film-agtig" med store stills, der bugner af
farve og atmosfære. Selv når den bliver lille
(slagscenerne) er grafikken funktionel og livagtig.
Lyden er lavet af Rob Hubbard og er simpelthen
utrolig atmosfærisk og flot. Det er ikke for ingenting, at
han er minmusik-guru på en computer! Gameplayet er
bedre end i de fleste spil af denne slags, men
desværre skæmmes det af nogle tynde arcadesekvenser. Slag-scenen er til gengæld genial!
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Lyd
93%
Gameplay 80%
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AMIGA - Ikke alle hærlederne er lige gæstfrie...
Ingen C64-version i sigte.

"Carpe Diem - hic et nunc"
Men du skal skynde dig! Andre hære drager
også ud, og i hver besat provins skal du ud
skrive en passende skattebyrde - fra "Nothing”
til ''Bleed them Dry". Er du for hård mod provin
serne, bliver de mere og mere vrede over dit
inkompetente styre, ligesom du også får på
puklen, hvis du ikke underholder dem med
gladiatorkampe m.m. Det er herfra at du rekrut
terer mænd til din hær, og det er vigtigt, at
moralen blandt dem er høj. Med tiden ændrer
forholdet til provinserne sig - fra besat til almin
delige,romerske borgere, med fulde rettigheder.
Men det tager tid, og der er mange overvejelser
- er der ikke så mange mænd, er der heller ikke
så meget i skat. Og penge har du absolut brug
for.
"Panem et circenses"
Mest krævende er borgerne i Rom - de vil un
derholdes for enhver pris! Først skal du
naturligvis bygge en arena (Coloseum) for 50
talenter, og senere skal der arrangeres gladia
torkampe i den. Du vælger først en gladiator,
som du selv kan styre, og beslutter dig for, hvor
meget du vil bruge på hans træning. Herefter
vælger du en værdig modstander, der enten
kan være en anden gladiator eller et kattedyr af
en slags - for sidstnævnte bestemmer du, hvor
sulten det arme kræ skal være!
Og så kommer spillets store antiklimaks kampene. Det er ufatteligt kedeligt at forsøge at
få kampen til at vare så længe som muligt - det
passer nemligt borgerne bedst. Man står og
hugger med sit patetiske sværd og kan uden
problemer nedlægge fjenden, hvor høj en level
du end kæmper på. Til sidst skal du afgøre, om
taberen skal have lov til at leve videre - med

den berømte tommelfinger. Erfaringer viser, at
tilskuerne som regel finder det sjovest, hvis han
dør!
Og det er vigtigt at holde publikum glade - det
er nemlig en af måderne at blive forfremmet på,
og forfremmelser betyder større hære, mu
ligheder for flåder samt penge, penge og atter
penge.
En anden metode at score lidt respekt på er
ved at byde på det rigtige hold i væddeløbene og her har du mulighed for at bestikke de tre
andre løbere, så du vinder under alle om
stændigheder! Men også løbene er en
halvkedelig affære der er simpel og tager for
lang tid.
"Ave Caesar, Morituri te salutant"
En anden arkadesekvens, der ligner noget, der
er hugget fra Pirates! er flådekampene, der ikke
desto mindre er nødvendig for at blive kejser.
Der er tre forskellige skibstyper, og du kan be
mande dem med en legion, der giver din flåde
endnu større slagkraft. Du vælger dit slagskib
og sejler rundt om din fjende i et forsøg på
sende katapultstenene ned gennem hans dæk!
Og der er masser af andre ting i dette fremra
gende spil, som jeg ikke har plads til at nævne
her. Eneste skuffelse er, at der på bagsiden
står, at man får mulighed for at forføre Cleopatra, og uanset hvor meget jeg har skovlet hele
verden igennem, kan jeg ikke finde den lille
Cleo med den store næse.
Men udover det, og to ud af tre arcadesekvensers meningsløse kedsomhed, er dette
et fremragende spil med masser at atmosfære.
Så tæt på at være et hit...
Christian

LATIN PARLØR
Er du bare dødtræt af anmeldere og andre pungdyr, der slår
dig i hovedet med latinske citater? Never fear, Sparrevohns
lille latinliste is here, og nu kan du både oversætte og lave
dine egne citater.

AMIGA Slagene
er en
fascinerende
syn - selv
når man
taber!

Pane - Brød
Circenses - skuespil
Alia - kastes
Carpe - grib
Dia - dag
N unc- nu
Caesar - kejser
Salutare - hilser
Dixi - jeg har talt
Vidi - jeg så
Pessar - småsten (!)
Petrus - Klippe (heraf Peter J.)
Amare - at elske
Dorthe - kvinde

E t-O g
Jacta - terning
Est - er
Diem - akkusativ af Dia
Hic - her
Ave - hil
Morituri - de der skal dø
Te - dig
Veni - jeg kom
Vinci - jeg sejrede
Mama - bryst
Laudare - at rose
Jakob - jyde
Soeren - tyrannen
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CYB ERC O N III
U.S. Gold
For mange år siden forudsagde science-fiction
forfatteren H G. Wells, at intelligente maskiner
en dag vil overtage magten på jorden. Og det er
netop, hvad Cybercon III har gjort!
Cybercon III er en gigantisk computer, som
menneskeheden har været naiv nok til at betro
magten
over
hovedparten
af
jordens
våbenarsenaler. Det skulle de ikke have gjort,
for pludselig besluttede den store computer, at
menneskeracen skulle udslettes. Det var bare
sådan en fiks ide, den havde. Ergo begyndte
den systematisk at bombe jordens storbyer for
at få bugt med det to-benede kryb.
Videnskabsmændene fik selvfølgelig travlt
med at udtænke en plan, der kunne stoppe
computerens forehavende. Man udviklede en
speciel robot-dragt, og du var selvfølgelig dum
nok til at melde dig frivilligt som den, der ifører
sig dragten og drager ind i computerens store
forsvarskompleks for at sætte en stopper for
maskinens destruktive planer. Hvis du gen
nemfører din mission, bliver du en helt. Hvis
ikke, dør du - sammen med jordens øvrige be
folkning, forresten.
Omgivelserne ses i et første-persons per
spektiv, der minder en del om det velkendte
"Freescape" system (Castle Master, Driller, 3D
Construction Kit). Du bevæger dig rundt med
joysticket, men for at gøre brug af robot
dragtens mange finesser er det nødvendigt, at
du sætter dig ind i en lang række keyboardB M y r K7375
Grafikken er ret imponerende og fuldt på
højde med det velkendte "freescape" sysm tf
tem. Desværre kan det aldrig undgås at 3D
^ vektor-grafik bliver lidt abstrakt. Lyden er nogen
lunde, uden dog atvære specielt bemærkelsesværdig.
Gameplayet er en lidt blandet fornøjelse. Kontrolmeto
den er usandsynlig indviklet, og det går lang tid, før
man føler sig hjemme i Cybercons univers. Og selvom
spillet er teknisk imponerende, kan det godt blive lidt
ensformigt i længden. Et udmærket spil, hvis du vel at
mærke er fan af genren.
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Gameplay

Man kan som regel kende et godt "puzzlegame" på, hvor indviklede reglerne er. "Tetris",
"Klax" og "Gem’X" (uanset hvad Dorthe men
er!) er alle eksempler på enkle spil, der er lette
at sætte sig ind i, men som samtidig er
særdeles udfordrende og fængslende. Logical
er også sådan et spil.
Spillet rummer 99 baner, der hver består af
et netværk af gennemsigtige rør, som er ind
byrdes forbundet via nogle hjul. Hver af disse
hjul har fire huller, som kan tage imod de
kulørte marmorkugler, der kommer rullende
gennem systemet. Ved at dreje hjulene og
sende kuglerne afsted gennem rørene skal du
sørge for, at hvert hjul bliver fyldt op med fire
kugler af samme farve (hvorpå de pågældende
kugler eksploderer). Klarer du dette inden tids
fristen, går du videre til næste bane, der
selvfølgelig altid er en anelse sværere end den
foregående.
På de senere baner kompliceres game
playet af diverse forhindringer såsom ens
rettede rør, rør der ændrer kuglernes farve, rør
der kun tager imod kugler af en bestemt
farve... Det er nødvendigt at tænke, før man
handler - hvilket godt kan blive lidt hektisk, når
nye kugler hele tiden kommer rullende, og uret
ubønhørligt tikker nedad.

AMIGA - Et meget abstrakt spil, som er svert at sætte
sig in i.
kommandoer. Og her kommer du virkelig på en
opgave ud over det sædvanlige! Der er et hav
af funktioner at holde rede på, og det bliver ikke
mere overskueligt af, at hver funktion er
repræsenteret med en ikon på skærmen. Disse
symboler er nemlig så abstrakte, at de ikke
siger meget om, hvad det egentlig er de gør.
Programmørerne har tilsyneladende prioriteret
"stil" højere end logik og brugervenlighed, og
derfor er det faktisk en ret overvældende op
gave at sætte sig ind i dette spil.
Men når du først har lært styresystemet at
kende, vil du sikkert få meget underholdning ud
af at udforske de mange rum og objekter. Spi
lområdet er enormt - knap 500 lokaliteter skal
udforskes, og undervejs er der mange puzzles
der skal løses. De fleste er dog ret simple: Find
de rigtige koder, som åbner en dør til næste
sektor, hvor du skal finde flere koder, så du kan
komme videre til næste sektor.... og så videre.
Cybercon III har også været forudseende nok
til at beskytte sig med kamprobotter, som enten
skal undgås eller sættes ud af spillet. Der er
mange forskellige robot-typer, og i det hele
taget går gameplayet mest ud på at udforske og
prøve sig frem.
Det kræver tålmodighed, men hvis du er fan
af denne genre, og godt kan lide at kortlægge
enorme områder, så vil dette spil sikkert holde
dig beskæftiget i lang tid.
Søren
llll kommer ikke til 64'eren.
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U.S. Gold

Så skal vi altså til det igen: USA’s præsident er
for gud ved hvilken gang taget som gidsel af
nogle onde terrorister, og som det rå muskel
bundt du nu engang er, får du til opgave at befri
ham.
Dette indebærer som altid, at du må skyde
dig vej gennem horder af fjendtlige soldater.
Det eneste nye i denne arcade-konvertering er,
at skærmen ikke længere kun scroller opad. Nu
scroller den også et stykke til højre og venstre.
Til gengæld er spilområdet på skærmen
usædvanlig smalt, og det kan godt blive lidt
forvirrende, når fjenderne kommer strømmende
fra alle sider.
Selvfølgelig er der end-of-level modstandere,
og selvfølgelig er der ekstra-våben, der kan
samles op undervejs. Blandt andet en flam
mekaster, så du kan fon/andle dine mod
standere til levende fakler. Meget underholden
de effekt...
Af og til får du også mulighed for at hoppe
ombord i et militærkøretøj, hvilket giver dig
adgang til fornøjelsen ved at køre de fjendtlige
soldater ned. Og hvis et hus eller et vagttårn
står i vejen, kan du som regel sprænge hele
molevitten i luften med et par velrettede granat
skud. Der er nu noget elementært tilfredsstillen
de ved at forårsage store, larmende eksplosion
er. Og dem er der mange af i dette spil!
Der er også mulighed for at være to spillere
på samme tid. Men selvom det selvfølgelig altid
er sjovt at kappes om, hvem der først snupper
de eftertragtede ekstra-våben, så overskygges
denne fordel her af ulempen ved det smalle spi
lareal. Der er simpelthen ikke plads nok til to
spillere, og Mercs er et sjældent eksempel på et
spil, der faktisk er sjovest, når man spiller det
alene.
Hvor sjovt det så er afhænger helt af, hvilke
krav du stiller til et computerspil. Hvis det er
originalitet eller strategisk dybde du går efter,
så er dette spil en klar Ejnar! Er du derimod ude
efter lidt uforpligtende nedslagtning, så er Mer
cs en ganske flot variant over det velkendte
tema.
Søren
AMIGA - spilområ
det er for smalt for
to spillere

Logical er et skoleeksempel på en god og
original ide, der er godt udført. Muse-kontrollen
er såre simpehKlik på en kugle, og den ruller
videre gennem systemet - klik på et hjul, og det
drejer en tand mod uret. Men lige så let spillet
er at lære, lige så svært er det at fuldføre, og
det hektiske gameplay kan til tider være frustr
erende og irriterende. Men så kan du jo altid
benytte det indbyggede "construction kit" til at
designe dine egne baner - knap så sadistiske
som dem, programmørerne har kreeret...Søren
Kr 375
Grafikken er flot og klar, og så er der tilmed
tre forskellige stilarter at vælge imellem. Lyden
er også over middel med passende effekter og lidt
sprød musik. Spillet bygger på en uhyre simpel ide,
der tilmed virker i praksis. Gameplayet er meget ud
fordrende, og hvis du efterhånden kan banke Tetris
med bind for øjnene, så har du her en ny, underhold
ende opgave at tage fat på!
Grafik
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Foreløbig har'
Rainbow Arts ikke
annonceret nogen C64
-version, hvilket er ærgerligt, da spillet egner
sig fint til konvertering. Men hvis firmaet
ombestemmer sig, laver vi selvfølgelig en update.
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Mercs
Me
udkommer også til 64’eren - vi
vende tilbage med en fuld update!
vender

Kr 375
Grafikken er flot, farverig og detaljeret men nogle af animationerne er ret elendige.
Din figur bevæger sig på en ret unaturlig måde.
Lyden er bedre med gode eksplosioner og nogle
udmærkede jingles. Man skal lede længe efter et
mere uoriginalt spil, men hvis
denne spil-type er din definiv; r
.
tion på underholdning, så er -s\
, • 'i
Mercs da et udmærket bud. p i
Grafik 72%
Lyd
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SHADOW DANCER
Forventningens glæde...
U.S. Gold
De nye anmelderkopier kommer idag! Bliver
man mon forskånet for... NEJ! - den slår aldrig
fejl... Vi skal til det igen. Men for at det ikke skal
blive det sædvanlige, vil jeg denne gang gøre
noget helt enestående og originalt - jeg vil
sætte en såkaldt asteriks i min anmeldelse: *
Var det ikke sjovt? Nå, nu kommer baggrund
shistorien - og bare rolig, den er kort:
Du skal mestre Ninja-kunsten, springe og
kæmpe dig vej frem til sejr med Segas am
bitiøse kampspil Shadow Dancer (TM). Du er
Joe Mushashi, mester ninja, og dine hænder og
fødder er dødbringende. Kæmp mod nådesløse
gadekæmpere, imens du leder efter hævn mod
Kato, der dræbte din loyale discipel. Samtidig
prøver du at sammenkrølle den onde Sauros
forsøg på at ødelægge den amerikanske
rumfærge. Med dine kastestjerner, dit sværd og
din hunde-ven YAMOTO er du næsten ustoppelig.
Men hvad er så problemet? Og hvad
RAAAAAAAAGER det mig, at en gut ved navn
Joe Mushashi’s lille ven er blevet dræbt af en
ond mand? Det er ufatteligt. Og endnu mere
ufatteligt er det, at dette er endnu et kamp-spil
med en ninja, der skal gå fra venstre mod højre,
dræbe fjender og komme til næste bane. "Dine
hænder og fødder er dødbringende" - det skulle
da være på grund af stanken. Til din rådighed
har du føromtalte sværd og stjerner, mens du er
ude og lufte din hund. Du er altså en god og
kærlig dyreven, der bare ikke kan lide bal
lademagere. Det kan din hund Yamoto (japansk
for Fido) heller ikke, og til tider springer han på
dine fjender, og holder dem beskæftigede.
Dræber du nu ikke dine fjender hurtigt nok, bliv
er Fido til en lille kat (???), som du ikke har
glæde af.
Og ja, du kan opsamle nye kastestjerner der
er bedre end de gamle. Og ja, du kan også
hoppe op og ned mellem platformene, mens du
prøver at afmontere nogle bomber, der
ubetænksomt er blevet plantet for fødderne af
dig. Og ja, der er den sædvanlige "end-of-levelbadder-than-the-rest" baddie. Og ja, du har no
get ninjamagi til din rådighed. Eneste nyt er vel
egentlig, at der er nogle mellem-sekvenser,
hvor du f.eks. skal skyde nogle ninjaer med
nogle kastestjerner, før de kommer for tæt nåååh-nej det var vist heller ikke nyt.
Ja, men så er der jo slet ikke noget nyt. Det
skulle da lige være coveret, hvor vores ven Joe
ligner en mellemting mellem en operations
sygeplejerske og Lawrence of Arabia (Yamoto
ligner en ulv, der er blevet klonet med en kan
in).
Vi bør alle bede en bøn til hvad vi nu end tror
på, at dette er det sidste spil af denne slags,
som vi kommer til at se på vores monitorer. Ikke
fordi det er dårligt udført - men det er så skri
gende uoriginalt og kedeligt at mine nerver
efterhånden ikke kan klare mere af denne
kedelige nedslagtning af baddies. Kan du ikke
bare banke dine søskende eller din kat som det
har været gennem traditioner?
Good night originality - where ever you are.
Christian

AMIGA - En smula Ninja-magi, og hele skærmen er et
stort flammehav!

Hmmm... Hvordan får jeg nu alle mine ninjastjerner gennem lufthavnens metaldetektor?

Kr 375

Okay, jeg tager konsekvensen af mine ord.
Grafikken er absolut arcade-agtig, og der kan
jeg desværre ikke sætte en fedtet finger. Lyden er
derimod tam og ligegyldig og lyder (desværre) også
som en spillemaskine. Gameplayet har ikke fået så lav
en karakter fordi det er kedeligt (det er det også), men
fordi det er så skrigende uoriginalt. Pas på du ikke
træder i det, hvis det ligger på gaden! ^ D
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Det første, der falder en
ind, når man loader dette spil er: Hvor er det
'
dog hamrende uoriginalt! Gameplayet er altsam
men set før, og det er hovedårsagen til de beskedne
karakterer. For teknisk er spillet udmærket. Multiloaden er til at leve med (3 baner pr. load), og
grafikken er virkelig flot, mens lydeffekterne lyder som
den slags plejer at lyde. Et flot, kedeligt spil.
Grafik
88%
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C64 - Fjenderne angriber fra begge sider, så det
gølder om at være på vagt!

JAHANGIR KHAN
SQUASH Krisalis
Med den enorme konkurrence der er på det
overfyldte marked for sportsspil, er det
efterhånden blevet et must, at spillene forsynes
med navnet på en eller anden kendt sportsst
jerne. Og selvom dette spil skiller sig ud fra
mængden alene derved, at det er et squash
spil, så har Krisalis altså alligevel anset det for
nødvendigt at betale sig til navnet Jahangir
Khan. Men hvem er så denne hr. Khan? Er han
mon en fjern efterkommer af gode, gamle
Genghis? Måske. Sandsynligvis, faktisk! I hvert
fald deler han den legendariske hærførers evne
til at besejre alt og alle. Efter sigende skulle
squash-turneringer være kedelig rutine, når Ja
hangir Khan deltager - han vinder nemlig altid.
Og i dette spil får du lejlighed til at gøre ham
kunsten efter.
Banen ses skråt oppefra i et 3D perspektiv.
Før du går i gang, er der en masse valgmu
ligheder: Du kan spille mod computeren eller
mod en ven, du kan fastlægge serve-regler,
bestemme bold-type, deltage i en turnering...
nej, præsentationen fejler bestemt ikke noget.
Og det gør spillet sådan set heller ikke. Det
skulle da lige være, at det er lidt for svært. Per-

VETO BOX
Christian har et problem!
Den stakkels knægt er overfølsom overfor ordet
"Ninja". Hver gang han ser eller hører dette
magiske ord, rammes han af et særdeles alvorligt
spastisk anfald, som har optaget læger og
psykologer over det meste af verden. Den sen
este forskning har afsløret, at sygdommen (kendt
som "N injafobi") er særligt udbredt blandt to
risikogrupper:
1. Mennesker, der i deres tidlige barndom er
blevet forulempet og mishandlet af ninjaer.
2. Spilanmeldere.
Og nu er Christian altsa blevet det seneste of
fer for denne særlige lidelse. Hvilken af oven
stående risikogrupper Christian tilhører skal jeg
lade være usagt, men fakta er, at ovenstående
anmeldelse bør ses i lyset af Christians problem.
Shadow Warrior er nemlig ikke noget dårligt
spil! Grafik og lyd ligger klart over gennemsnit
tet, og gameplayet er som det nu skal være i den
slags spil. Sa hvis du ikke selv lider af ninja-fobi,
er dette spil faktisk et udmærket køb. Min alter
native OVERALL rating er: 80% (begge version
er).
- Og sa lige til sidst en personlig besked til
Christian: NINJA!, NINJA!, NINJA!, NINJA!, NIN
JA!... (gnæk, gnæk)
S ø re n

AMIGA - Squash er et spil for folk, der har reflekserne
i orden!

Kr 375
Grafikken er flot, omend lidt gammeldags.
Men den virker, og bolden bevæger sig både
hurtigt og realistisk. Perspektivet kan godt snyde
engang imellem, men efterhånden bliver man bedre til
at forudsige, hvor bolden ender. Lyden er lidt sparsom,
men de samplede bifald og bold-lyde er helt i orden.
Squash er ikke den sport, der egner sig bedst til com
puter-konvertering, men Krisalis har ikke desto mindre
formået at puste nyt liv i den gamle opskrift med to
ketchere, en bold og en mur.
_
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Krisalis har ikke
nogen umiddelbare
planer om at konvertere spillet til 64’eren.

GEM’X
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Normalt er det så herligt at starte med at skrive
om målet i et spil, eller referere lidt fra man
ualen, men nogen handling får jeg ikke ud af
det her. Det eneste, det er lykkedes mig at
finde, er "Hi, l'm Kiki!". Og Kiki vil hjælpe dig
igennem 416 baner (jep, du læste rigtigt, 416!)
sammen med sine mere eller mindre påklædte
veninder. Det er ikke nu man skal juble af
glæde for den eneste hjælp man får af Kiki er
en lille sætning som "tiden er udløbet" eller "jah,
du klarede det!". Hendes veninder får man at se

spektivet kan nemlig godt snyde lidt, og der er
ikke tid til "skovture", hvis du skal nå at re
turnere de hurtige bolde. I begyndelsen er det
derfor en god ide at vælge den letteste kontrol
metode, hvor computeren automatisk styrer
slaget, således at du blot skal bekymre dig om
at stå det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Squash er et simpelt spil, der nok først og
fremmest er kendetegnet ved, at det er meget
fysisk krævende. Den dimension kan selvsagt
ikke overføres til computeren, og spørgsmålet
må derfor være, hvad der egentlig er tilbage,
når sveden og de ømme muskler er skåret
væk?
Men overraskende nok byder spillet faktisk
på et ret underholdende gameplay! Det er
lykkedes programmøren at simulere boldens
bevægelse i det 3-dimensionelle rum på en
meget realistisk måde, og computerspillerne
opfører sig intelligent og dejligt uforudsigeligt.
Alle spillere (inklusive dig selv) har variable
atributter (hurtighed, teknik etc.), som ændrer
sig i takt med sejre og nederlag, så der er altså
mulighed for at "bygge en spiller op" på bedste
rollespils-maner. På den måde tilføres lidt dyb
de til et ellers simpelt gameplay.
Søren

efter at have klaret nogle baner. De er ikke
specielt sexede - dertil er de nok for "nuttede"...
Nå, men skærmen er inddelt i to dele. En
højre og en venstre. Kort fortalt gælder det om
at få venstre halvdel til at være identisk med
den højre. I hver halvdel er der en del farvede
sten, som skifter farve når man trykker på dem.
Der er i alt fem farver: Rød, grøn, blå, lilla og
gul. Når man trykker på en rød, springer den en
farve over og bliver blå, grøn bliver til lilla, blå til
gul, mens en lilla sten forsvinder, da der ikke er
nogen farve efter den gule. De sten der ligger
på kryds med den udvalgte sten, springer ingen
sten over, men følger rækkefølgen (dvs. grøn
bliver til blå osv ). På den måde skal man trykke
på en del sten på venstre halvdel, således at de
får samme farve som den højre.
Simpelt gameplay. Måske en anelse FOR
simpelt! Den eneste variation i spillet er de
forskellige farver og opstillinger. Man skal
tænke meget og hurtigt, da uret løber meget
hurtigt. Øverst på banen kan man se sine point
og hvor mange gange, man kan forvandle en
sten (det er nemlig også begrænset). Mulighe
den for at tage et eller flere træk tilbage er der,
men det bliver taget fra "antal tryk".
Man kan gemme et spil på diskette, men
ellers har hver mine en kode (de 416 baner er
inddelt i 26 miner og 16 underlevels). Gem’X er
ikke et spil, man skal spille for længe ad gan
gen, men til gengæld er det meget sjovt at spille
en halv til en hel times tid en qanq imellem.
Dorthe
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AMIGA - Kan du arrangere ædelstenenepå samme
måde som i opstillingen til højre?
Kr 375
S O ItE N

AMIGA - Efter hver sejr får man lov til at forbedre
sine evner.

