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NySuperJamt X
Fa dit helt eget
Amiga - orkester!
Din store chancet
Vind det nye
Sådan får dut«, \
►Videofilm in d l
► Styr på alt du'c
► Billig harddisk
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Kun i November maned. Begrænset antal.

itoneti
software

FARVE &
S/H PRINTER
Suveræn 2 4 nåls
printer med flotte S /H
og farveudskrifter.
Benytter tractor
og enkeltark inkl.
papir parkering.
Kører perfekt på Amiga
og PC er. S /H printeren
kan senere udvides
til farve. Leveres incl.
avanceret printerdriver,
farvebånd og kabel.

EKSTRA VED
KØB AF AMIGA
Køb 1 spil og
TA 2 GRATIS
fra kurven.
Den helt nye - fremtidens mo
del. 1 Mb RAM. WB 2.0, internt
harddisk interface. Med
indbygget TV modulator.
Før 3 9 9 9 ,A A A A
Med 2 0 M b
intern harddisk 4 9 9 9

Modellen for dig som også vil
rode med elektronikken.
1 Mb RAM, WB 2.0, harddisk
FW 3999,
3 2 9 9 Med Autokick, kickstart 1 .3
og 2 .0 monteret med 1 års
garanti 3 9 9 8 ,-
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AiWttttøT tøm 742),-

Suveræn 1 4 " farvemonitor
til Amiga. Norm alpris 2 4 9 9

Kabel til Amiga + kr 100.
Monitorfod. dreje, vippe 199

3iT 1 0 7 ' T1717T^7SlsmtH)T 4 2 2 ).

ALCOTINI
NU OGSÅ I
ARHUS
Nørre Allé 55, 8000 Århus C.
Tlf. 86 13 98 22.
(Forsendelse tlf. 86 22 06 11)

Strandvejen 18, 2100 Kbh. 0.
Tlf. 31 20 73 20.
(Forsendelse tlf. 39 27 73 05)

Alle priser er incl. 25% moms. og gælder kun til 2 6 /1 1 -9 2 .

Maren Turis Gade 12,9000 Aalb.
Tlf. 98 12 77 66
(Forsendelse tlf. 86 22 06 11)

Thomas B. Thrigesgade 26-28
5000 Odense C.
Tlf. 6590 7136 Fax. 6590 7139

A lle A m ite c h p ro d u kter e r u d v ik le t/b e a rb e jd e t i D anm ark a f Am iTechnology A /S . D istributør: M ultiG ros A /S .

a m j TECH

En stærk serie danske
kvalitetsprodukter.
SOUND
SAMPLER
Suveræn kvalitet til prisen. Over lOOKhz samplerate.
Så støjsvag at mikrofon kan tilsluttes direkte. LED
indikatorer viser VU og PEAK niveauet. Omskifter for
m ono/stereo sampling. Incl. software, ledninger og
dansk manual

Den eneste fremtidssikre ramudvidelse
til A500! Udvides efter behov. F.eks. fra
512K til 1Mb - 1.5M b - 1.8M b - 2.0Mb.
Totalt 2.5M b! (lM b-1.8M b kræver Gary
adaptor). A500 kan udbygges til 1Mb
CHIPMEM med CPU adaptoren.
MaxiMem 1.8M b pakke 1399,MaxiMem 512K

Automatisk kickstartomskifter med plads til
3 kickstarter. Til A 500/A 500+. Også den
nye 2.0. Skiftet foretages
fra tastaturet.

Automatisk omskifter imellem mus ogjoystick
eller to mus. Omskiftning med musetasten
eller skyde-knappen gør det nemmere og du
slipper for at hive ledninger ud
og ind og dermed slide
in
på porten!

100% Amiga kompatibel mus i den høje Amitech kvali
tet. Microswitches på musetasterne og gummibelagt
kugle - i stål! Meget læ kkert design, som også i det
lange løb er behagelig at arbejde med.
Fås også til PC'er.
Smart museholder 39,

2DD til alle Amiga'er. 100%
:et og fejlfrie
Vejl. 9.90. 100 stk.
Tilbud NU KUN
%| ***K. ^
■ - ■
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Ja tak! Send mig omgående ■ GRATIS: J Katalog (1991*92)
Brochure på: J AmiTech PC □ Andet:

Lyshøjen 10, 8520 Lystrup.
Telefontid: 9*17.00. Fredag: 9-16.30
Telefax: 86 22 06 55

Priser incl. 25% moms

Ingen detailsalg udenfor Danmark. Forbehold for trykfejl.___________

Du kan også
vedlægge din
bestilling. Husk
ved forudbetaling,
at pålægge kr. 28,i porto, dog kr. 64,ved køb af monitor
eller computer.
Pr. efterkrav
yderligere kr. 17,-.

Postnr.

Kuponen (eller kopi) sendes i lukket kuvert til
Alcotini, Lyshøjen 10, 8520 Lystrup.

2 års garanti på udvalgte varer, 8 dages returret, 30 dages ombytningsret.

R O C H A R D H A R D D IS K
Superhurtig 15 ms harddisk.
Incl. strømforsyning og
indbygget miniblæser.
Mulighed for RAM i
trin på 2,4, og 8 MB.
Rekvirér gratis infor
mationsmateriale!

&
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Kombineret externt RAM & ACCELERATORkort. Du kan opbygge Quick-Karen helt efter be
hov. Start f.eks. med en "almindelig” RAM-udvidelse på 2 MB og udvid den til en 14 MHz Accele
rator for bare 500 kr. Kan udvides op til 68030 40
MHz med 8 MB 32 BIT RAM. Ring og få tilsendt det
særlige informationsark, med tilhørende prisliste.
Leveres i eksklusivt alu-kabinet
med gennemført DMA-port

PRISEKSEMPLER

Quick Karen grundbox,
OMBRAM
1398,Quick Karen grundbox,
1898,2 MB RAM
Quick Karen grundbox,
8 MB RAM
3898,Accelerator upgrade 14 MHz 500,Grundbox, 0 MB +
14 MHz Accelerator
1798,-

68030 25 Mhz upgrade kort
(OMBRAM)
68030 40 Mhz upgrade kort
(0 MB RAM)
4 MB 32 BIT RAM modul
8 MB 32 BIT RAM modul
Matematisk CO-processor
OBS! 68030 kort leveres
fra ultimo december.

1998,2498,2998,5898,985,-

Der tages forbehold for evt. prisændringer, som følge af dollar kurs eller ny EF-antidumping-afgift.

Her har du et lille udpluk fra vores store udvalg:
AMIGA COMPUTERE
3498,A500PLUS
A500 COMBI med
2.0 og 1.3 omskifter
3998,A600 standard
2998,A600 m/20 MB harddisk 4498,-

A600 m/85 MB

6798,-

harddisk
A600 med indbygget
Kickstartomskrifter
til 1.3 tillægspris
Amigamonitor 1084S
Kabel til 1084 samkøb

850,2298,-

100,-

DISKETTEDREV
Budgetdrev 3,5” extern
ZYDEC
YDEC kvalitet 3,5” ext.
Amitech Silent 3,5” ext.
med NO-CLICK
ROClite verdens bedste
3,5" ext. med NO-CLICK
og VIRUS-KILLER,
superlille kun 23mm høj
Q-TEQ 5,25” extern
Citizen intern A500
Citizen intern A2000

998,1398,698,698,-

DISKETTER
3,5” Noname
japanske 10stk.
3,5” Noname
japanske 100 stk.
3,5” AMITECH
mærkevare 10 stk.
3,5” AMITECH
mærkevare 100 stk.

48,98,198,298,298,268,298,198,278,298,279,329,349,-

KABLER
698,798,-

45,398,55,498,-

AMIGA-SCART-TV2m
198,AMIGA-SCART-TV 4m
248,4 spillerkabel
148,stereoanlægskabel få
98,Amigalyd på dit anlæg 2m
5m 148,- 10m
198,98,printerkabel parr.
forlænger til mus/joy 3m
98,specialkabler laves
på bestilling RING!