Grafikken er ikke værst, men heller ikke
bedst. Jo, stenene ligner sten, pigerne er
søde og nuttede som de plejer at være i japansk
inspirerede spil, men billederne gentager sig og
stenene er evigt de samme. Den mørke baggrund er
udmærket, når man skal tænke (den distraherer ikke),
men måske lige et nummer for simpel. Musikken
består af lidt rytme mixet med en lille melodi. Kikis
stemme er samplet og stenene udstøder en lille be
hagelig lyd, når de degraderer eller eksploderer. Den
tekniske side af spillet er ikke revolutionerende og det
kan man heller ikke sige om selve spillet.
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udgave lider af de samme mangier, som Amigaversionen. Og selv om
spillet er teknisk i orden, taber det en del af
Wr
sin charme, når det ikke præsenteres så flot
som på Amigaen. Og gameplayet er ikke stærkt
nok til at underholde i længere tid af gangen. Der er
bedre puzzle-spil på markedet til 64'eren.
Grafik
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Ja, her bliver jeg altsa nødt til at erklære mig uenig
- endnu en gang. Gem'X er nemlig en perle af et
spil • og det siger jeg ikke bare pa grund af spillets
letpaklædte piger. De er nemlig, som Dorthe sa
rigtigt siger, over-nuttede og dukke-agtige. sadan
som japanernes kvinde-ideal åbenbart ser ud.
Men spillet er alligevel charmerende - i al sin
enkelhed. Grafikken er krystal-klar (bogstaveligt
talt), og det samme gælder de mange samples af
K iki's kommentarer og sma generte pige-fnis.
Overfladen er i det hele taget utroligt velpoleret, og
nedenunder skjuler der sig et fin t lille puzzle-game.
Min alternative OVERALL-karakter: 82%
S o re n
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Du har måske hørt om det i Geografi eller i TVAvisen. Måske befinder du dig midt i det. De fle
ste har i hvert fald lidt kendskab til emnet: "Af
vandring fra landet og til byerne." Det starter tit
med, at købmanden nede ved gadekæret luk
ker og skolen hugges ned af spareøksen. Det
fortsætter tit med fraflytning, især af unge, og
en sjælden gang ender det i rene spøgelses
byer med små, stråtækte huse og tom stilhed.
Sådan er det ikke kun i Danmark. De har
også problemet i ø-byen Maramon, der ligger et
eller andet sted langt fra hovedfærdsels-årerne
i middelalderriget Deruvia. Der er også noget
mere. Folk i Maramon har et problem, som ind
byggerne i den nedre del af Lars Tyndskids
Overdrev ikke engang kunne drømme om...
Maramonerne havde knap nok vinket farvel til
alle de unge mennesker og lukket købmanden,
før det begyndte at vrimle med orker og gobliner. De kom fra fire mystiske stentårne, hvis op
rindelse fortabte sig i myter og fortællinger. Nat
efter nat plyndrede de pænt møblerede køk
kener og ryddede pulterkamre, og en gang bed
en ork endda foden af Denn Steele. Da var det,
at borgmesteren sendte bud efter en helt. Ikke
så meget for at finde foden, men mere for at få
sat en stopper for al den larm om natten.
Nu er det her selvfølgelig bare forhistorien til
et spil, så det er dig, der får chancen for at red
de indbyggerne. Spillet hedder "The Keys to
Maramon", og der er fire helte at vælge imel
lem: En jæger, en smed, et postbud og en gam
mel nar, der påstår at han kan trylle.
Det her er et rollespil, men tal er der ikke
mange af. Din helt styres med joysticket gen
nem Maramon, der ses ovenfra. Om dagen kan
du gå på bar og snakke med folk, undersøge de
interessante bøger på biblioteket eller købe ind.
Købmanden er som sagt lukket, men du kan
både få rustninger, våben, magiske stave og
euforiserende stoffer. Ja, ganske som i virke
ligheden er din helt noget af en junkie: Medicin
til at hele eventuelle læsioner, speed til at tune
reaktionstiden, anabolske steorider til over
armene og så videre. Hvis din helt bliver træt er
der gratis sengepladser på byens kroer - Der er
alligevel ingen gæster. Her kan du sove trygt til
det bliver mørkt. Så bliver du smidt ud på
gaden, hvorefter alle døre låses og barrikad
eres: "Bank orkerne! Vi ses vel i morgen?"...
Kamp er let: Gå tæt på og tryk på den røde til
de er døde. Alternativt kan du skaffe en tryl
lestav eller en bue, stille dig i position og trykke
på den røde til de er døde. Eller omvendt. An
grebene bliver værre nat efter nat, og Rambometoden er slet ikke nok: Det går galt på et tid
spunkt, og selv om man kan gemme sin posi
tion, er dette ikke vejen frem.Det giver til
gengæld bonus at skaffe sig en nøgle eller to
og gå på opdagelse i de krogede tunneller un
der Maramons fedtede stræder. Men det er
farligt og kræver godt og dyrt udstyr. Og som
helt får du ikke engang mindstelønnen. Jakob
Disk kr 295

Grafikken er god, sine steder detaljeret og
altid meget stilfuld. Lyden er til gengæld rigtig
primitiv: Titelmelodi og simple effekter. Spillet er
ikke særlig avanceret, men brilliant designet og let at
gå til med logiske menuer. "The Keys to Maramon" er
glimrende for begyndere og afslappede rollespillere.
Hardcore-freaks vil derimod med garanti foretrække
"The MagicCandle" fra samme firma, -r; D A
Grafik
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Kr 449

'The Keys to Maramon" udkommer til
Amigaen om en måneds tid. Hav tålmodighed!

HALLS OF MONTEZUMA ■ AMIGA (1 Mb)
SSG/Electronic Arts

Som altid runder vi spil-sektionen af med et kig på, hvad
der er kommet af konverteringer, billigspil og opsamlinger.

••

Kr 375
Dette spil har været ude til 64'eren i flere år, og nu har
SSG langt om længe fået lagt sidste hånd på Amigaudgaven. Det australske firma har som bekendt spe
cialiseret sig i wargames, og "Halls of Montezuma" er
ingen undtagelse. Her har vi virkelig et strategisk
krigsspil i den klassiske stil!
Spillet tager udganspunkt i det amerikanske marine
korps ("The few... the proud... the marines!"), men i stedet
for at gengive et enkelt slag, skildrer spillet en lang række
konflikter. Scenarierne strækker sig fra indtagelsen af
Mexico City i 1948 til de to verdenskrige, Korea-krigen og
sågar Vietnam. Et usædvanlig ambitiøst projekt, der
heldigvis er lykkedes over al forventning.
Hvis du har prøvet andre af SSG's klassiske wargames
(f.eks. "American Civil War" serien), så ved du, hvad du
har at se frem til. Spil-designet er klassisk uden de store
dikkedarer, så hvis du ikke i forvejen er wargame-fan, vil
spillet nok ikke sige dig så meget. Men til alle andre: køb!
OVERALL 88%

SHERMAN M4 - AMIGA
Action Sixteen
Kr 149
Vi anmeldte dette spil, da det først kom frem for lidt over
et år siden. Spillet blev dengang takseret til 73% - og den
karakter står vi ved.
Som navnet svagt antyder, er her tale om en tanksimu
lation. Der er jo udgivet en del af slagsen, og Sherman M4
hører absolut til i den bedre ende af selskabet.
Sherman M4 er programmeret af det franske software
hus Loriciels, og spillet bærer da også præg af, at det er
"made in France". Grafikken er nemlig rigtig imponerende
- meget hurtig og med masser af synsvinkler.
Du styrer en lille gruppe tanks og et par jeeps gennem
en række forskellige scenarier. Gameplayet er en kombi
nation af action, simulation og wargame - absolut i den
rækkefølge. For spillet er meget let at gå til, og egentlig
også ret let at vinde over. Hvis du gerne vil snuse lidt til
simulations-genren, og tidligere er blevet afskrækket af
Microproses murstens-manualer, så er dette spil et
udmærket bud.
OVERALL 73%

O

Kr 149
Åh disse minder... Der var engang et softwarehus, der
hed Epyx. Idag huskes det amerikanske firma mest for
den lange serie af "multi-event" sport-spil. Det startede
med Summer Games, og så rullede lavinen ellers med
spil som Summer Games II, Winter Games, og altså California Games, der nok må betegnes som et af de mere
vellykkede spil i "serien".
Her kan du prøve kræfter med windsurfing, foot bag,
skateboard og andre strand-aktiviteter. Grafikken er ikke
specielt overbevisende, men de tekniske mangler opvejes
tildels af en række humoristiske indslag.
Problemet med Epyx' spil er, at man ret hurtigt finder
ud af, hvordan man bedst klarer de forskellige sports
discipliner. Og da hver disciplin er så begrænset, varer
det ikke længe, før spillet havner på hylden for at samle
støv. Prisen er blevet bedre - spillet er det samme. Og
karakteren...:
OVERALL 65%

KULT-AMIGA
Action Sixteen
Kr 149
Dette spil lever godt op til sit navn: et rigtigt kult-spil! No
gen elsker det, andre hader det som pesten. Kult er nem
lig et fransk spil på godt og ondt. Spillet kan bedst
beskrives som et ikonstyret grafisk adventure.
Grafikken er virkelig stilfuld og original - det hele er
holdt i en meget farverig tegneserie-agtig stil. Gameplayet
er meget mystisk, og jeg må indrømme at det aldrig rigtig
er lykkedes mig at komme særlig langt. Men spillet er
stort, og hvis du har tålmodighed til at prøve kræfter med
et enormt spil, og hvis du samtidig ikke er bleg for at
sætte dig ind i et lidt bizart plot, så er Kult sikkert et forsøg
værd. Men så afgjort et oplagt tilfælde af: Prøv før du
køber!
OVERALL 70%

ARKANOID - C64
The Hit Squad
Bånd kr 59
Spillet har undertitlen "Revenge of Doh", og så kan du
sikkert gætte, at det er en fortsættelse, vi her har med at
gøre. Og ligesom det oprindelige Arkanoid-spil, bygger
dette program på den enkle, afprøvede "Breakout" op
skrift: Du styrer et bat rundt nederst på skærmen, idet du
prøver på at forhindre en lille bold i at ryge forbi dig. Når
du rammer bolden, fiser den op i toppen af skærmen, der
er kendetegnet ved en række farvestrålende blokke. Når
kuglen rammer en blok forsvinder den, og når skærmen er
helt renset, går du videre til næste bane.
Dette spil er klart bedre end de fleste andre Breakoutspil på markedet. Dels er gameplayet godt, og
sværhedsgraden er helt rigtigt justeret. Dels er både grafik
og lyd langt over den sædvanlige standard for disse spil.
Endelig byder denne version på usædvanlig mange ekstra
features. Der er permanente blokke, bonus-blokke og en
uendelig række af andre - mere eller mindre behagelige overraskelser, som vi ikke skal afsløre her.
Hvis du endnu ikke har et Breakout-spil stående i din
samling, så har du her chancen for at gøre et virkelig godt
køb!
OVERALL 88%

Kixx

DRAGON NINJA - C64
The Hit Squad
Bånd Kr 59
Vi blev nødt til at gemme dette spil for Christian. Hvis han
havde opdaget ordet "Ninja" på forsiden, havde spillet
aldrig overlevet længe nok til denne test!
Det kunne nu have været godt det samme, for ikke
alene er Dragon Ninja uoriginalt - grænsende til det platte.
Den tekniske udførelse er også ret middelmådig.
Grafikken er ellers meget god med rimeligt flotte sprites
og en pænt detaljeret baggrund. Men kollisionsdetektionen halter gevaldigt, og der er slet ikke den fornemmelse
af krops-kontakt, som man finder i et spil som "Interna
tional Karate" eller for den sags skyld gode gamle "Way of
the Exploding Fisf.Og da gameplayet ikke på noget tid
spunktet bevæger sig ud over "de sku' ha’ nogen bank"
stadiet, kan karakteren ikke blive bedre end:
OVERALL 57%

TOOBIN - AMIGA
Respray
Kr 149
Respray er navnet på Domarks nye label for genudgivelser af tidligere fuldprisspil. Men Toobin er et spil, som Domark
godt kunne have sparet sig at "sprøjte ud" igen...
Gameplayet i denne arcade konvertering er dybt weird: Du sidder i et oppustet bildæk, på vej ned af en rivende flod.
Skærmen serailer lodret ned, og du skal undgå en række forhindringer, såsom klippeskær, farlige dyr, jægere, fiskere etc.
Uheldigvis er din figur næsten umulig at styre, og spillet er i det hele taget så simpelt, at du gør klogest i at lade det
ligge på forhandlerens hylde.
OVERALL 35%

Engrum skæbne venter indbyggerne i tandet ‘Jaergbait. Alferne fiarsotgt deres sjæle t il
den onde, og dermedsat dem selv i ondskabens tjeneste. ‘Hærgen og plyndren, mord og
massekre, alt sammen er hverdagskost fo r de arme menneskeri '/aerghail, tncn alt
håb er ikke tabt. En lille gruppe frihedskæmpere drager ud på et eventyr, alle med
håbet om at redde ‘/aerghailfra evig forbandelse og elendighedsamt at få
genvundet alfernes sjælefra helvede.

S a m t en gruppe frivillige og Begivje r på eventyr gennem 8 underjordiske labyrinter. Uforudsigelige farer
og overraskelser samt 80 forskellige uhyrer venter je r i Jaerghails moles trerede verden, hvor alfer og
mennesker lever og dør.

Legend O f /aerghailfindes tilAmiga, EC 3.5' og EC5.25
Vejl. udsalgspris incl. moms : 299, Interactivision postordre :

86-802700
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V i løfter sløret for
sensommerens spil
nyheder.

FINAL FIGHT
Da Haggar (tidligere gade-kæm
per) blev udnævnt til byens borg
mester, troede han, at han nu
endelig kunne lægge sin hårdt

ZONEW ARRIOR

I

slående hobby på hylden. Men
nej.... Pludselig bliver hans dat
ter, Jessica, kidnappet af den bru
tale "Mad Gear” bande. Så nu må
Haggar altså gøre klar til sin sid
ste kamp (deraf spillets titel).

INTERCEPTOR

Du kan selv vælge, om du vil
styre Haggar, eller blot en af hans
to muskuløse livvagter. Den ene
er ninja-kæmper, den anden kan
karate. Og Haggar - han kan det
hele. Sammen begiver de tre vre-

FL00R13

Pur; stør

Platformspil harder væ ret tæ rske t langhalm på siden
"Manic M iner” , men dette udspil fra Electronic Arts
tegner alligevel til at blive lidt ud over det sædvanlige.
Her spiller plot og puzzles nemlig en fremtræ dende
rolle. Historien er som følger...
Ved e t ulyksaligt tilfæ lde har en ond og menneske
fjendsk race, “ The Geeks” , fundet ud af, hvordan
man rejser i tiden. Og selvfølgelig har de tæ n kt sig at
udnytte denne viden til at få bugt med menneskehe
den. Derfor har de infiltreret fem historiske tidszoner,
hvor de håber på at påvirke begivenhederne i negativ
retning for menneskene. Nu mener du måske, at vi
klarer os udmæ rket uden disse væseners “ hjæ lp” ,
men tro mig: Det KAN blive værre. Og det bliver det,
hvis altså ikke du griber ind...
Du er “Zone Warrior” - en genetisk m uteret super
kriger, udstyret med et våbenarsenal, der ville få Pen
tagon til at blegne. Din opgave er at rejse gennem de
fem zoner: Forhistorisk tid, det gamle Egypten, Mid
delalderen, Det gamle Japan, og Atom-alderen. Hver
zone er et spil i sin egen ret, og der er både kamp-acti
on og puzzles, der skal løses. Fjenderne varierer selv
følgelig meget, alt efter hvilken tid du befinder dig i.
Der er alt fra dinosaurer og hulemænd til mumier, rid
dere, drager og robotter.
Zone Warrior burde være ude til Amigaen, når du
læser dette.

Nej, dette er ikke den klassiske fly
sim ulator fra Electronic Arts. Interceptor er et nyt strategispil fra SSI.
Spillet er en licens over et kendt bræ t
spil, hvor du styrer en eller flere karak
terer gennem en række kamp-scenari
er.
Konflikten står mellem “ Terran Over
lord Government” og “ Renegade Legi
on” , og så kan du sikke rt godt gæ tte, at
det er science fiction, vi her har med at
gøre.
Scenarierne varierer fra angreb på
rum stationer til uforfalskede dogfights
i rummet. Og naturligvis er dine rum
fightere forsynet med laser, elektron
kanoner og alt det andet isenkram, der
angiveligt hører hjemme i det 21.
århundrede.
Men selvom plottet er fri fantasi, så
er gameplayet meget realistisk. Det
hævder SSI i hvert fald, og når man
tager dette amerikanske firm as tidlige
re produkter i betragtning, er man til
bøjelig til at tro dem!
Interceptor udkommer sidst på som
meren til Amiga.

Hvordan ledes et moderne dem okratisk
samfund som vores?
Hvis du tror tøjlerne ligger i Folketinget
eller i diverse Byråd, så er du naiv. Det
mener Virgin Games, der sn a rt udgiver
et sæ rdeles kontroversielt spil om,
hvem der VIRKELIG bestemmer...
De bor i en anonym kontorbygning - på
13. sal. O fficielt eksisterer de ikke, men
reelt er det dem der afgør, om en rege
ring skal falde eller fo rtsæ tte.
Det er dem, der dæ kker over skanda
ler og kontrollerer subversive elementer.
Og hvis de subversive elem enter bliver
lige lovlig subversive, kan man jo altid
løse problemet med hjernevask, to rtu r
eller en fingeretulykke.
Mord, korruption og sågar to rtu r er
redskaberne i den tophem melige insti
tution, som du i denne strategiske sim u
lation får den tvivlsomme ære at være
leder af.
Floor 13 udkommer til Amigaen sidst
på året. Med mindre master-kopien da
pludselig “ forsvinder” , eller program
mørerne kommer ud for e t “ uheld” ...

GATEWAY TO THE SAVAGE FRONTIER

Et langt navn til et sto rt spil... Med denne udgivelse åbner SSI et nyt
kapitel i deres berømte “ Forgotten Realms” rollespils-saga.
Du sta rte r i byen Yarter, hvor du havde set frem til lidt velfortjent
ferie ovenpå de mange eventyrlige strabadser, som AD&D-seriens
forrige afsnit har kastet dig ud i. Men hvis du tro r du kan tage dig en
“ slapper", så kan du godt tro om...
For gud ved hvilken gang har mørke kræ fter sæ nket sig over det lil
le, skrøbelige fantasi-rige. Horder af vilde og blodtørstige uhyrer
marcherer gennem den store Anaurach ørken, og hvis en eller anden
ikke gør et eller andet meget hurtigt, kan situationen let udvikle sig i
en kritisk retning.
Eller sagt på en anden måde: Verdens undergang.
Som altid ligger verdens skæbne i dine hænder. Du må begive dig
ud på de øde, vidtstrakte sletter - i en søgen efter fire magiske sta
tuetter. Disse statuetter er nemlig det eneste, der kan stoppe de
onde magters invasion af riget...
Gateway to the Savage Frontier udkommer til C64 (disk) og Amiga
(1Mb) sidst i august.
de gutter sig ud i byens gader...
Du kan ikke stole på nogen,
selv betjentene er efter dig! Men
ved hjælp af dine trofaste næver,
knive og molotov-cocktails skulle
det nu alligevel være muligt at
pløje en sti gennem lovløsheden.
En sti, der gerne skulle føre til din
kidnappede datter.
Det lyder jo altsammen utroligt
ide-forladt, men derfor kan det jo
godt være meget sjovt - hvis ideen
(den manglende) ellers er godt
udført. U.S. Gold har konverteret
spillet fra Capcoms arcademaskine af samme navn, så der skulle
være udsigt til store sprites, hur
tig action, og mulighed for at være
to spillere på samme tid. Amigaejere kan desuden glæde sig til
gadekamp i 32 farver (nok m est
rød)... Final Fight udkommer i sen
sommeren til både Amiga og
Commodore 64.

MYTH
Alle 64-ejere har hørt om dette
spil. Måske er der nogen (heri
blandt Christian Sparrevohn!),
der ikke kan udtale det, men alle
har hørt om det. Da Myth blev
u d g iv e ttil6 4 ’eren, m odtogspillet
et hav af udmæ rkelser fra den
samlede com puterpresse, så
System 3 gik straks igang med at
programmere en Amiga-version.
Den er nu ved at være fæ rdig..
Og der er lavet masser af æn
dringer! Hovedpersonen er blevet
til en lille, barbarisk mandeskik-

kelse, og grafikken har fået et
m ere” konsol-agtigt” look. Spillet
fylder tre disketter, blandt andet
på grund af en omfattende introsekvens, et atm osfæ risk sound
track og m asser af arcade-agtige
lydeffekter.
Men gameplayet er (forhåbent
lig) det samme fængslende mix af
arcade adventure og beat’em up,
som gjorde C64-versionen så
populær. Lad os i hvert fald håbe,
at det hele ikke drukner i simpel
b eat’em up action... Amiga-versionen af Myth kan udkomme hvert
øjeblik det skal være.

CONFUCT:
MIDDLE EAST
Trods titlen handler dette wargame IKKE om Golf-krigen. Og
dog: spillets undertitel er “ A rab/
Israeli Wars: 1 9 7 3 -? ” , og spørgs
m ålstegnet hentyder til det hypo
tetiske scenarie, som SSI har in
kluderet i spillet.
Hovedscenariet skildrer den
Israelsk/Arabiske krig i 1973. Du
kan selv vælge, hvilken side du vil
spille i konflikten. Knus den ara
biske invasion, eller realiser Saddams ønskedrøm: bryd igennem
det israelske forsvar og indtag Tel
Aviv!
Det hypotetiske scenarie fore
går i 1990, og her får du din sag
for i en vaskeægte ørkenkrig med
moderne isenkram. Og tro nu ik
ke, at sejren bliver lige så let som
i den netop overståede Irak-kon-

PEGASUS

Skydespillene er kommet for at blive - der vil sikke rt altid være et mar
ked for gode shoot'em ups. Det er begræ nset hvor meget man kan
variere gameplayet i disse spil, så konkurrencen kører mere på det
tekniske plan, altså grafik og lyd. Og det er netop her, at dette spil
har sin store force.
Du styrer Pegasus, den bevingede hest, fra venstre mod højre,
mens du sender ildkugler afsted mod de Ijender, der kommer til
syne. Af og til står du af hesten for at vove dig ud i en nærkamp med
nogle a f de mere hårdføre modstandere. Her skifter spillet fra sky
despil til b eat’em up.
Vi har set en ufærdig version af spillet, og det mest bemærkel
sesværdige er den fantastiske animation, som det er lykkedes at
opnå. Pegasus flyver gennem luften på en utrolig realistisk måde,
med bløde bevægelser og lange, flydende vingeslag. Gameplayet er
d e rtil gengæld ikke så meget at sige om, andet end “ set fø r” .
Shoot’em up freaks kan glæde sig til slutningen af august, hvor
Gremling udgiver spillet til Amigaen. En C64-version dukker nok op
et par måneder senere.
flikt. I dette spil gør fjenden rent
faktisk modstand!
Conflict: Middle East udkom
mer til Amigaen sidst på somm e
ren.

CASTLES
Det amerikanske udviklings-team
Interplay er nok m est kendt for
Bards Tale serien, men om kort
tid udgiver Electronic Artsholdets
nyeste spil, der er helt anderle
des. Faktisk er det så forfrisken
de "anderledes", at det let kan gå
hen og blive et hit i Sim City klas
sen!
Castles er et strategi/rollespil,
der foregår i middelalderen. D uer
en godsejer, der skal opføre din
egen middelalderborg. Det er helt
op til dig, hvor murene skal op
føres, hvor høje tårnene skal
være, og hvor meget skat du vil
opkræve hos de fattige bønder,
der er så uheldige at bo i nærhe
den af dig og dit skøre forehaven
de. Og når du endelig har bygget
din drømmeborg, skal du forsvare
den mod angreb fra misundelige
konkurrenter, som ikke har me
get respekt for privat ejendoms
ret. I hvert fald ikke din...
De første indtryk tegner sæ rde
les lovende. Ideen er original, og
såvel grafik som lyd er i topklas
se. Hvis forsinkelser kan undgås,
skulle Electronic Arts udgive spil
let til Amiga i løbet af de næste
par måneder. Vi venter i spæ nd
ing!

MAD TV
Archie har forelsket sig i Betty
Botterblom, den henrivende tvoplæser. Hver dag vandrer han
rundt i korridorerne på den store
“ MAD" tv-station i håb om at få et
glim t af sin udkårne. Men en dag
sker der en interessant forveks
ling... Tv-stationens medarbejde
re tror, at Archie er den nye tvdirektør, og Archie spiller glade
ligt med. Nu kan han se Betty hver
dag! Men jobbet som tv-direktør
er ikke uden problemer. MADTV’s programmer er nemlig ikke
kendt for deres store underhold
ningsværdi, og stationen taber
hele tiden markedsandele til kon
kurrerende stationer. Din opgave
er at ændre stationens image, og
erstatte det søvndyssende pro
gramudbud med mere farverige
udsendelser, som kan bringe
MAD-TV på ret køl igen.
Du skal planlægge programfla
den, jagte de hotteste news, pro
ducere dine egne udsendelser og
serier, sabotere dine rivalers pro
grammer, og meget andet. Og så
er der jo Betty...
MAD-TV tegner til at blive en
sjov og original simulation af livet
på en moderne tv-station. Rainbow Arts, der udgiver spillet, lover
at vi kan se frem til masser af sort
humor, flo t grafik og medrivende
lydeffekter i dette spil om penge,
kærlighed - og seertal!
Udkommer til Amigaen sidst på
sommeren.
■

Bestem sek Nu.

Pilot...?

Læge...?

Designer...?

Forsker...?

Økonomichef...?

EDB-angst...?

Der var engang, hvor menneskene var bange fo r computeren.
I dag er den et værktøj, der er ligeså alm indelig som telefonen eller
bilen. O g uanset hvilket jo b du vælger, vil computere blive en del a f
dagligdagen.

AMIGA 5 0 0

er ikke bare legetøj. Den er faktisk en a f

verdens mest alsidige computere. O g der findes hundredes'is a f

undervisning, spil og meget, meget mere.
Få et forspring nu. V i er nemlig allesammen på vej ind i
computeralderen.

AMIGA 500
- vi ta’r leg alvorligt.

DraKeob«rgrys

programmer. Tekstbehandling, regneark, grafik, video, lyd,

Brug kruset på låsen til O tis’ cel
le (husk at få ham “ med på hol
d e t” ). Tag derefter ud til swordm aster og overtal også hende til
at være med.
Nu mangler du kun eet besæ t
ningsmedlem, nemlig manden i
øens øverste højre hjørne. Åbn

V i er tilbage med flere smarte tips og tricks
til, hvordan du kommer videre i dine spil!
SPEEDBALL II
Når du udruster dine mænd, skal du ikke investere dine penge i at udru
ste hele dit hold (samt udskiftere). Det er meget sm artere at satse på
nogle bestem te mænd på holdet. Du skal udruste følgende spillere
med alt, og du får et bedre hold: målmand, centerm id, leftmid og cen
ter-forward.
Du skal sørge for, at du får din kugle gennem "karusellen” , sådan at
alt, hvad du laver a f point, derefter bliver fordoblet.
Grunden til at du skal forstæ rke leftm id er, at det er i den side, du skal
score de fem stjerner. Din stæ rke spiller kan så nemt som ingenting slå
modspilleren ud og få stjernerne.
Hvis du er så heldig at få den tingest, der får modspilleren til at stå
stille, så skal du - i stedet for at score - gå hen og få kuglen i “ karusel
len’’ to gange og (hvis du ikke har det i forvejen) score stjernerne.
Hvis du vil score på en målmand, hjæ lper det at løbe lige foran ham.
Når han så kommer ud mod dig, rykker du mod målet, alt imens han
skrider forbi dig.
Disse tips, som er indsendt af Mikkel Pind i Østermarie, vil hjælpe dig
med at få fa t i flere penge, hvilket er meget vigtigt for dit videre s p il. Den
nis Christiansen i Helsingør har en anden fidus til, hvordan man skra
ber penge sammen:
Dette tip kan kun udføres, hvis man haren vis øvelse i spillet. Det går
ud på, at man i første kamp spiller uafgjort (med vilje), og samler så
mange penge som muligt. Bagefter kan man så foretage “ indkøb” for
sine penge. Omkampen køres efter samme system: Spil uafgjort, saml
penge og køb ind. Sådan spiller man om ogom igen, indtil holdet har så
stor en styrke, at man kan trom le sig gennem turneringen uden proble
mer!