MUS
ZYDEC kvalitetsmus
Speedmouse lækker
ROCTEC MUS
G16000 OPTISK
Zydec Trackball
Museholder
Musemåtte
Joymaster omsk. mus/joy

Vieli 12 bit

PRINTERE

JOYSTICKS
TURBO Micro autofire
Junior Stick
SuperCharger
SuperBoard m/stopur
TOPSTAR supersolid
Jetfighter flylign.
Quickjoy fodpedal
Competition PR05000
Competition PROSTAR
Navigator håndmodel
The Arcade Classic
The Arcade TURBO
The Arcade TURBO super

298,198,198,798,498,48,48,229,-

Alle printere incl. papir,
driver, farvepatron & kabel
STAR LC-20 9 nål
STAR LC-200 9 nål farve
STAR LC24-20 24 nål
STAR LC24-200
24 nål farve
STAR SJ48 64 dyser
inkjet 360 DPI,
skriver som laser
Citizen 224 24 nål farve
Citizen 224-e 24 nål farve
Commodore MPS1270
inkjet 14 dyser

1898,2698,2998,3998,-

Helt ny Videodigitizer til
både VHS og S-VHS. Real' time s/h og perfekte farvebil
leder. 4096 HAM. 262000 HAME. Valgfri opløsning. Overscan/lnterlace/Hi-Res. Indbygget RGBsplitter. Fantastisk
software til redigei ring medfølger.

2998,2998,3298,-

1 4 9 8 ,TAKE-2
ANIMATIONSPRG.

1998,-

9 9 8 ,-

RAM-UDVIDELSER
512 kB til A500 m/ur
298,2/8 MB udvidelse med 2MB,
lige til at sætte i siden
på A500/500+
1898,748,1 MB til A500+
1 MB til A600 m/ur
798,298,1 M B SIM M -m odul
1098,2 MB ROCTEC TILBUD

PYRAM ID

Håndscanner

400 DPI, medj 64
ÆGTE gråtoner
ner

SmartSound Sampler
MEGA-MIX Sampler
ZY-FI stereosystem
Micro MIDI interface
MIDI-MASTER interface

398,598,498,498,698,-

VIDEO-UDSTYR
ROCgen genlock
1598,incl. software
ROCgen-plus genlock
med 2 FADE-knapper,
RGB-THRU, KEY-stik,
softw., m.m.
2498,ROCKEY Videoeffektbox
til RG+
3498,-

1298,

KOM ind i vores CCTY-afdeling og se de seneste
SPIL-nyhederi
Eiler send en frankeret
kuvert og vi sender den
seneste spilliste.

NYHEDER
HVER UGE!

DIVERSE Add-On
Action Re. MK3A500(+)
ActtonRe. MK3A2000
Modemer fra
Kickstartomskrifter man.
Kickstartomskrifter auto.

QQR
1198,-

QQQ
ctcK3,“
298,348,-

1K

incl. software

TILBUD

LYD-UDSTYR

Ring 42 28 87 00
og få gratis tilsendt
vort *92 katalog

Alle priser er incl. 2 5% m om s. Der tages forbehold for trykfejl.

DANMARKS *STØRSTE UDVALG *BEDSTE SERVICE ‘ LAVESTE PRISER
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BUTIKKEN MIDT I KØBENHAVN
Peder Hvitfeldts Stræde 4
1173 København K

Tlf. 33 33 07 27

ÅBNINGSTIDER:
Man.-tors.:

10.3 0 - 17.30
Fredag:

10.3 0 - 18.00
Lørdag:

11. 0 0 - 14.00

Mellem Rundetårn og Daells Varehus
200m til Nørreport St. Parkering ved døren

D

A

T

MAIL

A

POSTORDRE TIL HELE LANDET Ring og bestil
eller send din
Industrivej 19
bestilling pr. brev.
3320 Skævinge
Vi sender til dig

Tlf. 42 28 87 00
Postordretelefon er åben
m an.-fre. kl. 9.00-16.30

OMGÅENDE!
Porto for for
sendelse kr. 25,uanset vægt
Efterkravsgebyr

i

I N D H O L D
Ansvarshavende udsiver:

6

Klaus Nordfeld

Chefredaktør:
Christian Martensen. DJ

12

Spilredaktør:
Teknikredaktør:

15

Lars Jørgen Helbo

Øvrise medarbejdere:
Jesper Steen Møller. Dorthe B. Poulsen. Søren
Bang Hansen. Jakob Sloth. Gert Sørensen. John
Alex Hvidlykke, Henrik Clausen. Hans Henrik Bang.
Mont Z. Sherar. Marc Friis-Møller. Torben Hammer.
Bo Jørgensen. Marlene D. Sherar. Sven Bilén. Claus
Leth Jeppensen. Jesper Kehlet. Lene Richter. Claus
Arwilk, Thomas Ellegaard, Flemming V. Larsen.
Søren Jensen. Lars H. Olsen. Bjarne Tveskov.
Marshal M. Rosenthai. Kenneth Fribert

Telefontid: 1 1 :0 0 1 6 :1 5
Telefon: 33 9 1 2 8 33
Telefax: 33 9 1 0 1 21
Postgiro: 9 7 1 1 6 00
Årsabonnement kr. 378
1/2-års abonnement kr. 198
Hvis bladet er enten forsinket eller udebliver, bedes
du rette henvendelse til dit lokale postkontor.
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Audio Media A/S
St. Kongensgade 72
1264 København K
Telefon: 33 91 28 33
Telefax: 3 3 9 1 0 1 2 1
Produktionschef: Erik Lennings
Konsulenter:
Birgitte Eibye
Anne Riber

Konstruér din egne menuer
R.C.T. er et meget nyttigt program, som minder om et CAD-program,
og med det kan du selv designe menuer og requestere på skærmen.

Hiv vidco’en ind i Amiga!
Få dine videofilm direkte ind på Amigaen! Vi tester et nyt kort.
der gør det hele muligt - og så er det billigt!

Harddisk-sart uden harddisk

19
Rockstjcme for sjov
Commodores CDTV er kernen i et nyt karaoke-system.

En harddisk er en af de bedste udvidelser man kan få til Amigaen.
Og med lidt arbejdskraft, kan man spare en del penge.
Vi ser på mulighederne.

22

AMOS-Hjømct
Efter en pause vender AMOS-hjørnet nu tilbage.
I fremtiden vil vi her regelmæssigt bringe nyheder, give tips
og besvare spørgsmål om det populære sprog.

Gallery
Annoncer:

Flere vilde maskiner!
Vores udsendte afslutter sin spændende beretning fra Londons
arcade haller. Og vi har gemt de mest fantastiske maskiner til sidst...

Christian Sparrevohn

Abonnements-service:

COMputer Hotline'99
Verdens mindste joystick. en ny Amiga på vej.
CDTV begynder at sælge for alvor, en 486 i din Amiga og
helt nyt spilfirma på banen - det er nyhedstid!

Juhuu - Det er tilbage! Vi har heldigvis fået masser af
mesterværker fra læserne i den forløbne måned, så “ Gallery" består!

Amiga Expo i Århus
- blev en stor succes - så stor at vi allerede nu går med
planer om at gøre det om til næste år!
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Tegn«-tid!
Interpaint er e t tegneprogram og et af de få nye C-64-programmer.
Vi undersøger om det er en krussedulle-kradser eller en
Gaugain-generator.

29

Redaktion 03 udgiver:

Sylte til øregangene

Audio Media A/S
St. Kongensgade 72
1264 København K
Telefontid: Torsdage 15-16
Telefon: 33 91 28 33
Telefax: 33 9 1 0 1 2 1

Vi har taget en smagsprøve på et helt nyt og meget
anderledes musikprogram: SuperJam.
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Vigtigt:
Artikler og fotos i “ Det Nye COMputer' må ikke
udnyttes i annoncer eller anden kommerciel sam
menhæng. uden forlagets skriftlige accept. Citater
med tydelig kildeangivelse accepteres. Forlaget har
ret til at aftrykke og udgive indsendte programmer
på andre medier end i bladet. Forlaget påtager sig
intet ansvar for eventuelle trykfejl.

32

Endnu en portion hjælp til dem. der er faret vild.

34

Læsernes spørgsmål af mere teknisk art. besvares her alle til hobe.

39

Produktion:

LOTUS-konkurrence!
DNC har sørget for. at du kan vinde et Lotuslll-spil!
Men først nogle spørgsmål...

Secret Service
Teknisk Brevkasse
Gameplay
Fingeren på FIRE-knappen og øjet stillet skarpt på skærmen:
det er spil-tid. og DNC har testet de nyeste!

Dimensia III GraFX
PrePress
Dansk Heatset Rotation A/S

51

Læsernes musikalske spørgsmål besvares af Gert Sørensen.

Fotos:

52

En perlekæde af kommende spil.

54

Lær at programmere i C! Følg her DNC’s intensiv-kursus for alle.

Tobisch & Guzzmann
Playground
Japson Data

Distribution:

Mailbox
Postbudets skræk, frimærkesælgernes drøm.
kuglepennefabrikanternes guldgrube - Mailbox er her igen.

ED

COM-BBS:
‘ Det Nye COMputer"’s Bulletin Board System
kører 24 tim er i døgnet. 7 dage i ugen, med
1 2 0 0 /2 4 0 0 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 3 1 3 20 03
SysOPs: Claus L. Jeppesen & Hans H. Bang

C-skolcn

Læs her om nyheder fra en verden, der normalt er “forbudt område".

Medlem af:

Dansk Oplagskontrol. Dansk Media Index, DMI. og
BMI.

Games Preview

Udviklerkonference i Danmark

Danmark: DCA. Avispostkontoret
Norge: Narvesen

Tilmeldt:

Music-Nonstop

AMOS-foralle
Easy AMOS tjener som den perfekte introduktion til programmering
- og det er ikke helt ubrugeligt selv...

Database i fire dimensioner
Vi ser på en dansk database-pakke, der giver dig fuld kontrol
over din video- bog-, plade- eller diskette-samling.

Månedens abonnements-vindere!
Det Nye COMputers eget lille lykkehjul
er denne gang landet på Frederiksberg!

Overfør filer med ekspres-fart
Med netværket TwinExpress kan du sende filer
mellem to Amigaer med op til 290 .000 bits i sekundet.

Den sidste Ninja!
Dette er beretningen om en evigt tilbagevendende ninjakriger,
en knaldrød Ferrari Testarossa og en levende slimklat - og System 3!

60
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66
67
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Det ultimative
grafikkort
DMI, der f.eks. er kendt for grafik
kortet DMI Resolver, er snart klar
med noget, der lyder som det ulti
mative grafikkort til Amigaen. Det
hedder Vivid 24, men er langt me
re end et normalt 24 bit grafikkort.
Det er nemlig en lynhurtig teg
nemaskine, der kan tegne op til
100.000 polygoner pr. sekund inll
skygger. Konsekvensen af det i
f.eks. en flysimulator, ville få de
nuværende Amigaprogrammer til
at ligne Text TV på et sort/hvid
fjernsyn. Hvis du f.eks. laver ren
dering af 3D objekter, kan det ske
i noget der ifølge DMI næsten er
real time, i stedet for at vente flere
timer som normalt.
Vivid 24 kortet koster lige under
20.000 kr. men skal du have den
fuldt udbyggede version kommer
prisen til at ligge oppe omkring
30.000 kr. Det kan du dog pas
sende sammenligne med de Sili
con Graphics 3D VGX maskiner
der blev brugt til at producere
Terminator II filmen. De er kun ca.
halvt så hurtige, og koster om
kring en rund million!

Deluxe Paint V ???
Electronic Arts er meget hemme
lighedsfulde mht. deres planer,
men ikke desto mindre verserer
der rygter om en snarlig lancering
af Deluxe Paint V. Det skulle efter
sigende kunne udnytte den nye
super HAM mode, der er blevet
mulig med AA chipsættet, samt
være kompatibel med flere af de
eksisterende 24 bit grafikkort. Det
ville i så fald kunne glæde alle de
grafikere, der har et 24 bit kort,
for de er vist de færreste der vil
hævde at DPaint ikke er det bed
ste Amiga tegneprogram overhove
det.

Udprint af
24 bit billeder
Ved hjælp af programmet Trueprint/24 fra ASDG kan du nu
udprinte
2 4 /8
bit
billeder.
Outputtet kan udprintes på alle
Preference understøttede printere, og selv med en sort/hvid prin
ter kan du få op til 256 gråtoner i
dit billede. Til farveprintere kan
Trueprint spytte op til 16 millioner
farver ud. Trueprint kan bestilles
hos din lokale forhandler, eller di
rekte hos ASDG i USA:

Tlf: 0091 0101 68 273 6585

6

Demo Collection CD
- alt hvad hjertet han begære
The Demo Collection består ikke kun af demo’er, idet
der også er over 1 0 0 0 forskellige musikmoduler, 32
MB clipart, 70 animationer, masser af postscript og
almindelige fonte, samt en mængde demo'er af di
verse professionelle programmer og spil. Det er dog
ikke alle animationerne, der kan afspilles på en CDTV
uden ekstra RAM, da 1 MB RAM i nogen tilfælde ik
ke er nok.
Du kan også få den spændende “Fractal World"CD, der indeholder 550 MB kun med og om fraktaler.
Priserne ligger fra kr. 498,- til kr. 698,BMP-Data, tlf.: 4228 8700

Med dette u d llty program kan du afaplllø
allo CD’øna Soundtracket melodier a lt
Imon* du nyder en »tille dan*.

2 4 -b it til
b illig e p e n g e

Nu kan du få 24-bit grafik til næsten ingen
penge. Retina er navnet på et nyt produkt fra
Evolution Danmark, der er et billigt men kraf
tigt grafikkort. Retina kan vise billeder i
videoopløsning, flimmerfrit og 24-bit farver.
Til DTP f.eks. kan du arbejde med op til
1 2 8 0 x 1 0 4 0 opløsning.
Retina bruger 32-bit RAM, 60 MHz, og 32
Bit grafik-controller, og kan udrustes med 1,
2 eller 4 MB RAM. Både AdPro2 og TVPaint
understøtter Retina, og du kan bruge både
Commodores 1 0 8 4 monitor, såvel som VGAeller multisync-monitorer.
Pris ca. kr. 4.0 0 0 ,Er du til musik er her også godt nyt: Mae
stro er kommet i en ny version (Professio
nel), hvor du kan data (16-bit stereo) kan ind
læses fra den digitale kilde til harddisk, redi
geres og igen udskrives via en indbygget op
tisk digital-udgang.
Hvis du ikke er så heldig at have en DAT el
ler digitalforstærker, så kan du også bruge
Amigaens analoge lydudgange. Maestro Pro.
har 0 S 2.0 som brugerflade, inkl ARexx.
Sidst men ikke mindst en update af Evo
lution 3 .0 ROM'en. Den indeholder bl.a. en
Auto-drive-change, der automatisk registre
rer når der skiftes harddisk i f.eks. en
SyQuest. Desuden er der understøttelse af
tape-streamer, optiske diske og CD-ROM.
Alt dette og meget mere i de nye Evolution
3 .0 ROM, der koster kr. 4 50.
Yderligere info:
Evolution Danmark, tlf.: 3174 5608

Fin al C o p y
i nye k læ d e r
Fra at være et ganske almindeligt tekstbehandlings
program, har Final Copy li udviklet sig til være noget
der ligger meget tæ t på et DTP-program. Programmet
er nemlig blevet udstyret med outline fonts i po
intstørrelser fra 3 til 400, der efter sigende skulle gi
ve et optim alt resultat på alle Workbench (kickstart
1.3 og derover) understøttede printere.
Final Copy II råder desuden over en række avance
rede tekstbehandlingsfunktioner, såsom autom atisk
orddeling, onscreen matem atik sam t mulighed for
frit at blande te kst og grafik. Det er også værd at be
mærke, at Final Copy II im porterer IFF, HAM og 24
bit IL8M grafik.
Med programmet følger endvidere tools, der gør
det m uligt at lave sin egen strukturerede grafik, der
bagefter kan udprintes i Postscript form at fra Final
Copy II.
I England fås Final Copy for omkring 100 pund,
hvilket svarer til lidt under 1 0 0 0 kr, men spørg først
din lokale forhandler om han ikke skulle ligge inde
med programmet.