SECRETOF
MONKEY ISLAND
I sidste nummer efterlod vi dig
ved sword m aster’en. Når du har
besejret hende, går du ind i byen
igen. Spørg spåkonen om din
videre frem tid .S nak med så man

ge indbyggere som muligt. Gå ind
på baren og saml alle kopperne
sammen (5 stk.). Tal med den
nedtrykte kok, og gå ud i køkke
net. Saml kødet op, og fyld et af
krusene med grog. Gå hurtigt hen
til fæ ngslet, og skift krus, når det
med indhold i er ved at smelte.

buret, og klap papegøjen på kin
den (svæv over vandet ved hjælp
af kyllingen). Gå hen til skibsre
deren og spørg om kredit. Gå ind
til købmanden og sig, at du har et
job og gerne vil have kredit (husk
kombinationen til pengeskabet).
Når han bringer dig noten, siger
du at du ikke har et job alligevel.
Spørg ham om “ sword m aster” ,
og han forladerlokalet. Giv diggod
tid til følgende: =bn pengeskabet
ved hjælp af den kombination, du
netop opsnusede. Stjæl noten,
brug klokken og forlad stedet.
Gå tilbage til bådene og køb det
faldefæ rdige badekar, der er ved
a t synke. Prut om prisen - den
skal helst ned på 40 0 0 . Spørg om
de ekstra godter, dette får prisen
ned (specielt hvis du kritiserer
det hele). Når skibet er dit, går du
ned til molen i byen. Her møder du
skibsrederen og din besætning.
Sejl ud i det blå...
Som du sikke rt har opdaget er
dit mandskab ikke specielt
arbejdsvilligt, så vi begynder fra
en ende af: Gå ind i kaptajnens
kahyt og kig dig omkring. Åben
skuffen i venstre side af bordet.
Saml bogen op og tag også pen og
blæ k fra bordet.
Gå nedenunder og gennem
“ hatch". I lastrum m et skal du
tage noget krudt i tønden til ven
stre, rebet midt på skærmen og
noget vin i kisten til højre. Gå op i
køkkenet og åben skabet. Tag en
pakke cornflakes ("cereal” ) og
åben den. Tag potten under bor
det.
Gå tilbage til kahytten, og åbn
skabet med "dim sen” fra cornflakes-pakken. Luk den lille kiste op,
og luk skabet igen. Kig i dagbogen
og på det lille stykke papir (husk
sidstnævnte).
Gå ud på dæ kket og op i
masten. “ Pick up” flag. Prop lidt
krudt i kanonens næse og lidt reb
i bagenden. Gå ned i lastrum m et
og tag lidt mere krudt. Gå op i køk
kenet og prop al muligt ragelse
ned i gryden (dog ikke cotton ts h irt og kompas, se opskrift). Put
t-shirten ind i flammerne og ud
igen (cotton). Når du har tils a t
nok, også krudt og vin, eksplode
rer gryden. Når du kan se øen, gør
du følgende... HURTIGT: Brug lun
ten med "flam ing m ass” , og gå
hen til kanonens næse.
Nu befinder du dig på Monkey
Island!

POLICE QUEST
Kim Svarrer i Esbjerg har sendt os
dette tip, der desuden skulle vir
ke på en ræ kke andre Sierra-spil,
blandt andet Leisure Suit Larry.
Skriv “TP” eller “ ROOM” og tryk
return. Du kan nu vælge et hvilket
som helst rum i spillet ved blot at
skrive et tal og trykke return. Du
kan også skrive “gimme gimme” ,
hvilket skulle give dig alle de ting,
du kan få.

NIGHTSHIFT
Mikkel G. Hansen i Greve er man
den bag disse koder...
Level 2: Kirsebær, banan, banan,
citron.
Level 3: Banan, kirsebær, ana
nas, blomme.
Level 4: Ananas, citron, ananas,
ananas.
Level 5: Ananas, ananas, citron,
kirsebær.
Level 6: Kirsebær, blomme, blom
me, ananas.
Level 7: Kirsebær, ananas,
citron, banan.
Level 8: Ananas, banan, ananas,
kirsebær.
Level 9: Ananas, citron, citron,
kirsebær.
Level 10: Citron, banan, blomme,
blomme.
Level 11: Banan, ananas, kirse
bær, blomme.
Level 12: Kirsebær, Blomme,
banan, blomme.
Level 13: Blomme, kirsebær,
banan, ananas.

LEMMINGS
Mikkel Pind i Østermarie har kre
eret et par begyndertips til dette
uimodståelige Psygnosis-spil:
Det er tit en god ide at lade nog
le arbejder-lemmings gå foran.
Lad dem lave det grove, og ind
hegn de andre med nogle spæ rre
lemmings. På den måde sikrer
du, at det ikke går ud over hele
flokken, hvis noget går galt. For
arbejdet kan sagtens klares af en
enkelt lemming.
Før du sta rte r på en ny bane, er
det tit en sm a rt ide at pause spil
let, så du i ro og mag kan lægge
en plan over, hvordan du vil tackle
banen.

BARDS TALE III
Christian Boel er ikke tilfreds med
de tips, vi hidtil har bragt om det
te spil. Her er Christians eget bud
på, hvordan du bedst tackler det
te populære rollespil fra Electro
nic Arts.
1. Gruppesammensætning:
Når man sam m ensæ tter sin
gruppe, er det vigtigt at huske, at
de fire første er dem, der kommer
i direkte kontakt med fjenden
(melee-range), mens de tre bage
ste næ rm est udgør en slags artil
leri. Det er altså dumt at have en>

< troldm and, tyv eller bard i forreste
række, da de ikke kan udfolde sig
optim alt i denne udsatte positi
on. Lad hellere krigerne gøre det
grove arbejde, mens troldmændene tager sig af de modstandere,
der kræver speciel opmæ rksom
hed (såsom drager og andet kryb,
der gemmer sig nede bagved!).
2. Barden:
Serien hedder ikke “ Bards
Tale” for ingenting! Du vil spare
mange spell points ved at have
ham med i din gruppe. Ligesom
troldm æ ndene virker han bedst
fra bageste række. I slutningen af
spillet vil han dog med fordel kun
ne bruges i frontlinjen.
3. Chronomancer:
Vær ikke for hurtig med at lave
en af dine troldm æ nd til en Chro
nomancer, og spring ikke nogen
levels over. En Chronomancer har
brug for mange spell points
(omkring 28 spell levels skulle
være nok, dvs. conjurer, magician, sorcerer, wizard).
4. Geomancer:
Fedt, nu kan du have syv trold
mænd! Eller kan du? En kriger,
der går over til at være en Geo
mancer, m ister en hel del af sin
kampkraft. Og værre endnu: Mon
strene vil autom atisk gå efter
troldm æ nd i forreste række! Det
er ikke sikkert, at han dør af det,
men hans spell points ryger hur
tigt væk. Du kan roligt nøjes med
en, og helst den m est intelligen
te! (bemærk: ikke før 5. dimensi
on).
5. Hawkslayer og andre NPC’s:
NPC står for “ non-player characters", altså figurer der styres
afcomputeren. Til forskel for
Bards Tale II er det ikke nødven
digt at have en plads åben i din
gruppe, men hvis du ta g e rtil Arboria tidligt i spillet, er det alligevel
tilrådeligt at holde en plads åben
til Hawkslayer!
6. Generelle tips:
Lav kort over alle de vigtige ste
der, du kommer til. Ellers går du
glip af vigtige tips.
XP (Experience points) fås kun
ved hårdt og energisk arbejde,
men der er en enkelt smutvej:
Hvis du tager en level 1
kriger/troldm and med ned og
nakke Grilhasti - UDEN i m ellem ti
den at have besøgt “The old man”
- får du en hel masse XP levels,
ganske gratis! Dette er specielt
nyttigt, når du vil have nye med
lemmer i gruppen.
Den “ idellegruppe" findes ikke
- det afhænger i høj grad af, hvad
du selv foretræ kker. Den sam
mensæ tning, jeg selv finder mest
effektiv, er følgende:
Hunter (Half-orc)
Paladin (Human)
Warrior (Human)
Gård (Human)
Geomancer (Half-elf)
Chronomancer (Elf)
Archmage (Elf)

TOYOTA CELICA
GT RALLY

COLONELS
BEQUEST

Det kan ofte være irriterende at
tabe kostbare sekunder, bare for
di man kører galt en enkelt gang
eller to. For at undgå dette skal
man, når man er kørt galt, trykke
på HELP. Man kommer nu til opti
ons-skærmen. Herefter trykker
man fire-knappen (eller venstre
museknap) for at komme til at
køre igen. Fidusen er, at compu
teren herved glemmer at lægge
de 20 straf-sekunder til ens tid.
Tak til Bo Barken i Farum for dette
trick.

Steinbjørn Sørensen i Herlev har sendt os nedenstående guide til star
ten på dette spændende Sierra-spil.
FØRSTE AKT:
Udspørg Ethel. Se Lillian tage parfume på på badeværelset. Tryk på
våbenskjoldet... Spioner på Fifi og obersten. Se på Dr. Wilburs seng og
hans taske. Undersøg oberstens cigar. Undersøg Clarences cigar. Flyt
bornholmer-uret og spejlet. Spioner på Rudy og Gloria. Spioner på Clarence og Gertrude. Undersøg karaflen med cognac.
Ting der skal gøres, før du kan gå videre til andet akt: Gå til oberstens
soveværelse og se ham med Fifi. Nedenunder skal du se Gertie og Clarence snakke sammen i salonen. Se Rudy og Gloria i billiard-rummet.
Senere skal du se Gertie sove på hendes værelse.
ANDET AKT:
Se på gulvet nær Gerties rum. Tag håndklæ det. Undersøg alle dedøde mennesker, du finder. Se på oberstens våbensamling. Flyt spejlet og
bornholmer-uret. Spioner på Clarence og Wilbur. Udspørg Lillian. Tag
benet og giv det til hunden. Undersøg hundehuset. Se Lillian sidde ale
ne i biblioteket. Spioner på Clarence og Gloria.
Ting der skal gøres, før du kan gå videre til tredje akt: Se Wilbur og
Clarence skæ ndes udenfor. Se Lillian og Celie i køkkenet. Se Wilbur
læse alene i biblioteket. Find Gerties lig udenfor billiard-rummet.
TREDJE AKT:
Flyt spejlet, bornholmer-uret og våbenskjoldene. Find stokken i det
hemmelige rum. Tag ildrageren fra biblioteket. Spioner på obersten.
Undersøg Wilburs lig og tag monoklen. Se Lillian lege i legehuset. Spi
oner på Gloria. Tag kiksene fra Jeeves rum. Tal med Celie, udspørg hen
de og giv hende halskæden. Tagguleroden fra Celies hus. Se på Dr. Wil
burs seng og taske. Find loftsnøglen, der er gemt i oberstens rum. Tag
elevatoren til loftet. Læs avisen. Kig på tøjet i kufferten på loftet. Se
også i kufferten senere i dette akt. Se Rudy og Fifi slås.
Ting der skal føres, før du kan gå videre til Ijerde akt: Se Lillian i hen
des legehus, mens hun læ ser for sine dukker. Se Gloria alene i billiard
rummet. Se Rudy og Clarence skæ ndes i deres gæ sterum . Se Rudy og
Rfi sammen. Find Wilburs lig i stalden.

CREATURES
Tak til Mads Bagterp for denne
liste over, hvilke våben man skal
købe - og hvornår:
Stage 1.1: (Ingen heks).
Stage 1.2: Super droopy, Fireball.
Stage 1.3: (Ingen heks).
Stage 2.1: Fail up, Fireball, Scatterball.
Stage 2.2: Fireball, Droopy.
Stage 2.3: (Ingen heks).
Stage 3.1: Flamer, Flamer, Fall
up.
Stage 3.2: Super droopy, Fall up,
Flamer, Droopy.
Stage 3.3: (Ingen heks).

APPRENTICE
Vil du gerne have flere penge end
du orker at bruge? Så prøv at føl
ge Steen Christensens tip:
På syvende level - lige efter man
er komm et ind i hulen, forbi
døren, og så et par skæ rm læ ng
der videre - er der en skjult kon
ta kt. Ved at aktivere kontakten
kommer der seks mønter til syne.
Tag mønterne, og vip kontakten
frem og tilbage igen. Flere møn
ter!
Dette kan man gøre så længe
man vil. Der er uanede mængder
a f penge, så herefter behøver du
aldrig mere studere priser, når du
besøger en forretning...

ULTIMA V
Bo Houborg Dam i Fredericia vin
der en spilpræ m ie for denne
om fattende guide til fem te afsnit

TIP OG VIND!
Hvis du sidder inde med tips eller
losninger til tidens populære spil,
så ville det være godt dumt ikke
at sende dem til "Secret Servi
ce". Alle, der får deres tips trykt
her i bladet, deltager nemlig i
konkurrencen om masser af nye
spil. Husk derfor også at skrive
hvilken computer du har, når du
sender dine tips til:
Secret Service
Det Nye (OMputer
St. Kongensgade 72
1264 Kobenhavn K.

i det fantastiske Ultima-epos.
Bemærk at disse tip s er skrevet
med udgangspunkt i C64-versionen.
* Kodeordene til hulerne er:
Covetous: AVIDUS
Deceit: FALLAX
Despise: VILIS
Destard: INOPIA
Wrong: MALUM
Hythloth: IGNAVUS
Shame: INFAMA
Doom: VERAMOCOR
* De forskellige mantraer:
Humility: LUM
Sprituality: OM
Honor: SUMM
Sacrifice: CAH
Justice: BEH
Valour: RA
Compassion: MU
Honesty: AHM
* De tre shadowlords:
(Ondskab - Navn - Flamme - Sted)
Cowardic - Nosfentor - Courage Serpentshole
Falsehood - Faulinei - Truth - The
Lycaeum
Hatred - Astaroth - Love - Empath
Abbey
* Nyttige tips:
Magiske nøgler kan købes i Kri
sti (Serpents Hole), eller du kan
finde dem i en hul træ stub i byen
Minoc.
Kodeordet til Resistance er
"DAWN” .
Kodeordet til Oppression er
“ IMPERIA” .

Klosteret for Spirituality finder
man, hvis man går ind i Moongate
ved midnat.
De forskellige “ shards” ligger i
Underverdenen. Med en shard
går man til den flamm e, der er
m odsat shardens evner. Du stil
ler dig under flammen og råber
navnet på den pågældende shadowlord. Denne kommer så til syne
over flamm en. Så sn a rt han står
på flamm en, skal du bruge sharden.
I Lord British’ kammer er der et
klaver. Hvis du spiller første stro
fe af melodien “ S tones” på klave
ret, åbner der sig e t hemmeligt
rum, hvor der står en træ kasse
(“ woodbox” ). Den skal bruges til
at befri Lord British med.
Der ligger en am ulet i hulen
“ DESTARD". Den gør det nemme
re at komme gennem mørke
zonen, der ligger omkring indgan
gen til hulen “ DOOM".
I “ Keep Stone Gate” er der et
scepter, dergø rdet m uligt at kom
me gennem barriererne i hulen
“ DOOM” .
For at redde Lord British skal du
gå til ottende level i hulen
“ DOOM” . Her finder du et rum,
hvori der står e t spejl. S tiller du
dig foran spejlet, bliver du tele
porteret til en spejlvendtverden,
hvor Lord British bliver holdt fan
get. Du skal give ham træ kassen.

U N IX o
nu også
på Amiga
U N IX er et operativsystem , der bliver brugt i forbindelse med store mainfram e-system er og lignende rigtigt store og professionelle computersystemer.
Og nu kan man også tå det til Amiga!
A f Em il H. P edersen
ør vi går igang med selve anmel
delsen af Amiga-Unix, skal du først
have lidt om historien bag UNIX
Unix blev udviklet i begyndelsen af
70'erne oger som sådan et af de æld
ste operativsystemer i brug i dag.
Faktisk er det først gennem de se
nere år, at masserne har fået øjnene
op for systemet. Dette skyldes til dels
at Unix har været (og til en vis grad sta
digvæk er det) omgivet af en kult-agtig
atmosfære. Det hele begyndte, da
Brian Kernighan (AT&T, Bell laboratories, USA) implementerede UNICS på
en allerede dengang aldrende PDP-7
mini, i assembler. Projektet skabte så
meget opmærksomhed, at man an
skaffede en større maskine hvortil
man gerne så systemet overført. Det
te betød at alle programmer måtte
rekonstrueres. Til dette formål faldt
valget på et nyt sprog, netop udviklet
af Dennis Ritchie, kaldet C.
Herefter gik det slag i slag, og lang
somt spredte UNIX, som man havde
valgt at kalde den nye version, sig til
universiteter over hele verden. Stort
set alle sourcekoder var til rådighed
for brugerene, og alle var begejstre
de. Alle lavede modifikationer og for
bedringer, som man forelagde hinan
den på store internationale konferen
cer.
Efterhånden som tiden gik, og
systemet vandt større og større ud
bredelse, begyndte AT&T at begræn
se adgangen til source-koderne. Det
te stoppede "anarkiet” til fordel for
organiserede kommercielle forhold.
Således var grundlaget for undervis
ning i operativsystemer, med UNIX
som grundlag, fjernet.
Men heldigvis blev et system kaldt
MINIX udviklet i Holland, af Andrew
Tanenbaum. I første omgang kun til
PC-kompatible maskiner. Men idag
kan også Amigaejere, takket være
Raymond Michiels og Steven Reiz,
hoppe med på UNIX/MINIX vognen.

F

Mini Unix
MINIX er faktisk ganske imponeren
de, det både ligner og opfører sig
(umiddelbart) som UNIX. For sam
menligningens skyld prøvede jeg et
par at de scripts jeg anvender til dag
lig, og de virkede faktisk fint. Ligesåvel som jeg følte mig på hjemmeba
ne i ELVIS (VI). Alt hvad der behøves er
en Amiga 500, helst med minimum
1MB RAM og 2 diskettedrev. Des

værre kan Amigaversionen af MINIX
ikke installeres på harddisk, hvilket
sæ tter en naturlig begrænsing i prak
tisk anvendelighed. I den forbindelse
skal Prentice Hall have et lille minus:
på pakken skrives at harddisk ikke er
påkrævet - Nej; for Amiga-MINIX un
derstøtteroverhovedet ikke harddisk!
I den forbindelse skal man dog huske
på, at MINIX er udviklet med under
visningsformål for øje. Det vigtigste er
altså at man har mulighed for at lære
alle væsentlige aspekter af hvordanoperativsystemer designes og funge
rer. Det er derfor heller ikke nogen
tilfældighed at alle source koder med
følger på disketter.

Præsentation
MINIX kommer i en imponerende æs
ke med en manual på 682 sider i ring
bind. Stort plus for præsentationen.
Manualen er opdelt i en række sek
tioner, omhandlende information om
kring procesbegreber, hvordan MINIX
rekompileres, samt en udvidet sekti
on, hvor de mere komplekse kom
mandoer/programmer gennemgåes.
Dette gælder f.eks ELVIS, Bawk (awk
under UNIX/XENIX) og Grep. Mere om
disse senere. Udover selve operativ
systemet medfølger versioner af prak
tisk taget alle kendte UNIX Utilities,
samt en C kompiler, således at man
kan udvikle egne Utilities, eller modifi
cere eksisterende. Kompileren er ba
seret på Kernighan & Ritchie-standarden, hvilket betyder at den har et par
begrænsninger i forhold til den idag
meget udbredte ANSI standard. F.
eks. kan man ikke anvende “funktionsprototyper", det vil sige at man
ikke kan definere datatyper i funkti
onshoveder. Dette er relevant i forbin
delse med parameteroverførsel. Ta
ger man disse forhold i betragtning er
det muligt at udvikle systemer på een
maskintype, og uden videre overføre
koden til en anden maskine (Amiga <> ST, Macintosh, PC osv.).

Login
Tiden er nu kommet hvor vi tænder
vores Amiga og ser nærmere på
"sagerne” . Efter at have boot’et fra
den medfølgende diskette er vi klar til
at indtaste vores login (brugernavn)
og password. Herefter får vi en Shell,
fuldstændig identisk med "standard
Bourne Shell" (Unix brugere vil nikke
genkendende til dette).

Amigabrugere kender Shell begre
bet fra Commodores egen Shell, samt
Arp. Faktisk har begge disse sheiks
en del lighedspunkter med UNIX/
MINIX. En ulempe er naturligvis de
relativt hyppige disketteskift, for at
finde de ønskede kommandoer. Især
fordi man ikke blot skifter diskette,
man "mounter” devices (enheder).
Dette er en udmærket løsning
under UNIX, idet man kun sjældent
"mounter" nye harddiske. Under MI
NIX derimod kan det godt blive lidt
trættende i længden, specielt fordi
man er nødt til at “ unmounte” en devi
ce, før en ny (diskette) kan "mounte s” . Men okay - fremgangsmåden er
den samme som under UNIX, og så får
man da noget erfaring med det.
Ser man bort fra detaljen omkring
disketteskift, er det ikke umiddelbart
nemt at opdage, at man ikke arbejder
under UNIX - det skulle da lige være
for visse navneforandringer for vel
kendte Utilities. F. eks. kan nævnes
editoren VI, som er kommet til at hed
de ELVIS (kan dog også aktiveres ved
at taste VI).

Utilities
Som tidligere lovet skal vi nu kigge lidt
på et par af de programmer, brugeren
har adgang til. UNIX’ store force er
måden hvorpå alle Utilities er integre
rede, samt særdeles avancerede
script-(batch)faciliteter. Faktisk er det
sandsynligt at manikke behøver at
kode så meget som en enkelt linie C
for at løse en given opgave - det er dog
ikke sikkert, at løsningen er mere ele
gant, men den er ihvertfald simplere.
Kommandoen AWK foretager tekst
formattering, og er således anvende
lig, hvis man har en ASCIl-fil man
ønsker at opdele i kolonner, sle tte /
tilføje linier m.m. Programmets styrke
ligger i at retlingslinierne for en given
formattering opstilles i et C lignende
sprog. Kun brugerens fantasi sætter
begrænsninger for denne komman
dos anvendelighed.
Grep (findes i en mængde varian
ter) søger gennem en eller flere ASCIIfiler for givne forekomster af en given
søgestreng. Der findes i øvrigt en
afart af Grep, der foretager samme
søgning i binære filer (kun UNIX/XEN
IX).
Herudover skal programmer som
Sed, find & file nævnes, jeg vil dog
overlade til læsere at opdage disse

kommandoer selv, efter at have
anskaffet MINIX. Dette gør sig også
gældende for MINIX' vedkommende,
dog savnes en række at de rigtigt
avancerede Utilities som YACC, LEX
(anvendelige til kompilerkonstruktion), men de er næppe relevante til en
“forskningsversion” som denne.

C trID
Der er ingen tvivl om at UNIX er en
magtfaktor (selv IBM er hoppet på
vognen med AIX (UNIX klon), i erken
delse af "lukkede" systemer ikke er
sagen), ynsker man derfor at udvide
sit kendskab til UNIX er det absolut
ikke nødvendigt at investere i den rig
tig vare i første omgang.
MINIX koster under 1 /1 0 af UNIX/
XENIX, og kender du MINIX ud og ind
kan du med god samvittighed sige at
du har kendskab til den rigtige vare.
Minix 1.5, pris kr.:?????

UNIX/XENIX:
I artiklen nævnes UNIX og XENIX
som den virkelige vare i forhold til
MINIX. Forklaringen er den ot
XENIX ikke er UNIX, men det er
pokkers sværtotse forskellen. Fak
tisk er det blot en anden fabrikant
(SCO - Microsoft) der fabrikerer
XENIX. Hvorimod AT&T har æren
for UNIX.
I praksis:
At MINIX rent faktisk ER anvende
ligt bevises bla. af Datanomuddan
nelsen, der anvender systemet og
bogen "Operating systems, Design
& Implementation" i undervisnin
gen om operativsystemer.
Shell:
En shell er, som navnet antyder, en
skal mellem brugeren og operativ
systemet. Det er "shell'en" der for
tolker brugerens input (komman
doindtastning m.m) og udfører en
given handling. Ligeledes tager
skallen sig ar omdirigering af
input/outputog "piping" af data.
Yderligere
viden
omkring
MINIX/Operativsystemer:
Datanomuddannelsen (Fag: Ope
rativsystemer),
Niels Brock Copenhagen
Business College
Fiolstræde 44
1171 København K
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AMIGA 2000

Disketter
forsat

Printere
fortsat
Star laser LS-8II
Den nye! 8 sider/min
9.775,Og 1 Mb ram

O B S ! NY P R IS !!!
AMIGA 2000 Studie:
AMIGA 2000:
AMIGA 3000 fra:

10.300,11.995,24.395,-

Tilbehør til
AMIGA 2000
3.5" Diskettedrev
995,XT-kit
3.175,6.650,AT-kit
Intern genlock
2.435,20 Mb harddisk
3.875,50 Mb harddisk
6.100,2 Mb RAM-kort
2.665,8 Mb RAM-kort
6.785,68020 ACC. kort
9.760,68030 ACC. kort
10.980,Ring og hør på studiepriser!

Monitorer
Commodore 1084s 2.395,Philips 8833-II
2.399,Philips monocrome 1.095,Alle monitorer leveres m. kabler.

Star
Star
Star
Star
Star

LC 20
1.825,LC 24-10
2.795,LC24-200
3.395,LC24-200C
3.995,LC200 Colour 2.695,-

Leveres med 2 år’s
autoriseret garanti.
Matrix printere leveres med
DK manual+kabel.

MPS 1230
MPS 1550C
(MPS

1230 og

1.695,2.695,-

SOMMER TILBUD!
100
3.5"
100
3.5"

Stk. NO NAME
DD/DS
395,Stk. NO NAME
HD/DS
799,-

1550C er også til C64)

SOMMER TILBUD
Fujitsu SP320Q
Olympia ESW 1000

2.995,1.995,-

Fujitsu SP320Q og Olympia ESW 1000
er typehjulsprinter.

Joystick
The Arcade
The Boss
Red Ball
Super three way
Super Pro Autofire
Quickshot Apache 1
Quickshot Python 1
TURBO III
Quickshot Maverick 1
Quickshot Trådløs
2 stk. i pakke

260,199,329,395,295,125,178,225,495,-

Harddisk
Commodore A590
20Mb, med mulighed
for 2Mb RAM udv.
RAM pr. stk. 512Kb
GVP 42Mb harddisk
GVP 52Mb harddisk
GVP 105Mb harddisk
1Mb RAM moduler

4.295,295,5.495,5.995,8.995,600,-

AMIGA TEKNO
PAKKE
Pakken for den lille tekniker,
imponér dine venner og forældre.
Lav dine egne spændende og
lærerige elektronik forsøg.
Pakken består af:
• 1 stk. AMIGA 500
• 1 stk. TEKNO PAKKE,
bestående af:
Elekronik Kursus
Komponenter
Eget Programmeringssprog
-og meget meget mere ....

Diskdrev

M ulighederne er sim pelthen
END ELØ SE ! ! !

ALFA DATA Diskdrev
3.5 Med afbryder og
gennemført bus
995,Qtec 5.25" diskdrev
Tænd/sluk bus
1.595,Commodore slimline
3.5" diskdrev
1.095,-

PRIS 4.495,-

Disketter
Basf 3.5"
Basf 5.25"
Esselte 3.5"
Esselte 5.25"

99,78,99,46,-

Indstikskort
A500
DMA-Port Kabel
DMA-Port
forlænger
DMA-port
expander
Nordic Power
Cartridge
Action Replay
MKII

495,195,585,999,999,-

Datel Sound Sampler
Amitech sampler
Datel Midi interface
Alcotini sound sampler
Creative Sound sampler
Audio Master III
Intersound

Tilbehør
I

Amiga TV modulator
musemåtter
Mousemaster joystickmus omskifter

295,78,395,-

M l

Flatbed Scanner
Håndscanner
Videon 3.0
DPaint III m. DK manual
Digipaint
Digipaint 3.0
Digiview 3.0
Digiview 4.0
Photon Paint 2
TV text Professional
TV Show
Pro Video Plus
Professional Page 2.0
Professional draw 2.0

Interword
Interspread
Haicalc
The Works
Diskmaster
WordPerfect 4.1
Excellence
Superbase
Amiga Budget
Amiga Tips3/Lotto
Quarterback Tools
Quarterback Vers. 4.2
Amiga Comal
Interasm
Lattice C 5.10
Maxiplan Plus

IC Kreds

Commodore’s nye interaktive multimedie system,
er den geniale kombination af knivskarpe bilieder
og krystalklar CD lyd. CDTV systemet er som skabt
til undervisning, informationssøgning og under
holdning. De mange tilslutningsmuligheder og den
enorme kapacitet (Op til 550Mb pr. CD).

*A S T M i

Kom ind i vores butik eller ring og hør nærmere
på alle de spændende muligheder, der åbner
sig i den uforlignelige CDTV verden.

A10 stereohøjttalere til
alle Amigamodeller
Støvlåg til A500
Philips TV-tuner
Boot Selector
Kickstart omskifter
Multiplayer kabel 2m.
Diskbox 80 stk. 3.5"
Diskbox 100 stk. 3.5"
Diskette taske 10 stk.
Diskette taske 20 stk.

INTRODUKTIONSPRIS 6.495,385,150,995,98,295,195,89,110,129,185,-

Kommunikation
Tornado 2400B modemi.695,Mini modem
1.495,Online komm. prg.
1.195,-

Gary
Denise
Paula
Agnus
Agnus 1Mb Chipmem
8520
68000
Kickstart 1.2
Kickstart 1.3
Hybrid Video

175,360,460,260,260,125,155,250,250,165,-

Alle reservedele til Commodore
Computere lagerføres.

Mus & Trackball

RAM udvidelser
A501 Commodore
512Kb RAM udvidelse
595,ALFA Data 512Kb RAM udv.
Med ur + afbryder
399,ALFA Data 2Mb RAM udv.
Med GARY Adp., ur og afb.
Uden RAM
7 9 8 ,ALFA Data 2Mb RAM udv.
Med GRAY Adp. RAM,
ur og afbryder
1.495,AdRAM 560 2Mb Udbyg
2.350,gelse til A 540. Med RAM
AMIGA 1000 1.5Mb RAM
udv. Insider II, leveres
2.395,uden RAM

Mega mouse 200 dpi
ALFA Data Trackball 200 dpi
ALFA Data Trackball 200 dpi
Kan bruges som Joystick
med autofire på C64
Optisk mus 300 dpi
ALFA Data mus 280 dpi
Lev. med måtte og holder

295,495,695,595,395,-

Vi forbeholder os retten til at
ændre priser og specifikationer
uden varsel.
Alle priser er inkl. moms

Poulsen Computer Center
Istedgade 79 • 1650 København V.
Tlf. 31 31 02 73 • Fax. 31 24 19 50

CENTERAFDELINGEN
City 2, Plan 3
2630 Tåstrup

Telefon 42 99 09 77
Fax 43 71 09 77

Kursus i C-programmering, lektion III: Pointers, orrays og

C så at
komme igang!
Programmerer du til Intuition, Graphics eller andre Amiga-biblioteker,
er pointers en nødvendighed. Læs her om dette og meget mere.
A f H e n rik Clausen

Arrays - i familie
m edpointers!

landt det kraftigste (og sværeste..) i spro
get C er pointere, arrays og regning med
dem. Grundreglerne er egentlig simple
Et array ligner en pointer, men vi får automa
nok, og kan man dem, er det ikke slem t at artisk reserveret plads til de enkelte elementer.
bejde med dem. Med passende behandling af
For at lave ti integers, bruger vi følgende er
pointer variable kan man løse mange kom
klæring - tallet i [] angiver antallet af elemen
plekse problemer på en meget elegant måde.
ter. (Bemærk, at arrays i C altid starter med
element nummer 0!)

B

Hvorfor?

Til elementær programmering bruger man nor
malt ikke pointers og arrays, men når man ta
ger fat på rigtige programmeringsproblemer,
bliver det hurtigt nødvendigt.
Programmerer man til Intuition, Graphics el
ler andre Amiga biblioteker, er pointers en
nødvendighed - næsten alle funktioner bruger
pointers! OpenWindow() funktionen bruger en
pointer, og giver en pointer tilbage:
struct Window *OpenWindow(struct NewWindow *NW);

Hvad starter vi med?
En pointer er en adresse på et sted i compu
terens lager, hvor der typisk ligger en variabel,
en struktur eller en anden pointer. Det er gan
ske simpelt.

Hvordan skriver vi det i C?
Har vi en variabel X, kan man finde adressen
på variablen ved at bruge
operatoren - &X
er adressen på variablen X.

int x[io]; / * Array på 10 * /
/ * Elementerne er nr 0..9! * /
int *P; / * Bruges igen * /
De enkelte elementer i X bruger vi ved at bru
ge klammerne igen:

X[2] = 50;
X[l] = X[2] / 25;
X[0] = X|2]-4*X[1);
For at komme igennem alle elementer i et ar
ray bruges normalt en forsætning:

int i;
for (i=0; i<10; i++)
X[l] = i;
Nu begynder det magiske:

p = X; / * P peger nu på X[0j! * /
p++;
/ * P peger nu på X [l]! * /
*p = -8; / * Sætter X [l] til -8 * /

/ * I P kan vi gemme adressen af X: * /

printf(“X[l] = %ld\n", X[l]); / * -8 * /

P = &X;

Den enkle sandhed er, at pointers og arrays
kan blandes næsten ubegrænset. Forskellen
er, at når man erklærer et array, bliver der re
serveret plads til elementerne - en pointer har
kun en adresse, ingen elementer.
Et par linier mere til eksemplet ovenfor - en
pointer kan bruges som et array:

*p = 4i; / * Giv en værdi * /
(*p>++; / * Forøg den * /
printf(“X er nu: %ld\n", X); / * Vis resultatet * /

Svaret her er 42 - hvor vi har arbejdet på X
gennem P.
Ved at erklære en pointervariabel (som P),
får vi kun selve ‘pegepinden’ - men ikke noget,
den peger på! Hvis vi brugte *P (*P=41) uden
at give P en passende værdi (P=&X), ville vi få
en hurtig Guru Meditation, normalt en address error (Guru 00000003).

p = X; / * Peger på X[0] * /
P|3| = 86; / * Brug X[3] * /
p = p + 3; / * Tre elementer frem * /
printf(“ P peger nu på X[3], som er: %ld\n", *P); / *

I eksemplet ovenfor lagde vi 3 til P - det kaldes
‘Pointer aritm etik’ - (regning direkte på pointe
re), og er en vigtig grund til at C er så popu
læ rt. En pointer peger på elementer af en be
stem t type (int i eksemplet), og man kan lade
en pointer vandre langs et array fra element til
element ved simpel addition.
Ovenfor har vi et par eksempler:

P++ flytter P til at pege næste element.
P— flytter tilbage til det foregående.
P = P + 3 flytter tre elementer frem.

int X; / * Variablen ovenfor * /
int *P; / * En pointer til Int * /

/ * og nu kan vi bruge *P istedet for X: * /

Pointer aritm etik a t regne i pegepinde!

86 * /

Alt u a n se t stø rre ls e n a f d e t e lem ent, P
peger på. I Amiga C (Lattice/SAS Aztec, DICE),
er en int 4 bytes, så værdien af P (der er en fy
sisk adresse) forøges med 4 ved P++; Hvis P
pegede på en anden type element, ville P
ændres med et andet antal for hvert element
- for en double 8 bytes.
Det vigtige er her, at vi ikke har brug for at
vide det. Blot vi lægger til eller træ kker fra
pointeren, klarer compileren resten.
Man kan også regne omvendt: Hvis P og Q
begge peger til det samme array, og P<Q, er
antallet af elementer fra P til Q (incl. begge): Q
-P + l .
Igen meget sim pelt i sig selv, men ret uvant
i forhold til andre sprog, og alle detaljer er
meget vigtige. Sjusker man med detaljerne
her, virker koden i bedste fald ikke, og tit får
man en Guru Meditation. Pointers er meget
effektive, men de kan også lave meget rod
uhyggelig hurtigt!

Flere arrays
(nye dimensioner)
Det er meget almindeligt at bruge arrays
med flere dimensioner. Det erklæ res i C som
et array af arrays, en naturlig forlæ ngelse af,
hvordan man laver almindelige arrays. For at
få et array med 10 ræ kker X 10 søjler, bruger
vi:
int XY(10][10];

For 10 af disse flader (10 X 10 X 10 elemen
ter), erklæ res:

int x yz [10][ 10][ 10]; / * OBS: fylder 4K * /
Nu kan vi komme til elementerne i XY ved at
angive, hvor vi vil ind:
XY[4][2] = 15;

Tilsvarende i XYZ, med tre dimensioner:
XYZ[3][1][3] = 29;

den erklæres:
char Tekst[iooi; / * En lang linie * /
char ‘ Bogstav; / * Pointer til enkelt bogstav * /

Nu kan man bruge alle de operationer, vi har
set på til pointers og arrays. Et par eksempler
Tekst[0] = C’;
T ekstil] = ‘D';
Tekst[2] = o; /*K o n ve rte re s til et tegn der stop

per strengen * /
For at komme igennem alle elementer i XYZ vil
vi typisk bruge tre forsætninger inden i hinan
den (kaldes ‘nesting’):
int i,j,k, Sum;
Sum = 0;
for <i=0; l<10; I++)
for (j=0; j<10; j++)
for (k=0; k<10; k++)
Sum = Sum + XYZ[i][j][k];

(ExpertMode(ON))
/♦Advarsel: følgende linier indeholder risiko
for hovedpine!*/
Man kan også lave en tilsvarende 3D pointer:

for (i=0; i<96; i++)
Tekstfi] = i + 32; / * ASCII tegnsæ ttet * /
Tekst[96] = 0; / * Afslutningstegn * /
printf(“ ASCII sættet: %s\n", Tekst);

Bemærk, at C autom atisk konverterer mellem
int og char - ingen CHAR$()-funktion her!
Med enhver C compiler følger et standard
bibliotek af rutiner, og mange af disse rutiner
er til streng manipulation. Der er funktioner til
at finde længden af en streng, til at kopiere
strenge, til at sæ tte dem sammen, og en del
andre - nogle ret esoteriske.
Mange af funktionerne er ganske simple,
her er for eksempel en elegant udgave af strlen(), der finder længden af en streng:

int ***P; / * Pointer til Pointer til Pointer til int * /
Int strlen(char ‘ Tekst)

Det er for virkelig erfarne C programmører:-)

{

De virkelig rå begynder nu på pointere til funk
tioner. Funktioner har også en adresse, når et
program kører, så man kan finde adressen, og
så kalde funktionen via en pointer! Det har
faktisk også nyttige formål - for at gøre målet
fuldt, vil man ofte lave et array af pointere til
funktioner...
(ExpertMode(OFF))

T = Tekst;
while (*T)
T++;
return(T - Tekst);

Pointere og funktioner
En funktion giver norm alt kun en værdi tilba
ge. I praksis er der tit brug for at få mere end
en variabel tilbage fra en funktion, og så kom
mer pointerne ind i billedet igen. Hvis man gi
ver en pointer som parameter til en funktion,
kan funktionen ændre i variablen (og eventu
elt returnere et tal for success af operatio
nen).
/ * Eksempel på funktion med pointer argu
ment - laver kvardrattallene fra 0 til (Max-1) * /
Kvadrattal( int X2[], int Max)

{
int i; / * Lokal variabel * /
for (i=0; i<Max; i++)
X2[i] = i*i;

}
Kvadrattal kan kaldes med array’et X fra før:
Kvadrattal(X, 10);

Læg mærke til to ting her:
X2 er en parameter, der først ved kaldet sæ t
tes til X - de behøver ikke have samme navn.
Antallet af elementer i X2 er ikke angivet i
erklæringen - vi sender det med som aktuel
parameter, når vi bruger funktionen.

Tekststrenge en variation over arrays
I skarpeste forstand er tekststrenge faktisk ik
ke et element i sproget Cl, men i praksis lig
ger det fuldstæ ndig fast, hvordan man bruger
dem. Blandt andet slutter man altid en tekstli
nie med et tegn med ASCII værdi 0 (‘\ 0 ’ som
enkelttegn)
Tekststrenge i C er simpelhen array’s af chars.
En char er et enkelt bogstav, ‘a ’ , ‘A’ , '+ ’ etc.
En tekststreng er en stribe af bogstaver, så

char *T;

}
Her tæ ller vi op med en pointer T indtil vi mø
der det afsluttende 0, og som resultat har vi
forskellen mellem T og den oprindelige pointer
- det er antallet af elementer i tekstlinien!
Et andet eksempel - strcpy kopierer en
tekststreng til en anden:
vold strcpyfchar *T1, char *T2)

(
while (*T1++ = *T2++)

}
Rystende simpelt, og kryptisk - et eksempel
på pointere på godt og ondt! Hvis vi deler det
ud i detaljer, bliver det ikke svæ rt at forstå:
*t i = *T2; / * Ryt et tegn fra T2 til T I * /
* t i ++ = *T 2++; / * Flyt et tegn fra T2 til T I,
og flyt derefter både T I og T2
til at pege på næste tegn * /
while ( ‘ T1++ = *T2++)

/ * Gør det, så længe T2 indeholder tekst * / ;
/ * Afslutter while - arbejdet ligger ovenfor! * /
Endelig er det sandsynligt, at kroppen af
strcpy-funktionen bliver oversat af compileren
til blot to ASM /maskinkode instruktioner - det
bliver til uhyre effektiv og kompakt program
mering.

Næste gang
Nu har vi været omkring pointers og arrays, og
de halvmagiske operationer, man kan lave
med dem. Grundreglerne er så simple, at det
grænser mod det geniale, og der kan skrives
meget effektive programmer med dygtig brug
af pointere.
Næste gang vil vi tage fa t på Amiga specifik
programmering - her dukker pointerne op igen
med det samme!

Lidt om pladsforbrug og stak
Arrays bruger plads. Et uskyldigt lil
le array int XYZ[20][20][20] bruger
32 Kilobyte hukommelse!
Hvis man erklærer XYZ som en
global variabel, vil maskinen selv
rinde pladsen, når programmet
starter.
Hvis man erklærer XYZ som en
global variabel, og initialiserer
nogle a f elementerne, fylder den
32K inde i ens program (og der
med 32K diskplads!).
Hvis man erklærer XYZ som en
lokal variabel (lad være med
DET!!!), bruger den 32K af stakken
- og den normale stak for Amigaprogrammer er bare 4K. Resultat:
stack overflow - med visse compilere med et sikkert crash lige i halen.
Man kan godt sætte stakken op til
f.eks. 40K (den bruges til mange
småting), så der er plads til denne
kæmpevariabel - men det er meget
bedre at finde en anden løsning.
Enten at lave den global, eller at er
klære en pointer, og så finde den
nødvendige plads med AllocMem(),
mens programmet kører.

Pris:
Grundet stigning i dollarkursen, og
andre uforudsete udgifter, koster DlCE fremover kr. 440,- (inkluderer
disk).
Send check til:
Det Nye COMputer
St. Kongensgade 72
1264 Købennavn K
"DICE"

A.mjfla: udsty r
...........
........ PC
. -emulatof(80286)
ATonce
- A-500
e
512 K-ram udvidelse m. ur og afbryder
8 MB-ramkort (intern) m. 2 MB bl A-1000
2 MB ramudv m.ur og afbr -512K mont.
2 MB ramudv. m. ur og afbr-1 .8 MB
2 MB ramudv. m. ur og a fb r-2.0 MB
MEGAMIX2000 rankort m. 0 Kb
MEGAM1X2000 romkort m. 512 KB
MEGAMIX2000 ram kort m. 2 MB
MEGAMIX2000 ramkort m. 8 MB
Multnasion 500/2000 (Fhckerfixec)
Lavpris Harddisk W.nner I. 32 MB t A 500
OKTAGON 500. 45 MB. 25 m». Haddisk
OKTAGON 500. 52 MB. 15 ms. Hadd.sk
OKTAGON 500. 105 MB. 15 ms. Harddisk
FLOPTICAL m. 20 MB-Diskette (3.5*)
OKTAGON 500 SCSI Controller. seperat
3.5* Golem Diskdrev med trackdisplay
5.25* Golem Diskdrev. 40/80/bu s/afbryder
3.5* Winner/ea. Diskdrev m. bus 8 aror.
5.25*3-State/e«. Diskdrev40/80/bus aftx
3.5* Diskdrev egnet t.indbygning i A-500
Eprombrænder. Golem
Eprombrænder, Quickbyte V. ver.2.0
Kickstartomskifter (ROM-ROM). 2 sys.
Bootsetektor 0F0-t)Fl(2)
DF0-1-2
130.00
DF0-1-2-3. mek.
S tøvi Ag bl A-500 i røgfarvet polyester
MW 500 indbygningssæt bl A-500
Smartstand indbygningskasse bl A-500
Mulbplayerkabel. A-500/A-500 el A-1000
Amiga Action Replay V. 2 t A.500/A 1000
Amiga Acbon Replay V 2 t A-2000
Soundsampler. stereo. Smarlsound
Midi-Master m. kabler
Xcopv Professional med Hardware
Mus a Joysbck omskifter, elektronisk
- samme bl A-2000
Powerfire. elektronisk autofire t-Joysbck
Diverse IC-kredse bl Amiga (og C-64)

2250.00
375.00
2265.00
760.00
1520.00
1740.00
1100.00

1300.00
1740.00
4140.00
1610.00
3575.00
4885.00
5975.00
8380.00
7985.00
2700.00
1130.00
1220.00

780.00
955.00
780.00
1175.00
695.00
125.00
85.00
180.00
95.00
1610.00
298.00
150.00
915.00
1045.00
395.00
695.00
500.00
210.00
245.00
120.00
ring

A .LF.3 er vel nok den mest avancerede
Harddiskcontroller bl A-2000. Den har en
dataoverførsel p& op bl 1 9 MB-'sek • 16 bit.
Autoboot fra kickstart 1.3. Fuld mul-btas* g og
automabsk bipasning bl tur-bokort (68010/020/
030/040 processorer). LOGIN og Password
beskyttelse. Autoconfigurabon og autoboot kan
slås fra (f.eks. ved spifanven-delse). 3.5*
Harddisk kan monteres direkte på kortet.
P rløtra kr. 2175.00.
100% compabbel med MEMORY-MASTER. som
kan leveres med 0. 2. 4. 6 eller 8 MB. og som
understøtter PC/AT-kort.
Vi har mange andre varer. Disse fremgår af vor i
prisliste, som du får ved hvert varekøb, så du
orienteres om de nyeste priser hos os.

Importør af varer fra bl.a.

GOLEM - REX - VESALIA- 3-State
Forhandlere søges.

Alle priser ind. MOMS
Forbehold for prisændringer

Her får du
programmerne
fraPD-Special!

ABSALON DATA

*» lg e r stadig varer bl
‘ tyske priser* Det vil sige. at du kan ringe bl os og
besbMe dine 'tyske* varer. Har vi dem ikke på lager,
sørger vi for. at du får dem hurbgst muligt og med i
den danske købelovs garanb - eet år
Vi har naturligvis også varer fra danske grossister og her gælder deres vejledende udsalgspriser.
Nar du udregner den 'tyske pris*, skal du pt. regne
med en kurs på DEM - DKR 4.37 (De har jo kun 14%
i MOMS. hvor vi har 22%). samt fragtudgifter, ca.
DEM 20.-. Bemærk derfor vores nye priser.

Commodore 64/128 udstyr:
555.00
145.00
95.00

Eprombrænder - REX Goliath
Printerkabel Userport-Centronics
Støvlåg bl C-64 i røgfarvet plastic

Dlskettebox med lås:
60.00
85.00

bl 80 stk. 3 5* eller 100 stk 5 25*
bl 120 stk. 5.25*

V e lko m m e n til Det Nye C O M puters Disk-service, stedet hvor
du har m ulighed fo r at b e stille
en eller flere af de m ange Pub
lic D o m a in -d is k e tte r o m ta lt i
PD-Special.
Norm alprisen er 65 kr. pr. disk,
m en fo r a b o n n e n te r e r p rise n
55 kr. pr. disk.
Væ r opmæ rksom på, at PD-diske tte rn e kun e r til A m iga. T a l
lene i parentes angiver, i hvilket
blad de pågæ ldende p ro g ra m 
mer blev omtalt.

Prlntere oa tilbehør:
3895.00
3345.00
2695.00
1795.00
45.00
75.00
70.00

Star LC 24-200. 24 nål. cdor
Star LC 24-200
Star LC 24-10
Star LC 20
Farvebånd. LC 10. sort
Farvebånd. LC 24. sort
Printerkabel. A-500(IBM)/Centronics

Disketter:
5 25*
5 25*
3.5*
3.5*
3.5*

DSDD NN
HD NN. 1.2 MB
DSDD NN
DSDD NN Kao, farvede
HD NN. 1 44 MB

pr. stk.
2.90
5.80
4.70

6,00
8.00

pr. 100 stk.
261.00
522.00
423.00
540.00
790.00

Jovstlck oa diverse:
Com petiti on Pro 5000, Joysbck
145,00
Compebbon Pro Star m. autofire/slow
225,00
Pr of Compebbon 9000. Joysbck
180.00
Prof. 9000 de Luxe m. variabel autofire
295.00
The Arcade Joysbck
195.00
The Arcade Turbo
235.00
Golden Image mus
295.00
Musemå tte. "blå. 8mm. normal 65.00 Super
75.00
Musemåtte. rød. 6mm. normal 50.00 Super
70.00
Multimater Exacta 3800 G
335.00
"lytWSOO ør et nyt system bl ombygning af dm

^

A-500 Systemet er lavet i kunststof og i smarte
Amigafarver. Du får herved ø r.t tastatur og resten
af A-500 i sin egen kasse, med plads bl 2 stk. 3.5*
diskettestaboner, som er placeret i forsiden øf
systemet. Alle Amigaens sbkforbindeiser er
uændrede, og der er plads bl en intern Harddisk.
Pris: 1610.00.