Verdens mindste joystick?

Endnu en Amiga
på vej
Nu har vi lige fået Amiga 4000,
og så er det jo fristende at tro
at Commodore omsider har he
vet alle kaninerne op af hatten
for den næ rm este frem tid,
men der går allerede rygter om
at Commodores næ ste model
kaldet Amiga 1200, bliver lan
ceret inden længe. Amiga
120 0 skulle komme i foråret
19 9 3 , og være specielt rettet
mod personer, der synes at en
Amiga 6 0 0 kan for lidt, og at
en Amiga 3 0 0 0 er for dyr.
1 2 0 0 ’eren lander altså et sted
mellem de to computere, både
pris- og ydemæ ssigt.
Commodore Danmark venter
sig meget af den nye Amiga,
der skal ud og konkurrere med
Mac og 3 86sx PC’er. Ami-ga
120 0 er bl.a. udstyret med en
6 8 0 2 0 og dobbelt aa-chip sæ t,
ligesom den nye Amiga 4000.
Mere herfra når vi ved mere.

Nu kan pygmæer og andet
sm åtfolk også være med: Competition-folkene har simpelthen
lavet deres joysticks i halv
størrelse. Det lyder måske tåbe
ligt, men ifølge BMP-Data er man
ikke i tvivl om kvaliteten, når
man først har haft sådan en lille
put i hånden. Priserne varierer
fra kr. 298,- til kr. 398,Som noget helt andet lancerer
BMP-Data også nye RAM-udvidelser til Amiga 50 0 , med indbygget
processor-kort. Quick Katie II fin
des i to version, "QK-ll-14” og
“ QK-ll-030” , der dels er e t udvi
delseskort med 2-8 MB RAM
med sokkel til en 6 8 0 0 0 ’er, og
dels er et ko rt med 4-8 MB RAM,
og med 6 8 E C 0 3 0 /6 8 0 3 0 CPU,
der giver AMiga 50 0 en ydelse i
klasse med den langt dyrere Ami
ga 3000.
Begge ko rt har gennemført
bus, og indtil årets udgang er der
en speciel pris på kortene. Ring
selv til BMP og hør:

Lav din egen CD

BMP-Data, til.: 4228 8700

Hvad ville du sige til at kunne følge med i d it ynd
lingsprogram i TV - på din Amiga - sam tidig med at
du skrev din stil eller dit forretningsbrev ind?! Må
den at gøre det på, er at anskaffe sig en såkaldt
PIP-view fra BMP-data i Skævinge.

PIP er en forkortelse af Picture-in-picture, og be
tyder at du på selve din Amiga-skærm får en lille
skæ rm med TV/video-billedet i. Ved tilkobling til en
videobåndoptager kan du bruge PIP-view til at vise
hele to TV-kanaler samtidigt!
Pris kr. 1698,BMP-Data, Ilf.: 4228 8700

Spil Am iga
i ferien
I sommer var 2 af DNCs medarbejdere på ferie i Grækenland, og
det var da rart, selv om der jo ikke var nogen Amigaer i nærhe
den, hvilket gav anledning til lidt abstinenssymptomer. Og dog,
på en lille, men blandt danskere meget populær ø ved navn Par
os, lå der såmænd et “Amiga Center” inde i en lille gyde, og det
måtte vi naturligvis straks se hvad var. Det viste sig at være den
lokale spillehal, hvor der var opstillet 3 A500er, hvor du for en be
skeden sum penge kunne få lov til at spille stort set alle de kend
te spil. Det eneste lille problem var, at man ikke rigtig kunne få
adgang til nogle manualer, og alle spillene lignede “sikkerheds
kopier”, men hvis du skulle få et anfald af akut spilletrang under
et ophold på Paros, så ved du nu at der er hjælp at hente.

Hvis du nu står og har lavet dit
eget adventureprogram, der
desværre bare fylder 24 di
sketter, så kunne det jo egent
lig være meget rart at få det
lagt ned på en CD i stedet til
brug med en CDTV eller et
A590 CD ROM drev. Det
kræver norm alt at du får et pro
fessionelt firm a til at lave en
m aster CD, og det koster man
ge tusinde kroner. Hvis der nu
er en fejl på CD'en skal det he
le laves om, og det kan hurtigt
blive meget dyrt.
Nu kan man im idlertid få et
DTCDM system (DeskTop CD
Master) system, så du kan
presse en CD derhjemme og
prøve den med det samme.
Det eneste problem er, at da
systemkravet er en A 3000 og
prisen i øvrigt er omkring
6 0 .0 0 0 kr. skal du nok være ri
melig sikker på at få afsæ tning
for programmet, før du køber
systemet.
Clarlnet Systems Ud.
White Had Lane
London Road, Blackwater
Cambertey, Surrey
GU17 9AD
England
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Am iga CDTV C om puter System er en kæmpemæssig teknologisk nyhed. Faktisk den største siden TV'et, CD'en og
computeren. Netop nu kan du få det komplette Amiga CDTV Computer System med 1.675 kr. i rabat, hvis du gi'r din
brugte Amiga 500 i bytte.
Systemet er et ægte multimedia system og inkluderer mus, diskdrev, tastatur - og naturligvis en CDTV. Amiga CDTV
Computer System er selvfølgelig fu ld t k o m p a tib e lt med al den Amiga 500 software, som du allerede har. I virkeligheden
er Amiga CDTV Computer System en avanceret com puter, som gi'r dig mulighed for at afspille CD'er med musik, grafik,
video, tekst, spil og meget mere. Én enkelt CD-ROM rummer, hvad der svarer til 681 almindelige disketter.
Med dit Amiga CDTV Computer System følger G yldendals Fakta Leksikon, som nu fås til CDTV.
Kig ind til nærmeste forhandler og oplev CDTV allerede i dag!
Commodore

I
Amiga CDTV Computer System koster kr. 6.995,- inkl. moms.
Vi g i'r 1675,- kr. i b ytte fo r din Am iga 500, b lo t den er kom plet og fu n ktio n sd yg tig .

INTERACTIVE
MULTIMEDIA

CDTV begynder at
i sælge for alvor

1

Efter lang tids tøven er CDTV'en
omsider begyndt at sælge godt. I
England er man nu kommet op på
omkring 1 2 .0 0 0 solgte eksem
plarer, mens der i Italien og
Tyskland hver isæ r er solgt om
kring 1 0 .0 0 0 stk. Efter jul forven
tes
derfor omkring 4 0 .0 0 0
CDTV’ere at være solgt i Europa.
Lægges dette sammen med sal
get af omkring 2 0 .0 0 0 stk. A570
CD-ROM drev til A500, står soft
wareproducenterne efterhånden
over for et marked af en absolut
acceptabel størrelse. Med vind i sejlene for Commodore kan udfaldet blive et marked på næsten
100. 0 0 0 CD-brugere i starten af 1993.
Men hvor mange CDTV’er er der så solgt i Danmark? Det spurgte vi Commodores Lars Kirstein om, men “ det kunne han ikke huske". Han kunne dog erindre, at der vil komme prisjusteringer
på netop CDTV'en, hvilket nok skal tolkes som en prisnedsæ ttelse. Lars Kirstein kunne også
fortæ lle, at Commodore vil ændre salgsstrategi, og sælge CDTV’en som et “ computersystem
med en CD-ROM indbygget” , istedet for bare CDTV. Det har væ ret for svæ rt at sælge et så nyt
koncept til helt nye brugere. Ved at kalde det for et computersystem, regner Commodore altså
med, at mange flere vil blive interesseret i CDTV'en (som DNC altså bliver ved med at kalde den
for at spare plads...)

Morpli Plus leger med grafikken
Morphing er efterhånden gået hen og blevet en ret brugt
e ffe kt i indtil flere populære pop-videoer, af hvilken den
m est kendte vel nok er Michael Jacksons video 'Black or
W hite’ . Ved brug af morphing kan du lave en gradueret over
gang mellem 2 helt vidt forskellige billeder.
Morph Plus fra ASDG hævdes at være 3 til 11 gange
hurtigere end nogen af konkurrenterne til at generere morphede billede-overgange. Udover hastigheden råder Morph
Plus over en hel masse forskellige forvrængnings- og billed
manipulations-teknikker. Inkluderet er desuden anima
tionssystem et FRED.

Større optiske disk
I sidste nummer skrev vi om det magneto-optiske di
skettedrev Floptical, der rummer 21 Mb pr. disk.
Hvis du syntes det var meget, så vent til du ser So
nys 128 Mbyte 3 .5 tom me drev. Det bruger standard
ISO magnet-optiske disketter, der ganske vist er ret
dyre, men altså kan rumme det samme som en stor
harddisk. Drevet leveres med SCSI-interface, så det
kan sluttes direkte til en A-3000 eller til en anden
Amiga med SCSI interface kort.
I øvrigt er 3M også snart klar med deres bud på
frem tidens lagermedium, en 133 Mb 3 .5 tom me
disk. Den er egentlig ikke større end Sonys, men ved
at lægge 10 2 4 bytes pr. sektor i stedet for de
normale 512, bliver det altså til 5 Mb mere.

2,5" harddiske
til Amiga 600
Til Amiga 6 0 0 har BMP nu,
udover deres 1Mb RAM-udvidelse (til ialt 2MB), yderligere
nyheder. Den ene er et kabel,
der gør det muligt at forbinde
en standard 2 ,5 ”-harddisk til
Amiga 6 0 0 internt. Og så er
det så snildt, at kablet kan
købes løst, eller sammen med
en passende harddisk, fra 85
MB og opefter...
Og nu er det ikke kun Amiga
500 ejere beskåret at spilde
kaffe og andet godt ned over
tastaturet. BMP har nemlig og
så et støvlåg, der passer per
fe kt til Amiga 6 00. Pris kr. 98,BMP-Data, tlf.: 4228 8700

Alternativ database
Gallery er navnet på en ret
kreativ database, der udover
de sædvanlige database funk
tioner er programmeret til og
så at fungere som en slags
'm ultim edia-database',
idet
du kan arkivere grafik og lydfi
ler sammen med dine tekstfi
ler. Alle dine records bliver be
handlet på helt traditionel vis,
bortset fra at du kan definere
billed- og lydfiler inden for hver
record, som så senere kan
bruges til at lave diverse slideshows m.m.
Gallery koster 60 pund, og
det kan fås ved at henvende
sig hos:
Helios Software Design
163 Huttiwaite Road
Sutton-in-Ashfield, Notts, NGI 7
2HB
England
Tel: 009 44 623 554828

DMA-expander
Hvis du har problemer med at
sæ tte harddisk og Action replay til DMA-porten på een
gang, har BMP-Data nu en
løsning. Det er et lille expanderprint, der simpelthen kan
sæ tte Action replay på højkant
mellem computer og harddisk.
Det virker på de fleste harddi
ske, dog ikke på MultiEvo
lution.
BMP-Data, tlf.: 4228 8700
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Få en 386 PC til din Amiga
Nu er Commodore blevet klar med det bridgeboard til A 2000 eller A3000, som seriøse PC interesserede har ventet på i årevis. Det er et 25
MHz ko rt med en 386SX processor, der er en billigere og langsommere udgave af en rigtig 8 0 3 8 6 processor, men som dog er meget hurtige
re end Commodores tidligere AT-bridgeboard, der kun havde en 12 MHz 2 8 6 CPU. K ortet er også bestykket med 2 MB RAM, der både kan kon
figureres som Amiga hukommelse eller som det såkaldte “ Extended RAM” til PC'en. Det betyder, at hvis du i forvejen går og overvejer at få et
RAM kort til din Amiga, der koster omkring 150 0 kr. skulle du måske overveje at ofre 1 5 0 0 kr. ekstra, og så få en fu ld t køreklar PC oven i
købet.
Med hensyn til PCere, så er der også håb forude for nybagte A600 ejere, for KCS, der tidligere har begået KCS Powerboard, er også ved at
være klar med et PC kort til dem, og Commodore lover også at lave en version a f PC kortet, selv om det naturligvis ikke kan blive et rigtigt brid
geboard, da Amiga 60 0 ikke har nogen PC bus. Det be
tyder, at du ikke um iddelbart kan tils lu tte standard ISA
bus grafikkort mm. som du kan til 386sx bridgeboardet.

En ‘4 8 6 i din A m ig a
Tyske Vortex tager nu skridtet fuldt ud og lancerer deres seneste ny
skabelse: en PC-486-emulator til Amiga 2 0 0 0 /3 0 0 0 . Med en sådan
karl får du en PC-emulator, der er baseret på en 25 MHz 8 0 4 8 6 SLC
PC/AT, med mulighed for at udvide op til 16 MB RAM. Der er også en
IDE/AT-harddisk-controller indbygget, og mulighed for et PC/AT-floppy-drev op til 2.8 8 MB (HD). Der er mulighed for at udvide Golden Ga
te 486SLC med EGA/VGA-eller LAN-kort.
Golden Gate 486SLC virker som en 486sx, og er op til 2,4 gange
hurtigere end en original 25 MHz 386sx.
Den nye em ulator kører som sm urt i det almindelige multitaskingmiljø på Amigaen, og kan endog opgraderes med en m atem atisk coprocessor. Golden Gate 486SLC kræver kun plads i et af Amigaens
bridgeslot.
K ortet har mange andre faciliteter (bl.a. Windows 3.1, DOS 5.0 og
EMS/XMS-support), men for at høre mere, skal du ringe til:
A lcotini.tif.: 86 22 0611

Test Dig Selv, del 3

A. C om putere

I sidste måned bragte vi vores nye
psyko-service, hvor du havde chan
cen for endelig at kunne se, hvilken
type du egentlig er. desværre faldt
nogle af spørgsmålene i punkt 4 ud,
ligesom punkt 5 stod lidt mærkeligt
ud. Sådan skulle spørgsmålene ha
ve set ud:

C. J o y s tic k s

4.

5.

Hvad kan gøre d ig m e st sur?
A. H vis e t program je g har s k re v e t

B. K æ rester

Med hensyn til sammentællingen
af dine points, var der desværre og
så nogle grumme fejl. Men hvis du
går ud fra følgende, skulle det gå op
(slå først op på side 61):
* “ under 1 0 p o in t” s ka l væ re: “ under 8
p o in t"
* “ m ellem 1 0 og 2 4 p o in ts ” ska l være:
“ m ellem 9 og 1 6 p o in ts "

ik k e v irk e r

* “ m ellem 2 5 og 3 5 p o in ts ” s k a l væ re:

B. Hvis je g har kø b t n og e t hos TVShoppen, og d e t ik k e v irk e r

“ m ellem 1 7 og 2 4 p o in ts ", og end e lig
* “ m ellem 3 6 og 4 8 p o in ts " ska l væ re:

C. S nydekoder t il s p il, der ik k e
v irk e r som love t

“ m ellem 2 5 og 3 2 p o in ts ”

H v ilk e t a f følgende tin g har du
h a ft fle s t af?