ABSALON DATA
Vangedevej 216 A - 2860 Soborg
Tlf: 31 67 11 93 - FAX: 31 67 11 97
Ma. - Fr.: 12- 18. Lø. lukket

DiskSolve, Expose, MED)
PD-disk# 15 (3/90)
(Mochll, Toomudi3D, Slotscar, Towecs, 15)
PD-disk # 1 6 (4/90)
(VirusX4.0, JPDirUtil, Label-ptint, Plosmo, Amigo, Forever,
Boatlntro)
PD-disk # 1 7 (6/90)
(Gprint, powerPacker, MandelMounlains, TitleGen, Dugger,
ocbit30, SceneGenOemo)
PD-disk# 18 (7/8-90)
(ChinoChallenge, MoonBase, DCIock, Snowfoll, Selector,
Disktalk)
PD-disk # 1 9 (10/90)
(Car, Show, Virushunter, Cosseli, Helper, Whotls, PPShow,
Roses)
PD-Oisk# 20 (11/90)
(BoolBose, Elements, PIW, PrintStudio, Puzz, Syslnfo)
PD-Disk # 21 (12/90)
(BMP, EosyBackup, Fenster, Password, ColourRequesler,
MigoMind, Keymeou)

PD-disk #1(6 / 8 8 )

PD-Disk # 22 (1/91)

(ROT, RTCUBES, MondelVRoom, Fpit)

(Fortune, HyperDioler, Todoy, AnyMonth, H-Boll,

PD-disk # 2 (7/8-88)

Starblanker, FutureCar)

MouseCoords, PopUpMenu, Zap, CX-1, Einstein,
(Flomkey, Cled, Showprint, Funckey, Asleroids, Ristonello,
HbHill.anim, gauge)

PD-Disk # 23A (2/91)
(The A64 Pockage)

PD-disk # 3 (9/88)
(Comm, Qbose, BBSlisl, TagBBS, Amigozer, Po(klt)

PD Disk #2 3 8 (2/91)

PD-disk # 4 (10/88)

Artmuseum, Doz)

(Formoter, KeyMopEd, Menu, Ptopy, PowerLogo, Yown!,
(HAMmmm, DX-Syntb, Nart, DEMOlition, LED, Melt, DK,
Panl, GOMFl.O, flip, Wiredemo, Psound, lyd)

PD-Disk # 24 (5/91)
(DirWork, JoyMouse, MoBlanker, ParM, Poplnfo, PAnim,

PD-disk # 5 (11/88)

SPONSORER

Birds.anim, Birds.audio, bird.anim)
PD-disk # 6 (12/88)

I produktionen af "Det Nye COMputer"
bruges bl.a. følgende produkter:

(Silicon, Amoeba, Chess, OuickFlix)
PD-disk # 7 (1/89)
(label, Spiines, Juggler, AnimPloyer, SHM)

Professional Page 1.3 og 2.0, Professional
Draw 2.0, The Art Department
Professional, Sharp JX-300 scanner
(Nikita Data A/S), Nordic Power-freezer
(Betafon), Action Replay Mk.II-freezer
(Alcotini Aps), Amiga 3000 (Commodore
Data A/S), plus Trace 1.0, DeluxePaint
III, DigiPaint 3.0, QuarterbackTools og
WordPerfect.

SoundEdilor, TitTacToe, TtockDisploy, ZeroVirus)

(8ird.anim, boingflight.onim, Boing3D.anim, AboutSound,

PD-disk # 8 (3/89)
(Micraspell, Amigomonitor, WBcolors, IconsBlitz,
Diodedead, Wavescroll, Music, Wavefont, Sunmouse, Wc,
TimeRAM, HELP)

Markér de disketter du ønsker,
og indsend HELE kuponen!

Navn
Adresse
Postnr.

By

Jeg har indbetalt beløbet,
Girokonto nr.^71 1600

HodgcPodge, MouseoK, Mouseon, Tinydock, Worms)

Vedlagt i check
Dankort; reg.
nr._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
kortnr.
Udstedt den / 19

PD-disk # 1 0 (6/89)

Underskrift_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PD-disk # 9 (5/89)
(DrunkenMouse, GravityWars, EgyptianRun, Disk List,
ColacM op, DelRAM , Calendar, Big, Guru, Loce,

(Backgam m on, Eams, Amoeba, Wheel, WBIander,
EgyptianRun, Cyeles, GrovityWors, Asteroids)
PD-disk # 11 (7/8-89)
(Cowboys, Dial, readBB, WriteBB, PrTXT, NewZap, OMGPX,
cmd, nofostmcm, Fsw)
PD-disk # 12(Vcbeck, Bankn, Blockbook, WKeys,
Heliosmouse, lens)
PD -disk#13(ll/ 89)
(RSLCIock, SiliCON, iff2Pcs, Othello, Bouncer, Plot)
PD-disk # 1 4
PD-disk# 14a (2/90)
(HandShoke, Auxhandler, Units, SetFonts, PopCli,

Hvis du er abonnent og betaler
med check, så skriv dit abonne
mentsnummer uden på kuverten.
Ved giroindbetaling skriver du dit
a b o n n e m e n ts n u m m e r u n d e r
bemærkninger. Her skal du også
skrive, hvilke disketter du bestiller.
Betaler du med dankort, skal du
blot udfylde og indsende denne
kupon. Leveringstiden er ca. 23 u g e r fra b e ta lin g e n er re g i
streret.

TurboPrint - et alternativ til
Commodores drivere
Som opfølger til vores Printer-feature i nummer 6 i år har vi set på de to tyske
produkter TurboPrint II og TurboPrint Professional.
De kan begge afløse Commodores ret langsomme og
begrænsede printerdrivere når det drejer sig om grafikudskrift,
og byder på masser af ekstra muligheder.
A f Jesp e r Steen M øller

Hastighed i top

et centrale i TurboPrint-programmet er TurboPrefs, der
TurboPrint er i gennemsnit ca.
giver mulighed for at vælge
dobbelt så hurtig som Commodo
alt. Først vælger man den matrix-res drivere, til tider hurtigere,
laser-, thermo- eller inkjet-prinspecielt med matrix-printere.
ter man har, og får derefter at
Grunden er den, at TurboPrefs
vide, hvilke opløsninger, man har
udnytter printerens kommandoer
til rådighed. Printerudvalget er
til at bevære printhovedet over
meget større end Commodores,
hvide områder, ogdesuden erTurog dertil kommer alle de mulighe
boPrint skrevet i ren assembler,
der man har for sm oothing (ud
hvilket også kan forbedre ydelsen
glatning af kanter) og dithering
med 10-20% frem for C (som
(blanding af farver, m.m.), æn
Commodore bruger til printer-dri
dring af udskriftsm etode (bi- eller
vere). Endelig er TurboPrints ruti
unidirektionel) og højde/bredde
ner bedre udtæ nkt.
forhold.
TurboPrefs er meget gennem
fø rt, med et læ kkert intuitionTurboPrint tilbyder også at lave
interface og mulighed for at gem
skæ rmdumps af den forreste
me forskellige indstillinger efter
skæ rm , at gemme billeder på
behov. Naturligvis varetages de
diskette, at kalde preferences op
normale
Preferences-indstillinnårsom helst og alle mulige andre
ger også, men også her er det
finesser. Man kan f.eks bestem
udvidelser - for at øge hastighe
me, hvor meget hukommelse,
den på udskrift til parallelt tils lu t
TurboPrint skal bruge, hvilket
tede printere har IrseeSoft givet
k la rt er en fordel hvis man arbej
muligheden for at bruge hardwa
der med f.eks DPaint, der sluger
ren direkte, med “ PAR2” porten.
meget hukommelse.
Også det virkede upåklageligt på
Men en a f de største fordele
testm askinen, en A3000.

D

Ekstra funktioner

Test af Turboprint

ved TurboPrint er nok selve print
kvaliteten. Commodores drivere
har det med at printe meget mør
ke billeder (specielt i farver),
mens TurboPrint gengiver farve
ne meget mere realistisk.
Raster er en anden mulighed,
som Commodores drivere ikke
har. Man har mulighed for at bru
ge forskellige raster i forskellige
finheder, så billeder kan printes
blødere og mere a la fotos i en avi
sen (billedet sam m ensæ ttes af
prikker: Små prikker, lys grå,store
prikker, mørk grå).

Professionelt
Med den “ dyre" udgave, Turbo
Print Professional, er der endnu
flere printere, mønstre og farvekorrektionsmuligheder. Er det
gule farvebånd lidt for lyst? Så er
det blot at hæve dens styrke med
musen. Samtidig er der i Profes
sional-versionen muligheder for
at frem stille plakater, hvor man
flytter et billede ud over flere sider
papir, så man kan klistre dem
sammen bagefter!

Pengene værd
Det største problem ved Turbo
Print er helt afgjort at alt er på
tysk. Program, manual, hele møl
len. Det er naturligvis lidt surt,
men man kan leve med det.
Manualen er meget velskrevet,
og forklarer alt i detaljer, og pro
grammet virkede upåklageligt,
selv på en Amiga 3000, der tit for
dårligt skrevne programmer til at
opføre sig underligt. Måske er pri
sen lidt krydret, men det er min
opfattelse, at pengene er givet
godt ud, hvis man bruger sin(e)
printer(e) meget til grafikudskrift.
TurboPrint kan virkelig sæ tte lys
på den digitaliserede lagkage på
invitationen til tante Adas 80 års
fødselsdag.

Fakta:
TurboPrint II Kr. 449,TurboPrint Professional Kr. 949,Alcotini:
Vest: 86 13 98 22
Øst: 39 27 73 05

Brevkassen indeholder
som altid lidt af hvert:
Debat, kritik, ros, tips
- og så naturligvis
"D e t vittige hjørne".

Ved Søren Bang H ansen

Spil kontra demoer
Jeg har ved at læ se DNC gennem
et langt stykke tid bemærket, at I
har en tendens til at vurdere alle
Amiga-ejere over en kam. Speci
elt swappere, eller dem der bare
er med i en gruppe. Swapperne
kan groft deles op i to grupper:
demo-swapperne og game-swapperne.
Demo-swapperne er til en vis
grænse, hvad i på redaktionen vil
le kalde lovlydige Amiga-ejere. De
får de nyeste demoer, og sørger
fo r at de bliver spredt over hele
verden i løbet af ganske få dage.
Uden dem ville det være næsten
umuligt at skaffe demoer fra
andre lande.
Game-swapperne får de nyeste
spil direkte fra “the bad guys”
dvs. crackerne. De bytter dem
med deres artsfæ ller og sælger
dem i den Blå Avis og til lokale
“ lam ere” . Game-swapperne er
ofte med til at skabe store salgs
tal for softwarehusene. Hvis spil
lene ikke blev spredt som cracks,
ville der ikke blive solgt nær så
mange originale spil. Desuden er
game-swapperne en slags forbru
ger-sikkerhed, for hvem vil købe
et spil uden at have prøvet det
først? Demo-swappere og gameswappere er delt op i to lejre, og
har ofte svæ rt ved at forstå hin
anden. Demo-swapperne beteg
ner de andre som rene spilfanati
kere, og omvendt fatter gameswapperne ikke, at det kan være
spændende at se på demoer. Og
så tjener man jo heller ikke penge
på demoer.

I den sidste tid er det, som de
fleste nok har bemæ rket, blevet
moderne at lave demoer. Cracker
grupperne er ikke så magtfulde,
som de før har været. Det ses
også, når man besøger nogle af
de “ copy p arties", der bliver holdt
rundt om i Europa. De fleste kom
mer der ikke for at få kopieret de
nyeste spil og demoer (for dem
har man jo i forvejen!), men for at
møde nogle af dem, man i lang tid
har byttet demoer eller spil med,
men som man måske aldrig har
set før. En vigtig del af et copy par
ty er demo-konkurrencen - et par
ty bliver ofte bedømt på de demo
er, som bliver udgivet der. En
anden meget vigtig del a f ethvert
party er Kick O ff konkurrencen,
hvor man får mulighed for at spil
le mod de allerbedste (Hi Cham
pion, l ’ll get you next tim e, hehe!!).
Nå, men nu har je g vist også
fyldt min kvote a f spalteplads ud
for denne gang. Jeg håber at
andre, der enten deler mine
meninger eller har en anden
mening, vil skrive ind til DNC så vi
kan få en debat igang. Signing
off...
Mads Pedersen
( “Playboy o f Prologic D K”)
Selvfølgelig er der ikke noget for
kert i at programmere og udvek
sle demoer - tværtimod. Det er
da alle tiders, at nogen kan få
noget kreativt ud af deres hobby.
Jeg håber du har ret i, at de
egentlige pirater (game-swappere, som du kalder dem) er på

retur. Det er nemlig ikke rigtigt,
at spredningen af pirat-spil med
fører et øget salg af de originaleprogrammer. Måske er der et
mindretal, der bruger kopierne
som en slags “previews”, men
netto-effekten er absolut nega
tiv: Spilsalget falder, program
mører og softwarehuse taber
penge, og hele computermarke
det (inkl. brugerne) står tilbage
som sorteper i det lange løb.
Lige så kreative som demo-pro
grammørerne er - lige så destruk
tive er piraterne.

Amiga operation
Nu kan det ikke være en hemme
lighed mere, at alle Amigaer, der
bliver solgt idag (og er solgt gen
nem det sidste års tid) indeholder
den nye fa t agnus kreds 8372a,
som kan styre 1 megabyte chip
memory! Men... Hvordan gør man
på en Amiga 500?
1. Det vigtigste er nok at anskaf
fe sig en ram-udvidelse, og det er
jo heller ikke nogen større inves
tering længere (da jeg købte mine
512K ekstra-ram, kostede den
billigste 9 0 0 kr!).
>

Cartridge crackere
Jeg blev meget glad, da softwarehusene begyndte at sælge spil
på cartridge. Jeg købte et cartridgespil, og det så meget godt
ud. Men en dag, da en a f mine venner bestilte en ladning pirat
spil, fik je g en overraskelse. Han havde nemlig fået tre spil, der
var lagt over fra cartridge: Badlands, Cyberball og Last Ninja III.
Så var jeg nede på jorden igen
Jeg har prøvet a ffin d e ud af, hvordan man kan lave dette svi
neri. Jeg har fundet ud af, at det er crackergrupperne Ikari og
Legend, der står bag. Spillene ER fra cartridge, for da min ven
loadede Badlands ind stod der “ Cracked from cartridge by
Legend” , og Cyberball og Last Ninja III findes kun på cartridge.
Jeg prøver i øjeblikket at få en kopi, så I kan se at jeg ikke lyver.
Jeg kender også en anden, der i øjeblikket er ved at få nogle
piratspil - han siger, at han også får Shadow of the Beast og
Robocop. Jeg forsker videre...
“En pi rat hader"
Jeg tror ikke, du lyver - det er mere sandsynligt, at crackerne
lyver! Du har nemlig ikke ret i, at Cyberball og Last Ninja III kun
findes på cartridge - crackerne kan sagtens have kopieret
diskette-versionen. Men bortset fra det, så ER der faktisk
eksempler på, at cartridge-spil er blevet kopieret, men det har
mest været ældre spil. I dag er beskyttelsen mere effektiv, og
den bliver stadig mere omfattende.

< 2 . Hvis du ikke er sikker på, om
din Amiga har den nye fa t agnus
chip, er der to næsten sikre
måder at checke det på, inden du
åbner computeren: 1) Er din power-lampe grøn og din drev-lampe
orange, og 2) Er alle benene lige
store i expansion-porten på
siden. Hvis dette er tilfæ ld e t kan
du være forholdsvis sikker på, at
du også har en 8372a.
3. Så er det, at du må tage dig
sammen, bryde garantien, åbne
computeren og varme loddekol
ben.
4. Ovre ved siden af 6 8 0 0 0 ’eren,
lige over ROM’en, sidder der det,
der tilnæ rm elsesvis lignertre loddeklatter (det som andre kalder
en lus eller en jum per), ved nav
net JP2. Tag så, uden at ryste på
hånden, en skalpel eller noget
andet skarpt, og sørg forat adskil
le de to nederste klatter i lusen
(jumperen). Find derefter tre tyn
de ledninger, og lod dem fa st til
hver sin klat.
5. Ved siden af den port, hvor du
har sat din RAM i, er der en lus
som hedder J7a. Find din skalpel
og adskil de to sammenhængen
de klatter. Lod derefter en ledning
ned på hver af de samme to klat
ter.
6. Så har du fem ledninger: Tre fra
jum per 2, og to fra jum per 7a. Er
det chipmem, du vil have, så skal
to af ledningerne (den m idterste
og den øverste) fra JP2 forbindes,
og de to ledninger fra JP7a sepa
reres. Er det derimod Fastmem,
du skal bruge, så er det den mid
terste og den nederste i JP2, og
de to ledninger fra JP7a skal for
bindes. Dette er også løsningen
til dig, som ikke har afbryder! Hvis
du vil have din ram afbrudt, så lad
den midterste og den nederste
kontakt i JP2 og de to ledninger
fra JP7a være adskilt.
Jeg garanterer ikke for den
almindelige Amiga-ejers loddekunnen, så hvis du er i tvivl om,
hvorvidt du selv kan, så overlad
hellere arbejdet til en, der kan!
Tak til COMputer for mange
tim ers læsning, begejstring, for
argelse og raseri. Med venlig
computer-hilsen,
Benjamin
Og tak til dig, Benjamin, for det
te tip! Jeg må dog understrege,
at Det Nye COMputer fratager
sig ethvert ansvar for eventuelle
skader, der m åtte opstå som føl
ge af ovennævnte “operation”.
Hvis du udfører dette indgreb,
sker det på absolut eget ansvar!

Snyde-tips
For ikke at starte med at rose, så
I tror at jeg kun har positive
meninger om bladet, og derfor
smider m it brev ned i en papirkurv
med påskriften “ BREVE FRA
LÆSERE, DER VIL PRØVE AT IND
KASSERE NOGLE GRATIS SPIL” ,

Mægtigt mindretal
Jeg vil gerne lufte lidt konstruktiv kritik til jeres blad. Jeg har efter
hånden læ st mange læserbreve, der udtrykker ønsker om et
mere alsidigt blad. Samtlige af disse breve er blevet fe je t væk af
redaktionen med begrundelser som "Du tilhører e t m indretal” ,
“Tror du ikke, du er en ret atypisk Amiga-ejer?” , og "Jeg forstår
ikke din k ritik ” . Disse besvarelser kan godt gøre mig tem melig
negativ. De folk, der har skrevet disse breve, er kommet med vel
m ent kritik og kreative forslag til je re s blad, og jeg synes I burde
tage dem til efterretning i stedet for bare at feje dem væk.
Sandheden er, at I er det eneste Commodore blad i Danmark.
Med dette “ m onopol” kunne man forvente et mere inform ativt
blad, som tilgodeser alle grene a f Amigaens anvendelse (jeg er
selv Amiga-ejer).
Jeg blev meget positivt overrasket over at se C-siderne i nr. 4,
og jeg håber inderligt at serien fo rts æ tte r lang tid fremover. Jeg
håber ikke, at det går som med Intuition-serien, hvor der gik 3
måneder mellem afsnit 1 og a fsnit 2. Det er rent ud sagt for
dårligt!
Jeg mener også, at I burde køre en assembler-serie, og selvom
jeg nok tilhører et mindretal, burde I kunne tilgodese dette mind
retal, som jeg iøvrigt mener er et STORT mindretal...
Jeg håber, at I vil v is e je r fra den gode side og trykke dette brev,
så andre "m indretal” kan se, at de ikke er så alene, som svare
ne på tidligere breve kunne give indtryk af. Takl!
Jim m i G. Hansen, Karup

Bandekrig
på Amigaen?

a f min rumfighter ser en ækel
plasmaklump komme svuppende
i min retning. Jeg har næsten
medfølelse med bæ stet - jeg er
nemlig i den tro, at je g (som der
stod i tippet) har fået en OVER
SEJ, MEGAFED, HYPERTJEKKETrumvæsen-udsletter.
Plasma
klumpen udsæ tter med eet en
slim stråle, og m it navn er slettet
fra rum -folkeregistret... Altså: et
rigtigt SNYDE-tip!
Kan det være rimeligt, at man
bare kan sende falske tip s ind, og
derefter indkasserer spil i hobe
vis, uden overhovedet at have
lavet noget (undtagen at slikke et
frim æ rke, og gå 3 0 0 meter til en
postkasse). Gør noget ved det,
piease!
Her til sidst et lille tip til F-29
Retaliator: Når du lige har skudt
en MIG, skal du stikke tungen ud
af munden, ryste vildt på hovedet
og råbe "FNYYTBYYTDYYTLALLALA” - så vil du være usårlig.
Troels Johansen, Birkerød

Amigaen blomstrer som aldrig
før, og salget stiger fo rts a t støt.
Næsten hver by har sin egen,
lokale demogruppe - freaks som
er gået sammen under et fæ lles
navn, og nu har valgt at optræde
som en gruppe.
Men samtidig med denne
større aktivitet på Amigaen, er
konkurrencen også blevet hårde
re grupperne imellem. Den tid er
forbi, hvor venskab var det, der
talte. Nu gæ lder det i stadig høje
re grad om at være den BEDSTE
Amiga-gruppe. Grupper som før
havde god kontakt med hinan
den, har nu vendt hinanden ryg
gen. Venskabet er næsten for
svundet, og krige opstår mellem
grupperne. Krige, som tit og ofte
minder om rigtige bandekrige,
taget ud fra Harlem Bronx osv.
Der er opstået grupper, som
ligefrem dyrker disse krige på
Amigaen, og navnene på disse
grupper bliver mere og mere
skræ mmende at lytte til. Hør blot
disse eksempler, taget ud fra
Amiga-scenen af idag: Violent
Wave, Bastards, Terror Force,
Attack Kings og lignende. Den
slags navne bliver brugt mere og
mere, netop for at skabe skræk
blandt andre grupper.
Jeg kan nu kun spørge: Hvor er
vi på vej hen? Er Amiga-scenen
ved at udvikle sig til en stor krigs
skueplads, som kun tiltræ kker
vandalister og andet godtfolk?
Da jeg frygter at blive chikane
ret af andre grupper, vil jeg gerne
være anonym.
Anonym (navn og adresse er
redaktionen bekendt)

Du skulle snakke om snyde-tips dit eget tip virker jo heller ikke!
(jeg sad ellers oppe en hel nat,
mens jeg prøvede at udtale det
magiske ord korrekt). Er du sik
ker på, at det er til Amiga-versionen?...

Nu er jeg ikke selv så meget inde
i demo-miljøet, men jeg synes
alligevel, at det lyder som om, du
overdriver! At en demogruppe
kalder sig “Terror Force” er jo
ikke ensbetydende med, at grup
pens medlemmer render rundt
og likviderer statsoverhoveder, ►

Vi tager skam al kritik til efterretning! Hele redaktionen lever jo
bogstaveligt ta lt af læserne, så det siger sig selv, at vi interes
serer os meget for, hvad læserne mener. Faktisk interesserer vi
os så meget, at vi for et par måneder siden iværksatte en stor
læserundersøgelse, som du (og resten af “mindretallet”) er
mere end velkomne til at deltage i. Resultatet af denne under
søgelse vil forhåbentlig klarlægge, hvem der er repræsentative
læsere, og hvem der er i mindretal!
Med hensyn til din klage over artikel-serier, der afbrydes eller
helt forsvinder, så er jeg personligt helt enig med dig. Sagen er
bare, at JEG her tilhører et redaktionelt mindretal...

vil jeg starte med udtrykke mine
negative holdninger omkring bla
det.
Hvorfor fa.... te ste r I ikke de
tips, I får ind til Secret Service?
Jeg har mange gange åbnet mit
yndlingsblad (altså m it yndlingsCOMPUTERblad, mit yndlings
blad er “ Bamse og Kylling på nye
eventyr") nå... hvor kom jeg fra,
nåh jo, jeg har mange gange
åbnet jeres blad og skyndsomt
bladret forbi diverse tips-disket
ter, spilanm eldelser og andet...
Jeg pløjer altså igennem bladet
for at finde minde yndlings-sider
(Secret Service) i m it yndlings
blad (altså m it yndlings-COMPUTERblad, m it yndlingsblad er
“ Bamse og Kylling på nye... nå ja,
det ved du jo godt).
Men jeg finder så Secret Servi
ce, jeg læ ser det hele igennem,
og for det meste er der et tip, som
jeg kan bruge. Min næ ste reakti
on er en slags “TYYUYUUT-HURRA” , hvorefter jeg finder æsken
frem, stopper det ind i drevet
(altså disketten, ikke æsken) og
venter spæ ndt. Der kommer så et
loaderbillede, og jeg skriver “ My
BiGbRoThEr WaS hErE” , eller
hvad der nu ellers står i tippet.
Derefter trykker jeg på museta
sten, og jeg er igang. Det varer
ikke længe, før jeg fra cockpittet

Nå, men alvorligt talt: Vi for
søger i videst muligt omfang at
afprøve de indsendte tips, før vi
trykker dem i bladet. Desværre
er det umuligt at afprøve dem
allesammen - vi har jo ikke alle
spil i hele verden, vel...
Men hvis vi griber en læser i
bevidst at fuppe os med et falsk
kodeord, der er grebet ud af hans
egen fantasi, så vil vi ikke tøve
med at offentliggøre den formas
teliges fulde navn og adresse.
“Gabestok-metoden” er ubeha
gelig, men åbenbart nødvendig,
hvilket vi også har erfaret fra
vores “Gallery” sektion, hvor
mange desværre sender andres
billeder ind som deres egne.
Nu er I advaret: sørg hellere for
SELV at afprøve jeres tips, før I
sender dem til Secret Service!

< sprænger bilbomber og den
slags... Og lidt indbyrdes kon
kurrence kan vel være meget
sundt?
Men lad os høre fra folk, der
kender miljøet indefra. Og ingen
brevbomber, piease!