Så nu er der ingen undskyldninger
for ikke at tage testen - hvis du altså
tør...!

Mickey-konkurrencen

Så har vi fundet de heldige vindere, der deltog i vores lidt specielle kon
kurrence i DNC. nr. 9/92, “Mickey Mouse på armen” . At dømme efter bun
ken af breve, var der står interesse om gevinsterne, selvom det ville være
synd at sige, at de havde noget med computere at gøre.
Gevinsterne var: 1 stk. Mickey Mouse-ur, 1 stk. Bio-Hud Regenrator og 2
stk. action-figurer. Vinderne blev:
Rasmus Brink, Sandbakkevej 9, 8500 Grenå
Claus Holm, Mølletoften 9, 2800 Lyngby
Thomas P. Madsen, Seglen 43, 8800 Viborg, og
Robert Drobek, Havrevænget 37, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby

Tillykke til vinderne! Hvis du ikke var blandt vinderne i denne konkurrence,
har du muligheden for at deltage i en ny konkurrence - se andetsteds i bla
det - Held og lykke!
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L i Ja tak, je g vil gerne høre mere

om, hvordan je g bliver m edlem
a f je re s p ostordreklub og få r et
gratis spil.
Som medlem får du hver anden måned tilsendt et
katalog over de 40 af de bedste spil på markedet
samt mulighed for at spare 20-40% på spillenes
normalpris (der er ingen købetvang).
Medlemskab koster kr. 150.- om året.
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er e t selskab, hvis aktivite
te r om fatter im port, distribution,
ESCape butikken sa m t postordresalg.

□

Navn:______________________________
Adresse:.

Nørrebrogade 1,2200 København N • tel. 3139 63 66, fax 3139 2717

Amiga

London Arcade Rapport Ilt

FLERE VILDE
MASKINER!

Vores udsendte m edarbejder afslutter her sin spændende
beretning fra Londons arcade h aller Og vi har gemt de
mest fantastiske maskiner til sidst««*
Af Søren Bang Hansen

Test dine arm kræ fter mod dette plasticmonstrum...

SMASH!! Boksemaskinen få r en lige højre fra denne unge, spanske flue
vægter...

lle arcadespil med respekt
vandre... og vandre... denne
for sig selv rummer idag
arcademaskine stræ kker sig
mulighed for, at man kan
nemlig adskillige m eter ud i
horisonten: Seks skæ rme er der
spille to mod (som metider med)
hinanden. Men i kampen om spil
blevet plads til, hver med eget
lefuglenes gunst og penge er
sæde!
mange spilfabrikanter nu gået et
Alligevel var der rift om plad
skridt videre...
serne, for gameplayet er helt i
Namcos “ Final Lap 2" er nok
top. Desværre er det nok tvivl
somt, om maskinen nogensinde
det mest ekstreme eksempel.
kommer til Danmark. Den fylder
Det er et klassisk bilræ s - mere
action end sim ulation. Man ser
det samme som 5-6 almindelige
arcadespil, og koster sikkert
sin bil på skærmen som i Outrun,
men her er det en Formel 1 racer,
noget tilsvarende...
"Fourtrax” er også en stor sag,
man sidder i. Ved første øjekast
ser maskinen gabende kedsom
og her er det motorcykler, det
melig ud. Indtil man lader blikket
handler om. Op til fire spillere kan

køre mod hinanden fra hvert sit
hydrauliske sæde med tilhørende
skæ rm. Det er også et s to rt kabi
net, der hører til “ X-Men", men nu
er vi ovre i banke-genren. Seks
joysticks er placeret i en krans
omkring en stor skæ rm (egentlig
to skæ rme sat sammen til en).
Hver spiller kontrollerer en super
helt (med eksotiske navne som
“ Nightcrawler” og “ Dazzler” ), der
så med hjælp af sine særlige
kamp-egenskaber skal banke
nogle imponerende tegneserie
skurke på plads. Her er alt hvad
h je rte t kan begære af perfekte
animationer, megavåben og et

A
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aldeles glimrende gameplay.

Den tredje
dimension
Et af computerspillenes evindeli
ge problemer er, hvordan man
bærer sig ad med at gengive en
3D virkelighed på en flad skærm,
der jo kun har to dimensioner.
Spilfirmaerne har forsøgt at løse
problemet på flere måder, men
indtil nu har effekten aldrig været
overbevisende. "Driver’s Eyes”
fra Namco prøver at løse proble
met på en simpel og ret oplagt
måde. I stedet for den sædvanli
ge udsyns-skærm stiller denne

ARCADE GUIDE
DNC's reporter har gennem de sidste seks måne
der vadet Londons gader tynde, og vi kan derfor
præsentere denne dugfriske guide til metropolens
spillehaller. Vi advarer mod de værste skuffelser
og lokaliserer de mest spændende og veludstyre
de steder. Check them out - næste gang du er i Lon
don...

European Football Champ ‘92 - men så heller ikke
ret meget andet.

LEISURECASINO
CENTRE
(Tottenham Court
Road)
*

Bag denne bygnings
spændende
facade
gemmer sig et temme
ligt tamt opbud af
maskiner. Der er mas
ser af enarmede, og i
kælderen står et par
nye flipperspil, men ellers er her ikke meget at kom
me efter. Faktisk optages det meste af gulvpladsen
af karatespillet Street Fighter 2. Alene i stueetagen
står der seks versioner af spillet - det ene kører på
en megaskærm, de fem andre står på rad og ræk
ke. Og nedenunder finder man yderligere tre Street
Fighter maskiner! Om indehaveren er karatefreak
vides ikke, men hans spillehal kan i hvert fald kun
beskrives som halvtom og hel-kedelig.

CRYSTAL ROOMS
(Leicester Square)
** *

Et af de mere checkede steder, og man ser straks,
hvorfra denne hal har fået sit navn. Der er tæpper
på gulvet, og både væg, loft og søjler er belagt med
spejle, der funkler om kap med de mange video
skærme. Ved dørene er der posteret smoking
klædte udsmidere, hvilket nok hænger sammen
med, at Crystal Rooms ligger midt i Londons hjerte
- lige ved siden af det berømte "Hippodrome" discotek. Så både uden- og indenfor er der en farverig
vrimmel af mennesker i alle afskygninger. Udover
de uundgåelige enarmede (og nu taler jeg altså
igen om maskinerne, ikke menneskene!), rummer
hallens to etageren del nye flipperspil, men der er
også nyere videospil som Mad Dog McCree og F15
Strike Eagle. De mere nostalgiske kan hygge sig
med Smash TV og Line of Fire. Absolut et besøg
værd.