AlOOO er god nok!
Jeg er en gut, som er ved at være
godt træ t af alle de nørder, som
går og griner af os Amiga 1000
ejere!
Grunden til at je g købte en
Amiga 1000 var, at den var så bil
lige - 500 0 kr inkl. farvemonitor,
2Mb ram og printer. Ham, jeg køb
te den af, sagde rent ud til mig, at
maskinen om få år var ubrugelig,

og at han selv ville have en A500
i stedet for. Det var jo ren tale,
men jeg besluttede mig altså for
at købe den alligevel.
Jeg var glad som en ræv i en
hønsegård, da jeg skulle vise
dyret frem for “ gutterne” der
hjemme. Da de så maskineriet
syntes de den var lækker: Fedt
PC-look med løst tastatur og
frontloading af diskette, fedt!
Men da computeren blev
tæ ndt, slukkedes begejstringen
hos de gæve gutter. Hva'?, Kick
s ta rt 1.2 stod der flo t på skæ r
men. Ja, sagde jeg, den skal lige
fodres med inform ationer først.
Jeg satte Kickstarten i drevet, og
de andre skreg a f grin. “ En com

puter, der skal løbes igang,” sag
de en af dem, ogen anden sagde,
at han havde også en K ickstart men den sad på hans knallert...
Nå, men efter ca. et halvt minut
var dyret klar til brug. Nu viste
maskinen sig at være lige så
fabelagtig som mine kammera
ters Amiga 500. Efter et stykke tid
var de seje rødder begyndt at
vænne sig til min “ petroliumsdrevne” maskine, og den værste
latter havde lagt sig.
Snart var det min tu r til at grine!
Jeg købte en diskette med Kick
s ta rt 1.3, mens mine gode ven
ner m åtte købe alverdens chips
og kickstart-om skiftere. Der er
mange andre små ting, der gør

Amiga 100 0 til en udmærket
maskine, her er et lille udpluk:
Frontloading a f disk, tilslutning af
mus foran på computeren, workbench 2.0, bare sæ t ny kickstart
i maskinen, løst tastatur, mulig
hed for at sæ tte monitoren oven
på com puteren...og der er mange
flere.
Så kære Amiga 10 0 0 ejere,
fortvivl ej! Der er mange fordele
ved jeres computer, så vi må bare
håbe at A500-ejerne passer
deres egne sager, og at hardware
branchen vil fo rtæ lle og reklame
re noget mere for hardware til
AlOOO'eren.
Leif Christensen, Otterup

Flere vitser fra læserne.
Denne gang er de ikke helt så
grove som sidst, desværre.
Hvis du kender nogle rigtigt
barske vitser, så send dem
til os, så vi kan genoprette
vores kontroversielle ima
ge....
- Tjener! Der er e t høreapparat i min suppe.
- Hva’?
Frederik Madsen, Virum
Christian var altid uheldig. Forleden dag var
han på restaurant sammen med sin kæreste,
og der faldt en flue ned i hendes suppe.
- Kom og fjern det lille uhyre, skreg hun.
Straks kom to tjenere og smed Christian ud.
Lars Ernsted, Viborg
- Hvor mange arbejder på en Skoda-fabrik?To. En til at klippe, og en til at klistre.
Firas, Ishøj
-Ved du hvordan man får en Skoda til at acce
lerere fra 0-100 på 3 sekunder?
- Man skubber den ud fra Møns Klint.
Lars Gaarde, Toftlund
- Hvad skal man gøre, hvis der går ild i en
Skoda?
- Hælde benzin på.
Lars Gaarde, Toftlund
- Hvad skal man gøre, hvis man ser en forladt
Skoda?
- Skynde sig væk, før man bliver anklaget for

at smide affald.
Lars Gaarde Toftlund

- Indbrudstyven!
Charlotte Pedersen, Silkeborg

- Ved du hvorfor der ikke er seler på bagsæ
det a f en Skoda?
- For at man ikke skal tro, at det er en rygsæk.
Lars Gaarde, Toftlund

- Ingen forstår mig.
- Hvad mener du?...
Lars Ernsted, Viborg

En mand, der netop er udskrevet fra hospita
let, er på besøg hos sine gamle medpatien
ter. Han stopper op ved en seng, hvor der lig
ger en kineser, som ser ud til hurtigt at blive
dårligere. Pludselig stønner kineseren
“Woong Singh Ho” , og dør.
Vel ude fra hospitalet, går manden ind på en
kinesisk grillbar, hvor han spørger væ rten:
- Hvad betyder “Woong Singh Ho"?
- Det er mærkeligt, svarer væ rten, men for
mig lyder det som du siger: “ Flyt dig din idiot,
du træ der på iltslangen".
Ebbe Hansen, Aalborg
- Hjælp, lød der i telefonen, - der er sluppet en
mand ind i nonneklosteret, og han er på vej
ind i soveværelset!
-Vi kommer med det samme, sagde den vagt
havende betjent. Hvem taler jeg med?

SKRIV NU!
Hver måned præmierer vi de bedste, sjoveste, mest originale og mest nyttige
indlæg med masser af nve spil! Så hvis du har meninger, reaktioner på andres
breve, vittigheder til "Hjørnet", spørgsmål, svar, eller andet, som du mener
det er værd at udødeliggøre på disse sider, så skriv til:

MAILBOX
Det Nye (OMputer
St. Kongensgade 72
1264 Kobennavn K

Og så var der den om truckføreren Tom, der
skulle til Rom...
Tom begynder sin køretur, og mens han sid
der bag rattet, begynder han at synge: “ Jeg
hedder Tom, og je g skal til Rom. Jeg hedder
Tom, og je g skal til Rom...”
Da han har kørt et godt stykke, står der en
blaffer, som han tager med op. Hun siger
mange ta k og spørger, hvad betalingen skal
være. Tom svarer lidt genert, at det er en tur
omme bagi...
Damen svarer, at det er i orden på den betin
gelse, at det er helt mørkt. De går om bagi og
hygger sig. Bagefter sæ tter Tom og damen
sig op i vognen og kører videre.
Tom begynder igen at synge: “ Jeg hedder
Tom, o g je g skal til Rom” , da damen pludse
lig bryder ind: "Jeg hedder Knud, o g je g er
klæ dt ud!” .
Dan Poulsen, Odense

Danmarksmesterskabet i...

Ja, så er det på tide at (inde joysticket frem fra mølposen, krid
te fodboldskoene og gå i træningslejr. D A IS Y Softw are og Det
Nye COMputer er nemlia gået sammen om at skabe DEN turne
ring i det ædle spil med bolden, som skal afgøre, hvem der er
den bedste og hvem der bare er små lede miniputter. Velkommen
til Copenhagen Kick Open!
A f C hristian S p a rrevo h n
ed plads til 128 spillere vil
der i DAISY Software i
København blive linet op til
den helt store spadseretur
grønsværen. Og den, der efter at
have oplevet pulje- og cupkampe
ne kan tørre sveden af joysticket
og erklære sig for vinder, bliver
den lykkelige ejer af et gavekort
på 1500 kr. Så er der lignende ga
vekort på 1000 kr. til nr. 2 og 500
kr. til nr.
Men skulle man ikke være så

M

heldig (læs: GOD!) vil der også bli
ve uddelt præmier for bedste mål
og flest mål, ligesom der også vil
være
fem abonnementer på DNC
på
på højkant.

Kamp-regler
Kampene spilles som “ Internatio
nal Friendly", på normal grøn
svær, ingen vind, med aftertouch
og forlænget spilletid i cup-kam
pene. Alle puljekampe er på 2x3
minutter, cup-kampene bliver på

2x5 og vi ender med II grande Fi
nale på 2x10 minutter.
Man må stille med det hold
man vil, men skulle du møde en
modstander, der også holder af at
spille med Sverige, vil I blive bedt
om at træ kke lod, eller at afgøre
det udenfor. Derfor vil det være
sm art at træne med TO hold, så
man er helt sikker på sejren.
Prisen bliver 25 kr., hvilket bl.a.
inkluderer en kopi af det store tur
neringsskema og en folder med

turneringsregler, ligesom der for
mentlig vil blive mulighed for at
købe drikkevarer til en rimelig
pris.

Dato
Turneringen løber af stablen Lør
dag den 26. Oktober, og sidste
frist for tilmelding er Tirsdag den
1. Oktober. Skulle du være inter
esseret skriver eller ringer du til:
DAISY Softwar
GI.Kongevej 92
1850 Frederiksberg C
Dinamarca
Tlf.: 3 1 3 1 7523
Åh ja, forresten: Vinderen skal
som en lille “ ekstra bonus” og
med en “ ekstra præmie" på
højkant møde undertegnede, den
bedste på Audios redaktion,
ulven over ulvene, spilleren over
dem alle, Sørens og Jakobs ydmy
ger - ingen ringere end mig, Chri
stian Sparrevohn i egen HØJE
(husk det!) person - ha-ha-ha...
(skalgrines hult).Vi ses!
p

Vi har noget til dig og din Commodore!
\ J

A

-xS-

!
Jeg vU godt benytte mig a f DataSholens
gode tObud og ønsker at modtage
brevlmrsus t

| | Maskinkodeprogrammering p å AMIGA
~~| C-programmering
Diskette m ed programeksempler
(kun ved bestilling a f kursus)

MASKINKODE OG C- PÅ AMIGA
Nu kan du f å et kursus i at programmere din
AMIGA. Kurset giver dig færdigheder i at udnytte
AMIGA’s fantastiske muligheder Behersk DMAkanaler, COPPEK, BUTTER, OVERSCAN, IN’IERRUPTS,
BOBS, SPRITES, HAM og meget mere.

LAV DINE EGNE PROGRAMMER

□ C-64 maskinkode programmering

309
Sendes
ufrankeret

Kr. 128,- pr. brev

DataSkolen
betaler portoen

Kr. 128,- pr. brev
Kr.

72,- p r disk

Kr.

98,- pr. brev

J e g b e ta le r m it f ø r s t e b re v så le d es:
Forudbetaling vedlagt p å check

| Forudbetaling indsat p å giro 7 24 23 44
~] Efterkrav. Beløbet betales ved modtagelsen

D ata Sk o len
Postboks 62, Nordengen 18

samt efterkravsgebyr p å kr. 28,-

Hvert kursus består a f 12 breve og 2 disketter. Du
få r tilsendt et hrev om måneden, medmindre andet
er aftalt. Bliver du i tvivl om noget i kursusforløbet,
få r du GRA77S vejledning.

N a v t u ____

RISIKOFRIT -FULD RETURRET

A d re sse : __

Hvis du returnere det første brev inden 10 dage
efter modtagelsen, udmeldes du automatisk og få r
refunderet brevets pris. Du kan melde dig ud a f
DataSkolen når du selv ønsker det.

P o stn r./B y :

®

49 18 00 77

Når katten er ude...
...leger musene
på bordet
Der er i den seneste tid dukket flere og flere alternativer til Commodores
standardmus op. Det Nye COMputer har haft fingrene på et par af de nyeste
kreationer. Er det landvindinger eller barnlige gim m icks?
A f J e sp e r Steen M øller
re nye styre-aggregater fra
sonlig sag, og derfor har jeg
Golden Image har set dagens
valgt at opdele testen i en neu
lys. Der er tale om en muse
tral beskrivelse og personlig vur
pen, et trådløst trackball og en dering. Men hvorfor ikke gå lige
trådløs mus. Om man kan lide
til sagen? Vi sta rte r med muse
produkterne eller ej er en per
pennen:

T

Mouse Pen
Musepennen er en aflang sag på
ca. 15 cm, med ledningen i den
ene ende og en lille kugle i den
anden. Det er denne kugle, der
ruller når pennen bliver bevæget

over bordet - små ruller og måle
re inden i pennen registrerer det
te, ganske som med en alminde
lig mus.
Opløsningen er meget lav, un
der halvt så høj som Commodo-

res standard-mus: Man skal be
væge musen over 20 cm for at
flytte pilen fra den venstre kant af
skærmen til den højre.
Knappene sidder ved siden af
hinanden, så “venstre” (nederste) knap betjenes med langefin
geren, og den højre med pegefin
geren - og pennen er desuden fir
kantet og skal holdes i en vinkel
af 45 grader mod bordet for at vir
ke ordentligt.
Pennen er frem stillet i Hong
Kong.

Rent pjat...
- er hvad jag synes Mouse Pen er.
Selve ideen med at styre med en
penne-lignende ting er helt fin lyspenne eller tegnebræt har ek
sisteret i lang tid - men det er sel
ve udførelsen, jeg finder uduelig.
Pennen er som nævnt firkan
tet. Det er en klar fejl, da tre-,
sekskantede eller runde penne
beviseligt er meget bedre. Udover
den klodsede, firkantede form er
pennen også for tyk, og resultatet
er at man får en slem krampe i
fingrene ved længere tids brug.
At bruge en kugle i pennen er
også en bom m ert fra Golden Ima
ges side, da en så lille kugle nød
vendigvis må medføre en lavere
opløsning. Så man skal have fa t i
de store armbevægelser. Desu
den har de heller ikke tæ nkt på at
man ikke altid holder en pen helt
lige - musen går i en anden ret
ningend man forventer, hvis man
ikke passer på. Samtidig er det
ekstremt generende at man
partout skal holde pennen i en
helt nøjagtig vinkel, sådan at kug
len har ordentlig kontakt med
musemåtten.
Knapperne er også en smerte,
da man skal anbringe fingrene
“ omvendt” i forhold til normale
mus.
Min mening om Mouse Pen er
at det er tidsspilde at bruge den.
Den frihed, man får med en mus
(det, at man efter at have brugt
tastaturet med en hånd kan gribe
musen og styre - lynhurtigt) fra
røves med Golden Images muse
pen. Hver gang man griber den
skal man til at justere sit greb, og
holde sin hånd krampagtigt en
uvant vinkel.
Jeg indrømmer gerne at det er
en personlig sag om man kan li’
den slags, men - prøv den før du
køber.

Cordless Mouse
Den trådløse mus virker som en
normal Amigamus, blot har den
tre knapper i stedet for to, og en
ekstra knap på siden, som bru
ges til at tæ nde musen, og til at
bruge den “ ikke-linære" mode,
hvor pilen bevæger sig langsom
mere end norm alt ved lave, og
hurtigere end normalt vej høje
musehastigheder.
Ydermere er der et lille batteri

rum med to stk. AAA batterier.
Batterierne er naturligvis til den
infrarøde sender, der har en infra
rød diode siddende forrest i mu
sen - der, hvor ledningen ikke sid
der... Musen er lidt mindre end
Amigaens standard mus, og vejer
omtrent det samme - den bruger
ganske som Amigaens mus en
kugle til at opfatte bevægelser,
og opløsningen er også den sam
me - 200 DPI (punkter pr. tom 
me).
Modtageren er forbundet til
Amigaen, og har derfor ikke brug
for batterier. Den er ca. halvt så
stor som musen, og kan modtage
signaler fra op til godt halvanden
meters afstand, og en rød lysdio
de blinker når der opfanges be
vægelser eller muse-klik.

Pålidelig Pelle Ha
leløs
Jeg kan godt lide Cordless
Mouse - den ligger godt i hånden,

Ledningen er man dog sluppet
for - den er ikke i vejen, bliver ikke
snavset og knækker ikke.
Det er måske meget rart at ha
ve muligheden for at sidde tilba
gelænet i lænestolen med en
kold Cola i den ene hånd og med
musen i den anden styre ikoner
ne rundt på Workbench skær
men, men jeg ville bare blive træ t
af det i det lange løb. Ved “ rigtigt”
arbejde (som for mig altid involve
rer tastaturet) er det ikke en for
del at have musen væk fra ma
skinen (jeg skulle jo gerne kunne
se, hvad der stod på skærmen og
kunne nå tastaturet.)
Til at imponere venner og be
kendte er musen uovertruffen.

Cordless Trackball
Et (eller en?) trackball er en slags
omvendt mus, hvor kuglen altså
sidder på oversiden af kassen.
Forvirret? Så se på billedet, hvad
det skal betyde. Man bruger altså
hænder, fingreeller fødder (ja, et

at bestemme styrken af det infra
røde signal - man kan vælge mel
lem 1.5 meter eller op 7 meter ved høj styrke bruges de fire AA
batterier selvsagt hurtigere.
Kuglen er ca. 5 cm i diameter,
og opløsningen er meget høj,
men svær at måle nøjagtigt - den
opgives til 300 DPI.

Bedre som joystick
Når man ruller med rouladen på
trackball'et går det stæ rkt - alt for
stæ rkt efter min mening. Heldig
vis kan man i Amiga Preferences
sæ tte musehastigheden ned hårdt tiltræ ngt med trackball’et.
Knapperne er også noget for sig
selv, de sidder ret akhavet.
Kuglen og kugleleje passer ik
ke helt godt sammen. Resultatet
er, at kuglen ikke ruller ordentligt
hvis den betjenes hurtigt (speci
elt hvis man ruller mod højre (for
højrehåndede)) - og det er også ir
riterende.
Jeg forstår ikke helt hvorfor
trackball’et er trådløst, da det ik
ke virker som en landvinding. Nor
malt er ledningen i vejen når man
bevæger en mus, men når
trackball’et nu står stille hele ti
den, finder jeg det omsonst at
bruge de dyre kroner på infrarød
styring.
Min konklusion er, at jeg foret
rækker trackballs i den form, jag
har haft trackball i årevis - som
joystick, hvor man har en hånd til
kuglen, og en til knapperne. En
mus er et en håndsredskab, og
det synes jeg ikke, at Cordless
Trackball er godt nok til. Men prøv
hos din forhandler, og se om det
er noget for dig.

Konklusion

er ikke for let, og selvom det ta
ger nogle tim er at blive vant til
den lille forsinkelse, der er på
grund af den trådløse transm issi
on, er den rar at arbejde med.
Spørgsmålet er blot om den er
pengene værd, hvis man f.eks
sammenligner den med Commodores mus, der er "gratis" (alle
Amigaer sælges med sådan en)
eller f.eks. Golden Images opti
ske mus, der er billigere - nogen
stor landvinding er musen ikke.
Ok, den har tre knapper (Amiga
"trendsæ ttere” spår de tre knap
per en fremtid med Amigaen), er
trådløs (pas dog på med at sæ tte
ting i vejen for musen, det giver et
ret underligt feel), og den har mu
ligheden for ikke-linær bevægel
se (som jeg ihvertfald ikke brug
te).

trackball kan bruges med fødder
ne) til at styre pilen på skærmen.
Knapperne på Cordless Trackball
er meget store, og de sidder
rundt om kuglen. Højrehåndede
kan med fordel bruge tom melfin
geren til den venstre, langefinge
ren til den midterste, og lillefin
ger/ringfinger til den højre knap.
Den midterste kan bruges som
en "Win-dow Lock” - trykkes den
ned sammen med den venstre el
ler højre knap bliver disse låst
fa st indtil man trykker igen på
den midterste knap. Window
Lock kan derfor bruges til at teg
ne sammenhængende streger,
flytte vinduer eller vælge menuer
uden at holde knapperne nede.
Desuden er der en on-knap
(ganske som på den trådløse
mus), og der er tilmed en knap til

Jeg mener ikke at nogle af de tre
produkter jeg har om talt har
været så gode at jeg ville købe
dem - musen var god nok til at jeg
ville kunne bruge den, men den
ekstra knap og den manglende
hale synes jeg ikke er prisen
værd.
Trackball’et og musepennen
vill jeg ikke bruge om så alternati
vet var en levende rotte - jeg sy
nes de er direkte tilbageskridt.
Jeg har været usædvanlig far
vet og personlig i bedømmelsen
af disse tre muse-erstatninger, og
det er fordi jeg tror at det er umu
ligt at forholde sig neutralt til “fø
les dit bedre end dat”-spørgsmål.
Hvis du er interesseret i et af
produkterne, så prøv dem - og lyt
ikke til mine ord.

Dansk Importør:
Akotini 8 6 2 2 0 6 11
Golden Image M o use Pen
Pris: kr. 6 9 9
Golden Image Cordless M ouse
Pris: kr. 6 9 9
Golden Image Cordless Trackball
Pris: kr. 6 9 9

Fakta:

Lær Elektroni
Amigapakke fra
Commodores nyeste am igapakker indeholder, foruden en Amiga, et helt lille
elektronik-værksted, så d u ka n blive dus med dioder, strøm osv. "Tekno A m iga",
som pakken er kaldt, kan samtidigt købes for sig selv, hvilket gør den meget
interessant for nuværende amigaejere. V i har kigget nærmere på pakken.
A fM a r tin N eubert

Tekno Am iga giver dig mulighed for at eksperimentere med oa afprøve diverse elek
troniske principper, og indeholder bl.a. dioder, hardwareinterfaces, special-syet soft
ware, og letlæste manualer.

Det var først, da jeg havde fået
vad har en elektronisk kalen
gennem læ st de tre manualer, at
der, en pulstæller, et stopur
1 0 -n fa ld t. (Jeps, jeg er som m eti
sam t en hastigheds-, en lysog en tem peraturm åler med hinder lidt langsom (lidt? red.). Nu
lyder tre manualer af meget, men
anden at gøre? Det spørgsmål
det er fa ktisk kun tre hæ fter i A4stillede jeg også mig selv, da jeg
størrelse på 20-50 sider, skrevet
fik stukket en rektangulær æske
i et sprog så alle kan være med.
i hånden af redaktøren. B ortset
Og det er præcis hvad ophavsfra ovennævnte stod der også
mændene
til
Tekno Amiga
Tekno Amiga henover æsken med
ønsker. Meningen med Tekno
store røde bogstaver, men det
blev jeg ikke meget klogere af.
Amiga er nemlig at stim ulere

H

begyndere såvel som lidt mere
erfarne til at lege/eksperim ente
re med elektronik. Så lad os se
på, hvordan CatusAB har tæ nkt
sig at stim ulere os.

Hvad er der i
æsken?
K ort fo rta lt er Tekno Amiga et
“ Den lille elektrotekniker”-sæ t,
med den forskel at det kan kobles
sammen med en Amiga. Hvordan

alt det går for sig, kommer vi til
bage til. Først et kik på hvad
æsken gemmer: Udover de tre
manualer er der 10 dioder, 2
pærer m. fatning, et pæ nt udvalg
i modstande, ca. 4 0 små fjedre,
en eksperimentplade, en print
plade, 3 disketter og lidt andet
grej.
Tekno Amiga kan bruges både
med og uden Amigaen, men da
det spændende og usædvanlige

er dets mulighed for samarbejde
med Amigaen, har jeg valgt at
koncentrere mig om dette. Men
før vi kan få noget som helst til at
samarbejde, skal eksperiment
pladen gøres køreklar. Det er en
proces, som kræver fingerfæ r
dighed og oceaner af tålmodig
hed.
Eksperimentpladen er en pla
stikplade med en masse huller på
rad og række. I ca. 30 af disse
huller skal der isæ ttes 1 stk. fje
der. Det tog mig 3 kvarter at isæ t
te fjedrene, og jeg var flere gange
ved at opgive ævred. Det er virke
lig en operation, der kan tage
lysten til fo rts a t næ rkontakt med
dette stykke software fra enhver.
Når og hvis man klarer skæ rsil
den, griber man nu ud efter print
pladen og 2 ledninger i æsken.
Nogle af ledningerne fra printpla
den ender i et stik, der passer
sm ukt i joystickport 2, mens
resten af ledningerne er lige til at
montere på fjedrene på eksperi
mentpladen. Når ovennævnte
ledninger og de 2 andre ledninger
i æsken er monteret på fjedrene,
isæ ttes printpladen i printerpor
ten bag på Amigaen, og stikket,
der sm ukt passer i joystickport 2,
sæ ttes i. Monteringen og isæ t
ningen af ledningerne er utroligt
nemt. Lyder måske ikke sådan,
men det er det altså.
Til sidst m onterer vi 8 dioder på
eksperimentpladen. På eksperi
mentpladen har vi nu 8 dioder til
lyseffekter og 5 kontakter. Det
var så klargøringen af eksperi
mentpladen, og lad os nu se hvad
der er på de tre medfølgende
disketter.

Tre
program disketter
På diskettte 1 er der 7 små pro
grammer, 4 af dem er “ lydbiblio
teker" med 5 samplede lyde i
hver. Det fem te er en reaktionste

ster, som fungerer på den måde,
at der på skærmen er 4 pile, som
peger i hver sin kompasretning
(nord, syd, øst ogvest). Hver pil
har sin kontakt på eksperiment
pladen, og når en af pilene lyser,
trykker man på pågældende pils
kontakt.
Ud for pilen står så ens reakti
onstid, og når man har reageret
på tre lysende pile, får man en
sam let reaktionstid skrevet på
skæ rmen. Der er også et stopur
på diskette 1, der har indbygget
s ta rt, stop og to mellemtider.
Det sidste program på diskette
1 er en hastighedsmåler. Man
indtaster den længde, der skal til
bagelægges, så trykker man på
startkontakten, og løbet er i
gang. Der trykkes på slukkontakten, når løbet slutter, og med det
samme får du at vide, hvor hurtigt
distancen er blevet tilbagelagt,
både i m /s e k og i k m /t sam t en
totaltid i sekunder.
På diskette 2 er det noget mere
avancerede programmer, der
diskes op med. Første program
hedder "kalender” , hvilket m ildt
sagt er misvisende, ihvertfald
hvis man forestiller sig, at det er
en elektronisk “ Mayland med spiralryg'-kalender.
Det er faktisk et program, der
giver dig mulighed for styre så at
sige alt i hjemmet, lige fra kaffen
til lyset og TV’et. Dog vil det blive
for omfattende, hvis vi skal gen
nemgå proceduren her.
Det andet program hedder
“ puls-tæ ller” , hvilket også er mis
visende, idet det ikke tæ lle r dine
pulsslag, men simpelthen tæ ller
de antal gange, der er blevet tryk
ket på en af kontakterne.
Der er også en lysmåler og en
tem peraturm åler på diskette 2,
og de fungerer ens. Hvis det er
lyd, der skal måles, monterer
man en elektronisk dims på eks
perimentpladen, hvis det er tem 
peraturen, der skal måles, mon

teres en anden dims. Man kan nu
på skærmen aflæ se henholdsvis
lysstyrke og varmegrader. Kopi
programmet D-copy, e t demo
sam t et program, der gør det nem
mere at indstille computerens tid
er også presset ned på denne
diskette.
På diskette 1 og 2 fik du en
menu i hovedet, lige så sn a rt du
satte disketterne i drevet, men på
diskette 3 kommer du direkte ind
i Workbench. Her har du så mulig
heden for at vælge imellem pro
grammerne Kredsløb, Modstand
ogTeknoBasic.
Det vil sige, TeknoBasic er ikke
e t program, men et “ programme
ringssprog", men mere om det
senere.
Først kigger vi på Kredsløb, og
det er lige præcis meningen med
Kredsløb. Det sim ulerer nemlig,
hvordan strømmen bevæger sig
rundt i et kredsløb. En flo t demo,
ligesom demoen på diskette 2.
Modstand er en både morsom og
hurtig måde at lære at tyde farve
koden på modstandene. Og som
rosinen i pølseenden har vi Tek

noBasic.
Det er måske nok forkert, at
kalde det et programmerings
sprog, for i virkeligheden er det en
let forandret udgave af AmigaBASIC.
I TeknoBasic kan man pro
grammere til de 8 dioder og de 5
kontakter på eksperimentpladen.
Det gøres ved hjælp af følgende
kommandoer:
POKE, DELAY, GOTO, INPUT,
READ, RANDOMIZE INT(RND),
SAY, PRINT og et par stykker til.
De kan garneres med enten en
F0R..T0..NEXT eller WHILE..
WEND-løkke, og IF..THEN er da
også til rådighed. Det lyder indvik
let, men efter stille og roligt at
have gennemgået de 2 kapitler,
så kan ALLE let og ubesvæ ret pro
grammere i TeknoBasic.