LOTS-O-FUN
(Charing Cross Road)
**

Navnet tegner jo meget lovende, men træder man
indenfor, opdager man hurtigt, at dette etablisement ikke helt kan leve op til sit navn. Største
parten af den stærkt begrænsede gulvplads opta
ges af enarmede tyveknægte og de drilske "skubbemaskiner", som man smider mønter i - i håb om,
at de så skubber nogle af de andre mønter ud af
maskinen. Stedets hovedattraktion er absolut Mad
Dog McCree video spillet, og der er da også blevet
plads til både F15 Strike Eagle, Terminator 2,

Formel 1 maskine spilleren over
for hele tre skæ rme - placeret i
forlæ ngelse af hinanden, så de
teoretisk set skulle dæ kke hele
ens synsvinkel. Det er et sjovt
spil, for der er en god føling med
rat, speeder, bremse, gear og
kobling. Men de to ekstra
skæ rm e, der skulle sikre en mere
involverende oplevelse, er i virke
ligheden kun en fordel for de
omkringstående tilskuere. Når
man spiller, sidder man nemlig så
tæ t på, at man alligevel kun ser
på den midterste skærm.
Så har Namco haft langt mere
held med 3D-effekten i “ Starblad e ” , der er et stjernekrigs-inspire
ret shoot'em-up. Skæ rm billedet
vises her på noget, der kunne lig
ne et indadbøjet spejl, hvilket
giver en rigtig god dybdevirkning.
Men kun for spilleren, for i mod-

ligger centralt placeret i den østlige ende af Lon
dons største og fornemste indkøbsgade. Den er
stor, og det vrimler med nye maskiner. Stedets
stolthed er uden tvivl Virtuality systemet. Den slags
maskiner er dyre i drift, fordi der skal afses en med
arbejder til at betjene dem, så det siger lidt om ste
dets format. Også når det gælder interaktiv video,
kan LIA Amusements være med: Her finder man
både Mad Dog McCree og Space Pirates. Og man
leder heller ikke forgæves efter store, dyre maski
ner som Final Lap 2 og Driver's Eyes. Herudover er
der naturligvis masser af “almindelige" spillema
skiner, flippere og enarmede tyveknægte. Meget
imponerende.

LIA AMUSEMENTS
(Oxford Street)
* * * *

Med denne hal er vi ved at have nået et niveau, der
ligger over, hvad man kan finde i Danmark. Hallen

FUNLAND LUNA PARK
(Trocadero, Picadilly Circus)
* * * * * *

Dette er, helt uden sammenligning, Londons
største, flotteste og mest veludstyrede center for
elektronisk underholdning. Faktisk tror jeg ikke,
der findes noget tilsvarende i hele Europa (det skul
le da lige være EuroDisney). Funland ligger på
første sal i det store Trocadero center, og der er
åbent alle ugens syv dage til klokken 1 om natten.
Rygning, spisning og drikning er strengt forbudt her på stedet tager man sine spil seriøst!
Hallen er stor nok til, at man kan fare vild, og
stemningen er ubeskrivelig. Man føler sig hensat til
en helt anden verden. De elektroniske blip og brag
flyder sammen med et dunkende disco-soundtrack, der konstant tordner ud gennem højttalerne
(“ Use your fantasyyyyyyy......” ), og midt i det hele
ligger en kæmpe arena, hvor radiobiler drøner
rundt mellem (og ind i) hinanden. Hvad spillema
skiner angår kan man roligt slå fast, at hvis det fin
des, så findes det her! Udbuddet spænder fra
70'ernes gamle, mekaniske indretninger til
90'ernes nyeste Virtual reality hardware. Det uni
formerede personale er altid parat til at hjælpe, og
her er masser af konkurrencer og andre spænden
de happenings. Hvis du er en ægte spil-entusiast,
så er det her dit Mekka. Stedet, hvortil alle rettro
ende bør valfarte mindst een gang i deres liv...

sæ tning til Driver’s Eyes er det
her umuligt at se noget som
helst, hvis man ikke sidder i
sæ det direkte foran skærmen!
Grafikken minder i stil meget
om Star Glider 2, men alt er selv
følgelig blæ st op flere gange. Det
går hedt til, og den flotte 3D
e ffe kt gør, at man godt kan føle
sig svimmel, når man styrer sit
rumskib lavt henoveren planet og
kigger ned...

Levende

h o lo g ra m m e r

Driver's eyes - tre skærme i stedet fo r en!

Men det bliver vildere endnu...
meget vildere. Som så ofte før er
det Sega, der står for det helt sto
re teknologiske gennembrud denne gang med et spil ved navn
"Time Traveller’’ .
Når man står ved maskinen,
kigger man ned på en halvmåne-
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k skærm, nærmest en
B n a . ogopdagertil sin for
■ a t der går folk rundt på
den. Små bitte mennesker - ikke
af pi’ els raen af kød og blod!
Instinktivt rækker man ud med
h ånd elfo r at mærke efter, men
skærmen er helt flad. Alligevel
kan man gå rundt^om maskinen,
og se hvordan synsvinklen
skifter, så man ser de små mini
putter fra flere vinkler...
■ havde en lang diskussion
mel [oglc af de mange forbløffe

sig i. Det eneste, du skal gøre, er
at hive i joysticket og trykke på
angrebs-knappen på det rigtige
tidspunkt.
Det er det gamle Dragon’s Lair
syndrom, hvor gameplayet ude
lukkende er et spørgsmål om sim
pel timing.

Virtual Realil
"Virtual R e a litv ^ r her også, og
kan oversættes til “Faktisk virke
lighed" -altså en simulation, der i
enhver henseende er så realis
tisk, at den praMsk talt ikke er til

■ e s k e r, der havde samlet
de
sig
at skelne fra virkelig
■ d e n n e maskine, men
det
Der er talt og skrevefmeget om
os ikke at finde frem
■ga har opnået dentil, hl
Virtual Reality, og det lyder alts
ammen utroligt sp æ n d e n d e ®
r simpelthen den
ne e'
eller skræmmende, om du vil *
mes eanstiske “3D grafik", jeg
Men skru lige forventningerne
nogei inde har set - og så tilmed
ned. Denne teknologi er stadig på
i fori af videooptagelser med
spædbarns-stadiet, og der er
leven skuespillere...
Spil1 ts attract-sekvens viser
uendelig lang vej endnu, før "den
fjerde dimension” er en realitet.
en ski hed med langt blond har.
“badedragt". Hun star
Da jeg prøvede Cyber-spillet,
iført
var jeg på intet tidspunkt i tvivl
inde i
glasboble, som hun i
om, at det blot var et com
der hu på med en laserpistol
Hereft kigger hun op på dig med
puterspil. I praksis lider systemet
blå øjne og forklarer lystadig under en del “børne
sine si
noget om> at du skal frelse unisygdomme". Lyden fra hjelmens
verset ved at rejse gennem forhovedtelefoner blev til dels
overdøvet af stedets almindelige
s/oner. Fluks kommer
skellige tidszol
=cs: s'
skuespiller) frem
din figur (læs:
larm, og skærmene blev hurtigt
på skærmen
e n \.lille forvirret
tilduggede. Grafikken er heller
en - en
d en
e k s t e r i håndcowboy med
en s
sekst
ikke så hurtig, som man kunne
en.
ønske.
Herfra begynder det de:
at gå galt. Man kunne næ
”We are closingdown, Sir...". En
have sagt sigt selv, at med s'
mange tekniske seværdigheder
venlig men bestemt herre klædt i
hvid t-shirt og røde jeans, den uni
kunne gameplayet umuligt følge
form, der kendetegner al perso
med, og det kan det da heller
ikke. Din cowboy står midt på
nalet i Funland, går rundt og hjæl
skærmen (læs: midt i arenaen),
per de sidste spillefugle tilbage til
og angribes fra alle sider af india
virkeligheden. Klokken er over
midnat, og kun den hårde kerne
nere,
storbys-punkere
og
rumuhyrer - alt efter hvilken tid
er tilbage - flest indfødte, men
også en del japanere, samt nat
szone
han
befinder
urligvis et par fulde svenskere.
Sammen begiver vi
os ud i det
tætte men
neskekaos
under
de

Så er det slut

Get physical! Kyl bolde efter tøj-katten!!
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Holografisk videofilm fra Sega - desværre undslap hologrammerne vort
kamera.
blinkende neon reklamer på Picadilly Circus. London sover som
bekendt aldrig...
Alligevel har undergrundsba
nen forlængst smækket skod
derne i, og da jeg ikke har flere
penge tilbage til en taxa, begyn

der jeg at trave hjemad gennem
den lune sommernat. En del pund
fattigere - men adskillige oplevel
ser rigere.

Træd ind i "Cyberspace" - et nyt elektronisk univers...