Få mange
spændende tim er
Generelt er Tekno Amiga et godt
og fornuftigt stykke soft- og hard
ware, og alt på disketterne er gar
neret med flo t grafik, men for den
lidt mere erfarne bliver indholdet
på disketterne 1 og 2 hurtigt
kedeligt. Til gengæld er TeknoBa
sic på diskette 3 en lækkerbids
ken, man med lidt fantasi kan få
mange spændende tim er til at gå
med.
De tre manualer der følger med
er på dansk, og er så lette at læse
og forstå, at hvis man efter at
have læ st dem STADIG ikke for
står noget som helst af det hele,
så er det ihvertfald ikke manua
lernes skyld.
Man kan også slukke Amigaen,
og bruge Tekno Amiga som et gan
ske almindeligt “ Elektrotekni
k e r-s æ t, og det er som i de
“ almindelige" sæ t både skægt
og lærerigt. Man skal også her
benytte eksperimentpladen, som
jeg på dette tidspunkt har udviklet
et had/kæ rligheds-forhold til. På
den ene side er ideen med pladen
og fjedrene fin, men at sæ tte fjed
rene ned i pladen er alt for svæ rt.
Der kunne derfor godt være lidt
flere fjedre i æsken, så man slip
per for slidet med at hive fjedre op
og sæ tte dem i igen, når man går
fra den computeriserede del af
Tekno-Amiga til den del, hvor
Amigaen ikke er nødvendig.
Men alt i alt er Tekno Amiga et
spændende, og frem for alt lære
rigt produkt, der vil kunne fange
alle
elektronik-interesseredes
opmærksomhed. Samtidigt er
det en forfriskende forandring til
alle de spil, man ellers kan bruge
sine penge på.
■

Fakta:
Tekno Amiga,
pris: kr. 1295,(med Amiga: kr. 4495,-)
Fås hos de fleste Commodoreforhandlere over hele landet

C-64 TILBEHØR
COM-BUDGET PRG................................kr. 198,00
Holder styr på din Dankort-, løn-, familiekonto m.v.
Udskrift. Udgifts- og indtægtssortering.
COM-SKAT PRG........................................kr. 198,00
Et skatteprg. Kan beregne din rest-/overskydende
skat. Fremtids sikret. Pulldown menuer.

Bolden er rund og alt kan ske....
H vad?

LOTTO PROGRAM.....................................kr. 98,00
A4-printer rutine. Gevinstsøgning. Directory.
LYKKEHJULET DISKETTE (V 2 ).............. kr. 98,00
Et spil på dansk med bonusrunde. 300 tekster.

K ic k O ff2

LYKKEHJULET DISKETTE 2 ................... kr. 58,00
Lav din Lykkehjulsdatadisk. 588 ord ad gangen.

"C o p enhag en K I C K Open"

DATAWORK SYSTEM PRG.......................kr. 150,00
Opret databaser efter eget ønske. Søgning sorte
ring, alle poster. Udskift ark/labels.

H vem ?

T u rn e rin g

ACTION REPLAY MK V I ..........................kr. 798,00

Autoriserede GVP forhandlere:
Fredericia: Foto Kino • Vesterbrogade 11 • 75920355
Hillerød: Thor PR & Foto • Slettebjerget 23 • 42254660
Holstebro: Computershoppen • Sdrlandscentret • 97410034
Horsens: ND Lavpris A/S • Kirkevænget 23 • 80815211
Hørsholm: Ehter G Int. • Ådalsparken 63 • 42868186
Klippinge: JM Data • Borgergade 2 • 53678200
København K: Foto IC • Holbergsgade 5 • 53142414
København 0: Alcotini • Strandvejen 18 • 31207320
København 0: Betafon • Istedgade 79 • 31310273

TOOL BOX Modul ...................................kr. 298,00
Her er masser af godt hjælpeværktøj samlet på eet
modul til både tape og disk.:
BOOSTER er en hurtig diskloader, som loader 202
blokke på under 10 sek.! uden ombygning af disket
testationen. HYPRALOAD viser directoryen ved
shift/run og loader op til 10 gange hurtige. FILECOPY er et alsidigt kopi-prg.. som bl.a. giver mulig
hed for brug af to disk-stationer. Man har mulighed
for at kopiere filerne i den rækkefølge, man selv
vælger, ændre bloklængde, ignorere diskfejl m.v.
MULTIBACKUP er et diskkopi prg., som kopierer
enkelte eller alle filer. Her er også mulighed for hur
tig sletning af filer (enkelt eller flere efter hinan
den). Hurtigt kørende prg. med block og buffertæl
ler. Indbygget lynformatering (10 sek.) og mulighed
for at give direkte disk ordre. NIBBLER kopierer he
le disksider. Man behøver ikke formattere måldisk.
den får nøjagtig samme udseende som original
disk. (også header/id). 202 COPY kopierer fra turbotape (ABC Flash eller lign.) og direkte til disk.
Også fra disk til turbotape er det muligt. Man kan
kopiere enkeltfiler eller hele disksider til turbotape
med automatisk start/stop af datasette og disksta
tion. DIR MANIPULATION laver directoryen som du
ønsker. Man kan flytte, slette filer og lave mellem
rumsstreger. ABC TURBO V2.3 er den kendte med
farvestriber. Loader 10 gange hurtigere fra tape.
AZIMUTH JUSTERING kan stille alle datasetter til et
hvilket som helst bånd. Man kan simpelthen se
hvorledes programmerne ligger på båndet og rette
tonehovedet derefter! BACK TO BASIC, resettaste.
SENDES OVERALT, også Norge og Sverige.
PORTO KR. 27.00.

Lyngby: Banzhaf datamedier a/s • Lyngby torv 10 • 45934411

LEG & HOBBY
9460 BROVST. TLF. 98 2310 98

Malmø: ScanbizTeam AB • Ridspodgatan 10

DIG,
DAISY S o f t w a r e og
D e t N ye C O M p u te r
H v o rn å r?

2 6 . O k to b e r 1 9 9 1
k l. 1 0 .0 0
H v o r?

GI. K o n g e v e j 9 2
1 8 5 0 F r .b e r g C
H v o rd a n ?

T ilm e ld in g t i l
n e d e n s tå e n d e
a d re sse .
Læs løvrigt omtalen andetsteds I bladet

DAISY Softw are
6L. KONGEVEJ 92, 1850 FR.BERG C

TLF.: 3131 7523

Næstved: Amiga & DTP Centret • Runddyssen 24 • 55773828
Roskilde: Reidel Foto & Data • Algade 27 • 42354042
Silkeborg: Graffiti Data • Nørreskov Bakke 14 • 86821855
Thisted: Dam Foto • Frederiksgade 8 • 97923992

DISKMAN ApS

Tinglev: ND Lavpris SY D • Jernbanegade 7 • 80815211
Tåstrup: Poulsen Computer Center • CITY 2 • 42990977
Valby: ND Lavpris ØST • Trekronergade 149 • 36450484

3 M - Disketter

Vejle: Byskov Foto • Nørregade 24 • 75823088
Viborg: Technogram ApS • Langgade 46 • 86645211

!

C: Alcotini • Nørre Alle 55 • 86139822
Århus C: Eurotrade • Finlandsvej 25 • 86166111
Århus C: Mimosa • Storetorv 5 • 86120411

5

1/4" - 3 6 0 K b

6 ,0 0

kr.

5

1/4" - 1 ,2 M b

1 0 ,0 0

kr.

:

3

1/2" - 1 M b

9 ,0 0

kr.

|

3

1/2" - 2 M b

1 4 ,0 0

kr.

>

Århus

Ølstykke: Ølstykke Foto • Frederiksborgvej 7 • 42179494

I No

Ingen andre end de autoriserede GVP
forhandlere kan give dig det hele:

•
•
•
•

Hurtig levering fra dansk lager
Kvalificeret service
Dansk brugsanvisning
Den rigtige pris

Name-

5 1/4" - 3 6 0 K b

2 ,0 0 kr.

5 1/4" - 1 ,2 M b

4 ,0 0 kr.

3 1/2" - 1 M b

3 ,9 5 kr.

3 1/2" - 2 M b

7 ,8 0 kr.

Å B N IN G S T ID E R
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M andag - fredag
K l. 10.00 - 17.30

(Lørdag Lukket)
m

L

!;

fif,

I

¥1 belalfr din oprtnølini!

kJ

D isketter

DISKMAN ApS

Send frankeret svarkuvert
(kr. 3,50) og få vores totale
prisliste.
Alt incl. moms.
Forhandler velkomne

- Danmarks bedste disketteleverandør

Vesterbrogade 125 * 1620 Kbh. V.
Tlf.: 31 31 OO 17 * Fax.: 31 21 04 95

|

Efter en ko rt som
merferie er vi nu til
bage med de nyeste
kreationer fra demo
fronten.

Demoen minder en SMULE om
den hedengangne Trip to Mars’,
men er dog klart blevet forbedret
med en kombination af HURTIG
vektorgrafik og nogle af de mest
Cyberpunkede baggrunds-scena
rier til dato. Musik og grafik frem

det, på det store ECES Computer
show i Eskilstuna/Sverige, varen
beskeden INTRO der løb med før
stepræmien.
’Reklame’-introen til diskmaga
sinet ‘Fourth Dimension’ var åbenbart det bedste bidrag til de-

kaldte da også for mit vedkom
mende umiddelbare associatio
ner til den gode gamle, men sta
dig ultimative Cyberpunk-film,
‘Blade Runner’.
Andenpladsen på samme party
tilfaldt, overraskende nok, grup
pen ‘Pure Metal Coders’, som på
trods af hidtil kun at have udgivet
ret mellemfornøjede demoer, nu
troppede op med en suveræn pro
duktion.
Årsagen til den pludselige for
bedring af demokvalitet skal jeg
lade stå hen i det uvisse, men sik
kert er det, at PMC virkelig for
tjente deres andenplads. Demo
en i sig selv indeholder adskillige
gode rutiner, og byder bl.a. på ani
mation af fraktaler (Nemt må
ske... men flot!) og det største
Virtual reality-landskab siden
spillet CyberCon III så dagens lys.
Man spørger nok sig selv om
det virkelig kan være sandt. Men
en kendsgerning er det dog at

mokokurrencen på dette show,
så stik imod gruppen Dual Crew’s
forventninger blev det dem der
stod med kontanterne i hånden
da konkurrencen var overstået.
Når jeg siger ‘stik imod Dual
Crew’s forventninger’ er det fordi
det, ifølge rygtet, kun var for sjov
de overhovedet deltog i konkur
rencen. Desværre har jeg ikke set
særlig mange andre demoer fra
dette party, men sammenlignet
med dem som jeg har set, virker
det lidt underligt at Dual Crew
skulle gå så langt som ligefrem at
skulle vinde. Demoen eller dvs.
INTROEN indeholdt da heller ikke
ligefrem de store effekter, udover
en noget bizart udseende 4DRotation/afbildning, som måske
er meget sjov at filosofere lidt
over, men som efter min mening
er lidt for bizar til at kunne kaldes
pæn.
Til introens fordel skal dog si
ges at musikken er RET god.

A f M arc Friis-M øller
løbet af de sidste to måneders
tid (altså sommerferien) har
der i adskillige lande været
afholdt copyparties. Bl.a har der i
Sverige og Norge været afholdt
parties arrangeret af grupper
som Cryptoburners, Rebels, Phenomena og mange andre kendte
personer.
Fra disse parties bringer vi nu
nogle af de bedste produktioner
set i lang tid.

I

De første
vektorbobs
Mange demofreaks vil nok kunne
nikke genkendende til navnet
Thomas Landspurg. Denne mand
er nemlig ophavsmand til nogle af
de bedste demoer på Amigaen
overhovedet.
Mange vil måske huske ham
fordi det var ham der stod bag
nogle af de første vektorbobs,
mens andre måske vil huske ham
for demoen Trip to Mars’ som,
fordi den var for ‘game-like’, gan
ske simpelt blev udelukket fra
Silents demokonkurrencen for et
år siden.
Det skal her siges, at det til
gældende dato er blevet ganske
populært at lave lignende demo
er, så mon ikke Silents-arrangørerne burde have lidt dårlig
samvittighed.
Sagen omkring Thomas Lands
purg er nu den at han ved det
nyligt afholdte Cryptoburners-party, med demoen ‘Virtual World’,
faktisk vandt l ’ste præmien.

Forkølet samling
demoer
Størstedelen af denne tids bed
ste demoer blev, som det nok
fremgår, udgivet på Cryptobur
ners partiet i Norge.
Dette betød desværre i at de
andre copyparties stod tilbage
med en noget forkølet samling
demoer - men hva’ så?
Sålænge deltagerne morer sig
er et copyparty ABSOLUT ikke
spild af tid!
I de forløbne måneder er der
selvfølgelig også kommet mange
andre gode demoer, men da det
ville optage en ufattelig mængde
spalteplads at skrive om alle dis
se, vil jeg henvise til muligheden
for at du SELV kigger demoerne
igennem.
Dette kan du stadig gøre via
vores demobibliotek, hvor vi har
gemt alle de bedste demoer fra
helt tilbage til Amigaens ungdom.
Bestillinger kan foretages ved
at skrive et brev med din bestilling
til:
"Demo-redaktionen"
Kollegiebakken 9 /3 1 1 1
2800 Lyngby

HUSK: Hvis du vedlægger en
check, skal den være udstedt til
Marc Friis-Møller.
En liste over de i biblioteket
eksisterende demoer er stadig
under udarbejdelse og vil for
fremtiden blive vedlagt på en af
de tilbagesendte disks.
Prisen for demoerne varierer
stadig mellem 35-50 kr., alt efter
demoens art (Megademo, intro,
etc.). (Prisen inkluderer selvfølge
lig disk).
Hvis du ikke rigtig ved hvad du
vil have, kan du nøjes med at skri
ve en kort beskrivelse som f.eks
“e n /to /.. disks med det nyeste”
eller “ De nyeste musikdisks” , og
dette er så akkurat hvad du vil få.
Nemmere KAN det vist ikke blive!

Amiga på jobbet:

Dr.T. i
Nordjylland!
Det Nye COMputer har været i nordjylland, hvor vi har talt med
den 34-årige Michael Pilgaard, som er organist og kantor (kor
leder) ved Sæby kirke, og som bruger en Amiga til både orgelog kormusik.

A f Gert Sørensen

Han bruger en Am iga i sit daglige arbejde, bade til at komponere or
gel- og kormusik, og til det mere administrative.

"Jeg komponerer både orgel
vælge monitor, og den bryder ikke
ichael Pilgaard begyndte
musik og kormusik, som jeg ind
ned (det har jeg oplevet andre
at spille klaver som 9-årig,
spiller på Amigaen og printer ud.
mærker gøre i pladestudier). Der
og har fået klaverundervisDet bliver flottere end min hånd
er god intern lyd i Amigaen, og der
ning af forskellige lærere i man
skrift, og jeg kan spille noderne
findes simpelthen et hav af inter
ge år. Han sang i Skive drengeind i det tempo jeg tænker dem, i
essante spil, hvis man har de ly
og mandskor i nogle år, og da det
stedet for den mere langsomme
ster.
blev opløst, skiftede han, i øvrigt
Og, hvad jeg har mest glæde
proces med at skrive i hånden. Jeg
omkring konfirmationsalderen, til
af: den har multitasking, som vir
bruger altid Amigaen som kompo
Skive kirkes kor. Her blev han så
ker.” konkluderer Michael.
fascineret af kirkens instrument,
sitionsredskab, fordi jeg nogle
"Jeg bruger mest sequencerorgelmusik og organistens måde
gange ikke får noteret en tanke
programmet K.C.S. fra Dr.T., men
at spille på, at han simpelthen
(en komposition, red.) inden den
anvender også bl.a. Bars and Pi
måtte prøve det. Idag er Michael
er tænkt til ende, fordi det tager tid
pes professionel og Harmoni.
Pilgaard professionel organist i
at skrive den i hån-den.
K.C.S. er mere end eet program:
Sæby, og han bruger en Amiga til
Jeg bruger også Amigaen som
det er både et sequencerproat komponere både orgel- og
skrivemaskine, til beskeder til ko
gram, et nodeudskrivningspro
korsang, til glæde for kirkegæn
ret, pressemeddelelser i forbin
gram, og et editeringsprogram til
gerne.
delse med mine mange koncer
både musikken og eksterne lyd
ter, og i det hele taget til korre
moduler. Det er her at Amigaen
spondance - Jeg kan i øvrigt for
er helt suveræn. Jeg kan have al
tælle, at præsterne ved kirken for
Også plads til
le Dr.T. programmerne loadet i
nyligt har fået tekstbehandlings
rockmusik
computeren samtidigt, hvor de er
anlæg,” fortæller Michael.
Michael Pilgaard har været orga
total-integreret i hinanden, p.gr.a.
nist ved forskellige kirker, og er
gode programmer fra Dr.T., men
altså nu i Sæby på ottende år. I
En udvidet Amiga
så sandelig også fordi Amigaen
de sidste 21 år har han også
Michael Pilgaard’s Amiga er udvi
har multitasking. Den har sim
spillet i forskellige rockmusik
det en hel del. Han har en 52
pelthen flere processorer til at
sammenhænge, samt medvirket
Megabyte GVP-harddisk koblet
klare de forskellige opgaver.
som producer og studiemusiker
på, og hukommelsen er udvidet
på en mængde produktioner i de
til 3 Megabyte. Af keyboards har
Bruger
Amigaen
sidste 16 år (Inger Lauridsen, Ib
han en Roland D-70, en Yamaha
på arbejdet
Grønbæk, Anne Karin etc.). Han
DX7-IID, en Yamaha PSR 6300m
I sin stilling som kirkeorganist bruger
har også komponeret og indspil
og af lydmoduler har bruger han
Michael Pilgaard Amigaen flittigt:
let nogle jingler, og i øjeblikket er
en Roland U110 med diverse lyd
han ved at indspille musik til et
teaterstykke.
Orglet er et utroligt intrument
Men hvordan stiftede Michael
nstrumentemes dronning, orglet, er et utroligt musikinstrument. Kender organisten orglets mulighe
egentlig bekendtskab med en
der og begrænsninger og forstår at udnytte disse, kan man virkelig få store oplevelser. Et orgel er jo
computer?
vidt forskelligt fra alle andre akustiske instrumenter, der i princippet kun har een lyd at gøre med,
"Pludselig stod der sådan et
f.eks. klaver, violin, klarinet, trumpet, fløjte, etc. Et orgel derimod
har, alt efter størrelse, nogle eller mange lyde at bruge af. Disse
monstrum i et af de studier jeg
kan også blandes til nye klange etc. Man spiller også på flere ma
kommer i, og ved at være med til
nualer og med fødderne, for at kunne spille mange melodier og
at bruge en computer til en pro
klange samtidigt (eksempelvis en fuga med op til 8 melodier samti
duktion, fandt jeg jo ud af, at den
digt). Man kan sammenligne en organist med en dirigent og et symfoniorkes-ter i een person, idet organisten både spiller musikken,
kunne gøre nytte, så...,” fortæl
men altså også må have overblik over hvilke melodier, der skal
ler Michael, og fortsætter:
klinge på hvilke klange (registreringer), og man kan populært sagt
"Inden jeg købte computer,
sige, a t f.eks. orglet i Sæby kirke er som en synthesizer med 3 ma
gjorde jeg op med mig selv, hvad
nualer og fuld pedalspil (toenhalv oktav) med 27 oscillatorer.
jeg ville/kunne bruge den til. Så
Endvidere står orglerne i landets bedste rum akustisk set: kirker
ne. Endelig forholder det sig sådan, at de største komponister
undersøgte jeg markedet grun
v a r/e r ansat som organister (J.S. Bach, Haendel, Mendelssohn, Ga
digt, og på alle områder viste det
de, Hartmann etc.), eller spillede orgel (Mozart, Beethoven etc.) og
sig at Amigaen var bedst. Der er
derfor er meget af den bedste musik, meget naturligt, skrevet for
farver på skærmen, man kan selv
komponisternes foretrukne instrument: orglet.

M

kort, en Kawai K4, en Roland MT
32 og en Kawai mixer, Haffler og
HH forstærkere, diverse rum
klange og Tannoy højttalere.
Der er også blevet plads til en 8
spors Fostex båndoptager, og
som det sidste nye en Phantom
SMPTE/MIDI box, som synkroni
serer Dr.T. sequencerprogrammet med båndoptageren. Og i
stuen har han sågar et Kawai fly
gel.

Underviser andre
Michael leder den nordligste af
landets 10 kirkemusikskoler. Her
uddannes og dygtiggøres organi
ster og kirkesangere på flere ni
veauer. Også her bruges Amiga,
til nodeeksempler, opgaver,
be-skeder og eksamensopgaver.
"Jeg har også et par disciple udi
den fornøjelse, at dyrke computer
contra musik,” afslører Michael
og fortsætter:
” En kollega og jeg selv er efter
opfordring ved at planlægge et
kursus i MIDI, d.v.s. brugen af
moderne
musikinstrumenter
som synths og lydmoduler i for
bindelse med en computer. Dette
findes få steder, men vi vil komme
ud til de interesserede, på skoler,
musikskoler, gymnasier, seminari
er, højskoler, musikforeninger, af
tenskoler, daghøjskoler, universi
teter, musikkonservatorier, plade
studier, samt på privat opfordring.
Vor agt er, på een gang både at gi
ve en koncert, at undervise og
forklare, at besvare spørgsmål
og fungere som konsulenter
ved eventuelle Kandler.
Vores speciale er Dr.T. pro
grammer, men vi er dus med de
fleste andre Amiga-musik-programmer,” slutter Michael Pil-gaard. Og bedre kan det vel ikke si
ges.
_

Læsermarkedet
flyder
som sædvanlig over med
masser af goae tilbud til
dig og din Commodore.

ANNONCE-KUPON
Jeg vil gerne indrykke følgende
gratis annonce under (sæt X):
Køb.. Salg.. Bytte.. Opslags
tavlen..
Tekst:__________________

KØBES
C64 disk: Gunship. Skal være m. m anual og 100% OK.
98 259624
Action Replay MK 6 . eller Final Cartndgc 3 købes til Commo
dore 64.
49 214983
Super Soccer. Henv. Tommy.
97 938159

Telefon-nummer:__________
Send kuponen snarest til:
Det Nye COMputer
St. Kongensgade 72
1264 KobenhavnK

Amiga: Dansk astrologiprogram.
42 850414
Amiga: Indy 3. Skal være org. og i fin stand. Kubes for 200
kr. Henv. Casper.
66 172048
Amiga: Interword. Købes for ca. 40 0 -5 0 0 kr.
53 479071
Bøger om Amiga-maskmkode. Spørg efter Thomas.
53 776200
C64 sampler. C64 Action replay MK 4 / 5 / 6 . C-compiler til
C64.
31 534333

Hvordan udløser jeg 'rescue pod" i Interceptor? Piease hetp
me!
42 163158

C64 disk: Golden axc. Bubbic bobbic. Microprose soccer. Vi
snakker om prisen. Henv. Mads.
62 213806

Amiga: Hugo (3 disketter). Pris: 150 kr.
98 157379

C6 4 disk: Steel Thunder. samt andre strategispil (alt har
interesse). Final Cartridge III.
98 431276

Amiga: Inlerword. 100% dansk m ultitasking tekstbehandling
med dansk manual, ordbog, stavekontrol, orddeling, skærm
tekst og meget mere. Nypris: 9 7 5 kr. Salgspris: 500 kr.
98 294969

SÆLGES

Commodore 64 med 1 4 4 1 II diskettestation og 8 5 disketter
+ box. Pris: 2 5 0 0 kr.
97 267398

Commodore 64 med båndstation. 8 bånd. diskettestation
1541. 4 8 disketter, joystick. turbomodul. Pris: 2 1 0 0 kr.
98 445484

Commodore 64 m. diskettestation. 140 disketter m. box. 2
joysticks. Final cartridge 3. Pris: 3 5 0 0 kr.
86 861449

Amiga: Powermonger<300kr). Soccer Manager (1 5 0 k r). Evt.
bytte med Operation Stealth eller Mean Streets. Henv. Tro
els.
74 426124

Atari lynx (1 8 9 5 kr) + 17 titler (a 295 kr - 3 45 kr). Altsom nyt.
1895 Kr. Henv. Henrik efter 17.30.
97 723960

Commodore 6 4 (ny model), båndstation, joystick. 3 0 spil
(alle org.). manual. Pris: 15 0 0 kr. Ring m ellem 18-20.
66 141573
Commodore 64 med diskettestation, båndoptager, resetk
nap. ca. 3 0 0 spil. manualer og bøger, diskbox. Pris: ca. 3000
kr.
31859463
Amiga: Space Quest 3 , Kings Quest IV. Pris pr. stk: 2 5 0 kr.
31495255
Commodore 64 med båndstation og masser af spil ♦ manu
al og bog ('S jo v med C 64‘ ). Ialt pris: 7 0 0 kr.
53 441292
Commodore 6 4 .1 5 4 1 diskettestation. M P S 801. multim o
dem 64 (m.x-modem). orig. spil på bånd. TFC III. Pris: 3000
kr.
55 771114
Commodore 64. diskettestation 1541. båndstation, manu
al. monbitor. printer m ps8 0 1 .1 0 0 disketter. 3 joysticks. div.
bøger, computerbord. Pris: 34 0 0 kr.
53 698141
C64 bånd: Batman the movie. New zealand story. Indy. Dou 6
le Dragon. Alle er orig. prisen taler vi om.
42 163126
A501 ram-udvidelse 4 0 0 kr. Alcotini stereo sound sampler
5 00 kr. 2 diskboxc 30 kr. 1 1 0 disketter ■2 kr. pr. stk.
98 851825
Sega Master system. 2 infrarøde joysticks. 2 alm. joysticks.
lyspistol og 16 spil. Garanti til 2 0 /7 '9 1 . Nypris: 7000 kr.
Salgspris: 3 0 0 0 kr.
53 612640
Amiga 5 0 0 m. TV-modulator. sound sampler, musemåtte,
mus. joystick. disketteboxe. disketter, bøger. orig. cm balio
ge. 1 årgam m el. Pris: 4 0 0 0 kr.
53 651372
C64:The Final Cartridge lll med dansk manual. Pris: 3 0 0 kr.
53 483698
Amiga PD. Kun 1 2 .5 0 pr. disk. Geir Haatveit. N-3750 Dratv
gedal. Norge.

Sega Megadrive (16 nit) + Arcade powerstick ♦ 8 titler. Alt
med garanti. Henv. Henrik efter 17.30.
97 723960
Amigaspil: Bombu/al. Limes and Napoleon. Pr stk. 75 kr.
98 573981
PC spil: UMS II. Golden Axe. Zork lll. F29 Retaliator. Elite
Plus. Lexi Cross. Go. Quadrei. Backgammon Royale. Disc.
Dark Heart o f Ukrull. Originaler i meget flot stand m. instruk
tioner. Prisen ta ler vi om.
86 108107
Commodore 128. diskettestation 1541. farvemonitor
1701. printer 40 2 3 . båndoptager, fastloadersam t mslrukti
onsbøger. Spil til diskettestation: Plaloon. Kick Off 2. 4th
Dimension m .fl. samt diverse båndspil (alle originale). Pris:
4 0 0 0 kr.
42 524924
3 splinternye Star farvebånd. Virker til alle Star 24-nåls printerc undtagen sene NB. Pris for alle tre: 150 kr. Henv. Jakob.
42 346736
Amiga 2 0 0 0 m. monitor 1081. 1Mb med plads til yderligere
5 12 Kb. Plus diverse tilbehør, tekstbehandling, grafikprg. og
PD. 100% i orden. Pris: 7 3 0 0 kr.
31 237846
Commodore 64 (ny model) med båndstation, joystick. spil og
dansk vejledning. 100% OK. Pris: 1600 kr. Med 2 6 " gi. far
ve-TV (virker OK): 1900 kr.
43 623097
Demo maker (graphic support disk) til Action Replay MK 6 : Kr
200. Kun brugt få gange. (Spar 150 kr). Henv. Rasmus.
53 531974
Last Ninja (inkl. losning) sælges for 100 kr. Batman the
Movie sælges for ligeledes 100 kr. Begge spil er originale.
Spørg efter Mikkel, ring efter 18.
42 187024
Amiga: 5 2 0 TV-modulator. Operation Wolf (1 2 5 kr). Haicalc
(2 0 0 kr). Alle ting er 100% OK.
62 242216
Amiga Public Domain. Alle de kendte m ærker haves. Inkl
Gold Star mærke-disketter. Pris: kun 2 0 Kr pr. stk.
86 230797

STOP TYVEN!
Hvis du sælger kopier af andres programmer, stjæler du fra programmoren.
Salg af piratkopier er derfor amoralsk, ulovligt og strafbart. Annoncer, der af
redaktionen skønnes at dække over sådanne kopier, vil ikke blive optaget i
denne spalte.
Redaktionen forbeholder sig desuden ret til at afvise annoncer uden varsel
eller begrundelse.

Sega Master System. 10 spil. defekt lyspistol, elstra
joystick. Pris: 6 0 0 kr..
53 451893
Commodore 64 . 3 mdr. gammel og med garanti. Datasette
og 2 joysticks + 1 ekstra stik til com puter/m onitor. 2 manu
elbøger. Pns: 1600 kr. Henv. Ib Madsen.
75 534188
Amiga Action Replay. Stadig m. garanti. Engelsk manual.
6 5 0 kr.
42 817446
512K Ram. + Alcotini stereo sampler. Pris: 1000 kr. Spørg
efter Kasper.
66 101800
Amiga 500. Ramudivdelse. joystick. mus. spil + andet. Pris:
4 2 5 0 kr. Printer sælges for 7 50 kr. Henv. Tommy.
31468972
Mousemaster. Næsten ubrugt og i org. emballage. Sælges
for 3 0 0 kr. Spørg efter Bo.
86 684764
Amiga interne vol. 1. Tysk udgave. Sælges for 3 00 kr. Ring
efter 15. og spørg efter Bo.
86 684764
Amiga spil: UMS II. Murder. Police quest II. Samlet pris: 6 50
kr. Sælges også enkeltvis.
98 790818
C64 bånd: Laser squad. Forgotten worlds. Gunship. Pris:
100 kr. pr. stk.
62 501072
C64 Games System. 2mdr. gammelt m. 5 spil incl. Hugo +
vejledning og 1 års garanti. 1000 kr.
75 780132

Da jeg går på HF og arbejder på en 2. års opgave omkring
hackere, efterlyser jeg oplysninger om dette. Så er der
nogen, der ved noget om hackere, eller evt. selv gør det. vil
le jeg blive glad. hvis I ville fortæ lle om det. Ring til Kim - bedst
efter 19.
31 750746
Amiga: Hjæ lp søges til Police Quest II. Ring og spørg efter
Jan. bedst om aftenen.
31 564290
Club 6 4 /1 2 8 søger nye medlemmer. Disketter går rundt +
klubblad. Gert Winther. Ådaisparkvej 2 3 3tv. 2 9 7 0 Hørs
holm.
42 863761
Amigaklubben "Techo Club* søger flere medlemmer. Den
24 2 6 .1 hver måned bliver der udgivet 5 disketter med dem
oer. PD Utilities, kurser i f.eks. maskinkode. Amigabasic.
Desuden bliver der udgivet et blad med hard- og softwarean
meldelser. tips og tricks, brevkasse + meget mere. Pisen er
4 0 kr.
53 478855
Conqucsts of Camclot: Hvordan hæver man forbandelsen
over Glastonbury 9 Ring til Peter.
66 150294
Police Quest II: Hjælp søges hurtigst muligt. Hvad er Manes
telefonnummer?
31199907
Loom: Hvordan kommer jeg ind 1 Blacksm ith’s borg. uden at
blive sparket ud? Henv. Anders Sørensen.
31 757285
Kings Quest lll: Hjælp! Hvor finder man troldmandens trylle
stav? Spørg efter Ole.
65 920543
Er der nogen, der kan skaffe m ig løsningen til Zak
McKracken? Prisen kan vi snakke om.
98 157379

BYTTES
Amigaspillcne Crazy Cars 2 og Vortex byttes fo r Alcotini sam
pler.
56 953014

Information Exchange Club søger flere medlemmer. I.E.C.
beskæ ftiger sig med seriøse programmer til C 6 4 /1 2 8 . For
yderligere info. ring til:
56 470750

Haves: Ninja Turties og Microprose Soccer (Amiga). Ønskes:
Lemmings eller Futurc Wars.
31 515345

Amiga freaks søges! Skriv til: Lars Lylloff. Skatm eslervej 1.
3 4 0 0 Hillerød. Danmark.

Jeg vil bytte Public Domain til Amiga! Send liste på diskett
eller ark. Skriv til: SimeonChr. Pettersen. Hatlane. 6 0 1 6 Ålesund. Norway.

Programmører og musikere søges til dem o programmering
mv. Send en disk med nogle af dine kreationer (den bliver
returneret). Mærk kuverten WRERO. Sendes til: Jesper
Sandberg. Amagerbrogade 263a St.tv.. 2 3 0 0 København S.
31 519525

Jeg vil gerne bytte nye og gamle demoer (ikke-copynght) med
hvem som helst 1 Norden. Skriv til Ronni Andersen. Mølle
vangen 6 . D K 4 2 2 0 Korsør. Eller ring på tlf:
53 575552

Medlemmer søges! Hvis du haren 6 4 'e r. så skriv hvad du har
af tilbehør * din adresse og telefonnummer. Skriv til: C 64k.
Kaj Munksvej 1 7 .6 1 0 0 Haderslev.

Haves: Ghostbusters brandstation. Ønskes: 512Kramudvidelsc til Amigacn.
53 577753

■Future' - nystartet C64 klub søger nye medlemmer. Ring og
hør nærmere, ikke lørdag eller søndag. Spørg efter Jakob.
75 566884

Haves: F29 Retaliator (Amiga). Ønskes: F19 Stealth Fighter.
Andre orig. spil byttes også.
53 479071

AmigaForce søger nye medlemmer. Månedlig disk med kur
ser 1 maskinkode + meget mere. 3 5 kr. pr. disk.
53 787118

Haves: Org. spil og programmer til Amiga. C64. PC og Atari
ST. Computerbøger og disketter. Ønskes: Amiga-modem. ny
Amigom us. midi interface, sampler, genlock. andet hardwa
re. VHS videofilm, farve-tv. eller andet a f værdi.
86 108107

GNU Design søger flere medlemmer. Hvis du kan tegne, lave
musik eller programmer er det om at gribe knoglen og ringe
til *White Noise" på nedenstående nummer. Eller skriv til
selvsamme på adressen: Hvedevænget 1 3 .3 6 6 0 Stenløse.
Vi er for tiden 9 1 gruppen og gennemsnitsalderen er 18 år.
Arbejder bl.a. på Mandelbroot demo (Amiga).
42 171568

Haves: ‘ TNT* Spilpakke med 5 spil (Xybots. Toobm. APB.
Dragon Spirit og Hard Drivin'). Nypris 2 4 8 kr. Ønskes: Zak
McKrackcn. Henv. alle dage undtaigen tirsdag, efter 18.
74 524594
AMIGA: Spillet Vortex byttes til Kick Off 2 lm b / Oriental
Games.
♦4 7 ( 04)547642

OPSLAGSTAVLEN

Mads Brinch fra Fanø - Jeg kan ikke huske d it telefonnum
mer. og je g har været dum nok til ikke at skrive det ned. Hans
Henrik. Piease ring mellem 1 8 .4 5 -1 9 .3 0 og spørg efter mig.
42 398118
Demogruppe på C64 og Amiga søger programmører og gra
fiker. Ring og hør nærmere.
53 712116
Myth (C64): Kender du en cheat mode til Myth. så ring til Las

C64 bånd: Cabal og Operation Thunderbolt. Sælges for 8 5
kr. pr. stk. Henv. Casper.
66 172048

Commodore 64 (ny model), båndstation, spil. joystick. kab
ler. blade, bøger. Pris: 1 7 0 0 kr.
42 954240

Amiga 2 0 0 0 med 30 Mb harddisk, farve skræ m. IBM kompa
tibelt PC-XT kort. 5 .2 5 ’ PC-drev. Star tC IO printer. 2 mus.
WICO joystick. 2 0 0 disketter og 12 kg bøger.
42 812907

Commodore 6 4 (ny model), båndstation, arcade joystick.
Pris: 1200 kr.
31229250

Commodore 64-11 med diskettestation 1541-11. 2 joysticks.
Final cartridge lll. over 1 0 0 disketter. Pris: 2 4 0 0 kr.
53 483698
Supersmarte joysticks til Nintendo. Sega M aster System.
Sega Megadrive og Commodore. Prisen taler vi om.
86 108107
C64 bånd: 12 spil for 6 0 0 kr. Sælges sam let. Ring efter 19
og spørg efter Kristian.
45 871241

8east 2: Hvor finder man løven?

86 258264

65 975220

C64 diskspil. Zork II: 70 kr. Deadline: 70 kr Suspended: 70
kr. Labyrinth: 120 kr. Sim city: 2 00 kr.
86 521196

Sidder du fast i et spil? Jeg har løsninger, tips og kort til over
4 0 0 forskellige - både adventures. strategi og action. F.eks:
Indy 3 . Operation Stealth. Lemmings. Larry 1-3. Loom. Gold
Rush. Future Wars. Zak McKracken. Maniae Mansion. It
Came from the Dcscrt (1 + 2). Manhunter 2. Bards Tale 2.
Pool o f Radiance. Batman. 8loodwych. Shadowof the Beast.
Space Ace + utallige andre. KUN 2 0 kr. pr stk.
86108107

Commodore 6 4 .1 5 4 1 II diskettestation, datasette. joystick.
freeze machme. Action replay MKV. ca 1 00 disketter. 20
bånd og mange blade. Pris: 2 8 0 0 kr.
42 116774

Brevkursus i maskinkode på C64. Læ s alt om: Assemblere.
MC-monitorer. sprites, scrolls. raster, npping af musik mm.,
eller få et kom plet grundkursus. Spørg efter Jan.
97 1 01356

Commodore 64 . diskettedrev 1541, 70 org. spil. cpu-board
med skuffer m. plads til C64 ♦ skæ rm og diskdrev. Henv.
Daniel.
42 572221

Arkitektstuderende søger kontakt
prof./designer brugere. HJÆLP!
31242887

til

andre

License to Kill: Løsning søges. Hvem kan hjælpe mig?
74 449337
Jammmg søger nye medlemmer!! Coders. gfx-freaks. muzakmagicians. swappers! Kun for dem. der har forstand på det!
Kontakt: Jens-Ole Holm. Industrivej 36. 8 7 6 6 Nr. Snede.
Eller: Daniel Lundin, Parkvej 14. 6 3 4 0 Kruså. Send en disk
med nogle af dine egne productions! Alle får svar. Jammmg generations ahead! Greetings to all contacts around the g lo
bc. let the power bc with you!
Hjælp søges til: Kings Quest lll. Kings Quest IV. Zak
McKracken. Hjælp gives til: Indy lll. Larry I. SQL P Q 1 . KQ 1
2. Henv. Kasper.
74 562713

X-Cad
Kick Off II: Hvordan gemmer man sine mål? Henv. Steen.
98 642041

24 TIMER I

▼

Hvordan er computermarkedet i Asien, sammenlignet med det v i kender fra Europa?
Bangkok er io kendt som plagiaternes by - gælder det også so ft- og hardw are?
V i senate en delegation afsted fo r at finde ud af det, og meget mere.
A f K enneth B ernholm
underlig vis forsvundet som dug
hhh ... Thailand. Det eksoti
for solen i Bangkok. Store virk
ske østen med sin ufattelige
somheder og banker benytter
rigdom, sin stolte kultur, de
underskønne kvinder, den avannaturligvis teknologien, men min
dre forretninger og firmaer benyt
cerede teknologi, det sociale hie
ter i vid udstrækning stadig - tro
raki, samfundets sygdom, sin
det eller ej - kuglerammen, der
uofficielle slum, den uhelbredeli
takket være thailændernes fin
ge prostitution og den ufattelige
gerfærdighed tit er hurtigere end
fattigdom.
lommeregneren.

A

densnakderhargåetom atøsten
kopierer alt, skulle nu stå sin
prøve. Tøj, parfume og ure var at
finde i overflod, og til priser der
kunne slå bunden ud af ethvert
hæderligt, dansk importfirma.
Kameraer derimod, er en helt
anden sag. En større undersøgel
se viste at man virkelig prøvede at
komme piratkopieringen til livs,

Våd og vanvittig
transport
Oplevelserne startede med en fly
vetur via Moskva, Taskent og New
Delhi, inden piloten klaskede
enden af flyet ned i landingsba
nen.
Det sidste stykke af rejsen fore
gik via en ulovligt tunet vandbus,
hvor det gjaldt om at holde fast på
hat og briller, da styrmanden
opfattede floden (som er noget
større end Gudenåen) på samme
måde som vi andre opfatter den
tyske Autobahn.
Bangkok, Thailands neonoply
ste hovedstad, var målet for vore
anstrengelser, og vi ankom en
overskyet dag med kun 32 gra
ders varme. 8 millioner menne
skers armsved i dette klima, godt
hjulpet af alle mulige og umulige
osende køretøjer, gør sit til at luf
ten er tyk af forurening.

Kuglerammer
og kam eraer
Den overflod af computere man
som dansker er vant til, er på for

ville være bedre at starte, end i
Pat Pong. Bangkoks svar på Lon
dons Soho og Københavns Istedgade.
Rock- og popmusikken drøner
fra de menneskefyldte gader,
hvor velklædte unge mænd
ustandseligt arbejder på at kapre
kunder til de skarpt konkurreren
de sex-shows.
Hvad enten ens souvenir
ønsker udmønter sig i en hånd
skåret træ-elefant eller en he^
dosis kønssygdom, er der men
nesker til at sælge dig hvad du
ønsker. Prisen er endda den sam
me.

Piraterne står
på strøget

Denne udbredelse af dette
gamle instrument, blev vores
første registrering af et beviseligt
kultur-chok, i vores søgen efter et
kamera. Oplevelserne og ikke
mindst artiklen her, skal jo doku
menteres med billeder, så hvad
var mere nærliggende at anskaf
fe sig et originalt, billigt pirat-kopi
eret kamera.
Til udbredt forbavselse (igen)
var dette ikke en helt ligetil sag. Al

og at politiet bearbejdede proble
met branchevis. Til sidst lykke
des det dog at opspore en lille
snask, hvor et Olympia AF-ZOOM
kamera blev indkøbt til en meget
overkommelig pris.

Så der bas...
og sex!
Efter dagens pirat-udfoldelser
skal vi naturligvis også haveet kig
på byens natteliv, og hvilket sted

Den tidligere nævnte kamp mod
piratkopiering er absolut ikke
begyndt at omfatte software. Den
første forretning vi besøger har et
rigt udbud på software - eller ret
tere; kopierede manualer og
disketter.
Thailand annoncerer man ikke i
den Blå Avis. Næh, en biks på
strøget gir’ en meget større
omsætning, og så kan de vestlige
opretshavere ellers have det så
godt.

Den digitale
hælebar
En udbredt form for computer
shop i Bangkok, kaldes Instant
Laser Print. Her kan man få desig
net, udskrevet og trykt 4-farve

visitkort på nul-komma-fem. Fæn
omenet der kun kræver lidt com
puterudstyr, er omtrent så hyp
pigt som hælebarer er det i Dan
mark. Måske vil ideen endda
være brugbar herhjemme, og her
med er bolden spillet videre til
kvikke hoveder.

I centret sælger
pigerne under
holdning
Under et besøg i et storcenter stø
der vi på de første konsoller. Her
erder Sega og Nintendo konsoller
i lange baner. Alle sammen koblet
til hvert sit JVC farve-TV og låst
fast til bordet med en meget spe
ciel anordning.
Meningen er at man afleverer
lidt valuta til to søde piger ved
disken, hvorefter man får lov til at
spille så længe man lyster på en
af maskinerne. Et system der
uden tvivl skaffer en pæn lille
ekstra-indtjening oven i den
almindelige handel. Det er meget
tydeligt at konsollerne har en
utroligt tryllebindende kraft på
folk i østen. Man oplever en
meget anderledes holdning end i
Europa og USA, og det er også her
vi finder de første originale kon
solspil.

maskine. I Bangkok har den
været på gaden i 2 år, til en pris på
ca. 3.300 bath. Ihærdige forsøg
blev gjort på at opstøve en CDRom til den suveræne maskine,
men halvdelen af thailænderne
forstod ikke hvad vi snakkede
om, og andre lovede at de skulle
ankomme om 3 dage. Ak ja.
Er man helt hooked på CD-Rom
er man til gengæld bedre stillet
med en PC-Engine konsol. NEC’s
maskine går under flere forskelli
ge officielle navne, og tilbyder
hele 2 forskellige (men kompatib
le) CD-Rom systemer. Desværre
bygger maskinen på en 8-bit tek
nologi, og har derfor lidt en udokumenteret mangel på accept i
de vestlige lande, hvor parolen
efterhånden er; 16-bit eller ingen
ting.

Konsollen der gør
dig klogere
Konami har i al ubemærkethed
en konsol med tastatur, som sæl
ges under navnet Socrates til ca.
2500 bath (omtrent 600 kr.). Pak
ken forsøger at overbevise kun
den om at denne maskine stimu
lerer børns hjerner, og dermed

gør dem til bedre studenter. Et
salgsslogan der har stor virkning i
et land som Thailand, hvor man
ikke kommer nogen steder uden
en uddannelse.

var faldet over en meget billig Nintendo-klone, der klarlagde det
faet at Østens vise mænd ikke
kun kopierer vesten, men også
hinanden.

PingPong
Piratkopi

En anderledes,
men spændende
kultur

Verdens første spillemaskine ble
vet opfundet af amerikaneren
Nolan Bushnell og blev kaldt Spa
ce War. Det blev aldrig accepte
ret, men han forsøgte igen med
spillet Ping-Pong, og startede her
med
computerspil-industrien.
Ping-Pong er verdens første com
puterspil-hit og i Bangkok er en
forretning døbt Ping-Pong, frit
efter den gamle klassiker.
Forretningens hovedattraktion
var endnu en ukendt konsol, nem
lig en lille blå maskine kaldet Tur
bo Future Computer, der drønede
sin elektroniske musik ud i æte
ren, på en højst generende lyd
styrke.
Efter at have trådt på et par
børn og slået nogle kinesere ned,
fik vi kæmpet os frem til vidunde
ret, der lovede original kvalitet. Jo
tak, original Nintendo kvalitet. Vi

Alt hvad der hedder hjemmecom
putere umulige at opspore. Nav
ne som Atari, Commodore, Spec
trum og Amstrad er som sunket i
jorden. En fundemental anderle
des indstilling til computere og
konsoller har resulteret i et meget
modsat underholdningssafund.
Alle haren spillekonsol, og hvis
man ønsker adgang til en PC’er
kan man melde sig til en uddan
nelse. I Thailandsmangfoldige
folkegrupper, hvor social status,
som alle andre steder, købes for
penge, skal man imidlertid være
både dygtig og heldig for at gøre
karriere. Computeren er kun for
de studerende og konsollen er et
stykke legetøj, og ikke som i Euro
pa og USA... en livsstil.

Levende pirat
billeder
Efter al denne originalitet,
begyndte abstinenserne efter
pirat-varer at melde sig. Formid
dagen blev dog reddet af en biks
der forhandlede videobånd, hvor
omslaget var en farve-fotokopi af
originalen, og film som Jagten På
Røde Oktober og Hvem Snørede
Roger Rabbit kunne erhverves for
en slik. Heller ikke her havde poli
tiet endnu fået tid til at udøve
deres uoverskuelige arbejde.

Maskingevær Made in Hong Kong
I butikken Small World er der vir
kelig spændende hardware til for
nuftige priser. I modsætning til
danske forretninger, hvor indeha
veren måske spiller lidt diskret
baggrundsmusik for det betalen
de publikum, banker man den
thailandske popmusik ud over et
større højttalersystem. Her er det
ikke nødvendigt at kunne høre
hinanden, for at ordne en handel
til 990 bath. Et Nintendo Entertainment System har skiftet ejer,
og til almindlig oplysning skal det
siges, at 1000 bath er rundt reg
net 250 danske kr.
Intet under at Nintendo er den
absolutte top-sællert i Bangkok,
selvfølgelig godt hjulpet af de
bedst sælgende spil, nemlig
Super Mario Bros og Teenage
Mutant Hero Turties.
Nintendos stærkeste konkur
rent er Sega Megadrive, som tek
nisk set er en langt overlegen

<$>

Carsten modtager gevinsten, en Sony Video-W alkm an a f Tipstjenestens marketingschef, Holger Christiansen. Carsten er synligt glad for
at få at modtage den, og Holger synligt glad for a t slippe a t med den., øehh...

Så er vinderen af vo
res tips-konkurrence
fundet - vi fik usand
synligt mange "tip s 
kuponer" ind, og det
var en glæde at se, at
langt ae fleste var
korrekt besvaret.
Vinderen af vores store konkur
rence blev:
1 .p ræ m ie n :
Carsten La rsen ,
S o ls ik k e v e j 2 6 ,
3 6 5 0 Ø ls ty k k e ,
der kom ind på redaktionen og fik
overrakt førstepræmien, en flot
Sony Video-Walkman af marke
tingschefen fra tipstjenesten,
Holger Christiansen.
Carsten, der i forvejen er en
inkarneret tipper, fik forevist
"dyret” , og glædede sig meget til
at komme hjem og prøve den, for

ståeligt nok. Den rigtige kupon
skulle se således ud:
1

X

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
2
1
2
x
x
1
2
x
1
2

-hvilket de fleste altså også
havde fået det til. Men det var
ikke kun Carsten der vandt. Vi
trak nemlig også lod om 9 trøste
præmier, en lækker Sony Walk
man. Her de heldige vindere, der
får præmien tilsendt automatisk:

2 .p r æ m ie n :
Bo Ch risten sen
H o v e d v e je n 2 0 6 O ste d
4 0 0 0 R o s k ild e
Jo h n S v e n d se n
Toften 2
4 2 3 0 S k æ ls k ø r
D an H a ck e n b e rg
A ls v e j 4 a , 6 , 4
2 9 7 0 H ø rsh o lm
Tony O le s e n
P o stb o x 3 7
4 3 3 0 H v a ls ø
P ie r re S ta b e li
S tæ re v e j 3 4 , 7 H
2 4 0 0 K ø b e n h a v n N V.

N ic o la i Ø s te rg a a rd
F a sa n v e j I OB
7 1 2 0 V e jle O
F le m m in g J ø rg e n s e n
T e g lv æ rk s g a d e 1 7
8 0 0 0 Å rh u s C
J e s p e r B e n tze n
E jstru p ve j 8
2 6 5 0 H v id o v re
K im Jø rg e n se n
B e rin g s v e j 8 5
8 7 0 0 H o rsen s

Tillykke til alle!
Det store øjeblik - Hol
ger Christiansen fra
Tipstjenesten udtræk
ker ner 1.præmien i
vores store tips-kon
kurrence.

til AMIGA

^A V V V W
J f r ’ <s«f

>

rV A « ' ' Ui'

Producent

NTE&C*

Hovedgaardsvej 4 - 8600 Silkeborg - Tel. 86-802700 - Fax. 86-800692

The
new
multitalent
LC-200

ComputerPrinteren

Star LC-200, det mest farverige man kan ønske sig

j

MuWfunction
Printer

L

PUSH
°AND PULL°
° TRACTOR °

m
1o
PAPER
PARK
FUNCTION

• NLQ, d ra ft o g HS-draft udskrifts•
kvalitet (max. 225 cps)
• 4 in d b y g g e d e NLQ fonte inkl. italicsø
• Bundfødningsfacilitet
•
• Skubbe- & træ ktraktor in d b y g g e t •
• Papir-parkerings funktion
•
• Automatisk Tear-off funktion
•

C entronics p a ra lle l standard
O ption: Serielt Interface
Emulerer Industristandarder
Høj udskriftskvalitet i farver
Skriver p å første/sidste linie
Brugervenlig i fron tp an el funktioner
G o d gennem slagskraft (1 original/3 kopier)

Vi har herm ed den fornøjelse a t kunne introducere Dem for en helt ny standard for matrixprintere, nem lig Star
LC200/LC24-200. Disse to nye printere er d et optim ale inden for matrixprintere i prisklassen under kr. 4.000. Der kan ganske
enkelt ikke købes b ed re printere p å m atrixprinterm arkedet til sam m e pris.
Star Micronics er hele tiden p å forkant m ed udviklingen, dette sikrer Dem som Star kunde, ny eller gam m el, et g o d t produkt
a f høj kvalitet, m ed g o d service o g så til en g o d pris. Star er for 3. år i træ k Danmarks mest solgte computerprinter.