Konstruér din egne
menuer med musen
Resource Construction Tool er et
meget nyttigt tysk program, som
minder om et CAD-program( og
med det kan du selv designe
menuer
og
requestere
på
skærmen«
Af Lars Jørgen Helbo
ges i popup-menuer, og placeres i
et er egentlig ikke svæ rt at
requesteren eller menuen. Deref
programmere menuer, gadte r kan man udvælge objektet,
gets og requestere på Amigaen; men det er utroligtændre dets placering, størrelse,
indhold, farve etc. Det hele fore
omstæ ndeligt. En requester skal
går med musen og med udstrakt
ikke være sæ rlig avanceret, før
brug af requestere. Det sidste er
den indeholder 100 koordinater,
selvfølgelig ikke overraskende for
og de skal allesammen beregnes
et program af denne type; men
og skrives i kildekoden. Proce
det gør arbejdet ualmindeligt
duren forenkles noget, hvis man
kom fortabelt.
bruger det nye gadtools.library;
Som noget nyt i version 1.5
men så kører programmet kun
laves alle objekter nu autom atisk
under DOS 2.0.
i “ DOS 2 .O-stil" med skygge og
I stedet kan man bruge RCT eller
3D-look, vel at mærke også under
Resource Construction Tool. Det
DOS 1.3.
er et grafisk baseret konstruk
De requestere og menuer, som
tionsprogram for menuer og
hører til et program, saves i en
requestere.

D

Fig.2: RCT-filrequesteren, som indgår i rct.library, og som man derfor
kan bruge i sine egne programmer. Bemærk at reguesteren er udstyret
med sizing-gadget. N år størrelsen a f requesteren ændres,
ændres størrelsen af alle gadgets relativt hertil!

Kildekode
Man kan im idlertid også integre
re requestere og menuer direkte i
programmet. Til RCT hører nemlig
også et konverteringsprogram,
som om sæ tter datafilen til kilde
kode. Programmet er her meget
fleksibelt. I version 1.5 kan data
filen om sæ ttes til: Amiga-, GFAog Hisoft-Basic, Aztec- og LatticeC, Aztec-, Hisoft- og Kick-Assembler, Kick-Pascal og M2AmigaModula-2.
Resultatet af omsæ tningen er
en fil med ganske almindelig kil
dekode. Man kan altså editere
teksten og compilere den sam
men med resten af programmet.
Når
man
om sæ tter
en
requester til kildekode, får man
også et indtryk af, hvor meget
arbejde man sparer med RCT.
Requesteren i fig. 1 fylder over
5 0 0 linier i C og ikke mindre end
2 2 0 0 linier i Basic.

end de der er nævnt herover.
I m odsæ tning til resten af pro
grampakken er rct.library public
domain. Det betyder, at man kan
give den videre sammen med de
programmer man skriver, uanset
hvordan programmerne distribue
res. Som noget nyt indeholder
rct.library version 1.5 også en
meget kom fortabel filrequester.

Konklusion
RCT er et program, som virkelig
kan gøre livet nemmere for en
stresset programmør. Til de posi
tive sider hører også en relativt
lav pris, den manglende kopie
ringssikring og en velfungerende
update-service. Hvis man har set
så meget satellit-fjernsyn, at man
kan arbejde med et tysk program
og læ se en tysk manual, er det
ens egen fejl, hvis man ikke
bruger programmet.

RCTJibrary
F ig l: Demo-requester konstrueret med RCT. I forgrunden en pop-upmenu, som bruges til a t tilføje nye gadgets.

Selve programmet
Med hovedprogrammet konstrue
res menuer og requestere på
skærmen ved hjæ lp af musen.
Det minder en del om et CAD-program. De enkelte objekter, f.eks.
gadgets, tekster og rammer væ l

særlig datafil. Denne datafil kan
så loades når programmet
startes. Man opnår altså en
adskillelse mellem brugerover
fladen og den egentlige program
kode. Det kan f.eks. være en for
del, hvis programmet senere skal
oversæ ttes.

Tredie del af R.C.T. er rct.library.
Det er en samling af procedurer,
som bruges til at loade datafilen
(hvis man ikke vælger at
om sæ tte den til kildekode og
integrere den i programmet) og til
at styre menuer og requestere.
Biblioteket er i standard-Amigaform at, og procedurerne kan der
for kaldes fra s to rt set alle pro
grammeringssprog, også andre

Fakta:
R.C.T. 1.5
Maxon Computer GmbH
Schwalbacher Str. 52
D - 6 2 3 6 Escborn
DM 129,Update fra 1.x DM 20,-
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n video-digitizer eller framegrabber er en enhed, der kan
"fange" et billede fra en vi
deobåndoptager,
videokamera
eller en anden videokilde. Jeg fik
mulighed for at afprøve den sid
ste nye af slagsen, det tyske VLab fra Macro System.
Indpakningen er en lidt sørgelig
papkasse med selve kortet,
brugervejledning og en diskette.
K ortet var pakket ind i det sæ d
vanlige bobleskind (pop!), og
brugervejledningen er en nydelig
sag, der desværre er på tysk. Til
gengæld dæ kker den emnerne
godt, ogARexx-kommandoerneer
sæ rdeles godt beskrevet.
Desværre har Macro System
valgt at lade 1.3-brugere i stik
ken. V-Lab kan KUN køre på en
maskine med 2 .O-chipsæt, hvil
ket nok vil ærgre mange!

E

Utrolig enkeltt

Hiv video’en
ind i Amiga!

Få dine videofilm direkte ind på Amigaen! Vi tester
et nyt kort, der gør det hele muligt - og så er det bil
ligt!

Hurtigt installeret
Installationen af kortet er
hurtigt overstået, selv om det er
af halvhøjde-typen, og ikke pas
ser i de skinner der norm alt hol
der udvidelseskort på plads. Her
er et godt håndelag og en skrue
på sin plads!
På ryggen af kortet, altså den
side der vender ud af maskinen,
sidder to almindelige phono-stik
til composite video-ind. Du kan
selv vælge hvilken en du vil bruge
til dit video-input. Desværre er
der ikke Y/C indgang til SuperVHS eller indgang til RGB, især
finder jeg manglen på Y/C-stik lidt
uheldig. I brugervejledningen
begrundes det med, at det ville
gøre produktet for dyrt at frem 
stille, så man må håbe, at V-Lab
bliver en tilstræ kkelig stor succes
til at Macro System frem stiller en
storebror.
Software-installationen
er

Af Claus Arwilk
hurtigt overstået, og installa
tionsprogram m et danner de directories og filer, der skal bruges.
Selve softwaren integreres per
fe k t i 2.0-systemet. Gadgets, vin
duer og menuer er holdt i et
sådant niveau, at jeg næsten tør
påstå, at V-Lab er det flotteste
2 .0-integrerede software
på
markedet i dag.

På dansk
Programmet er lokaliseret, dvs.
du har mulighed for at vælge spro
get i menuerne. Dansk er blandt
sprogene, men du kan også væl
ge engelsk, tysk eller hvad med
portugisisk?
Lokalisering
er
ellers forbeholdt den allernyeste
Workbench, men i V-Lab kan også
2.0- brugere udnytte funktionen.
For at se dit videosignal, kan du
åbne et vindue på skærmen, der
minder meget om Picture-in-

Picture funktionen på nyere TV.
Vinduet viser dit billede i
so rt/h v id , i et antal gråtoner og
opløsning du selv kan definere. I
toppen
af
“ M onitor”-vinduet
vises antal frames i sekundet,
altså det antal billeder du med
rimelighed kan forvente at kunne
digitalisere, dog uden at pro
gram met tager højde for hard
disk-hastighed og andre faktorer.
Andre vinduer indeholder farvekorrektionsparametre, hvor du
kan ændre på de enkelte farvejusteringer rød, grøn og blå plus
kontrast, lysstyrke og farvemæ thed. Der er en boks hvor du
bestem m er kvaliteten på det
grabbede billede, om det skal
være so rt/h vid , hi-res, overscan
etc..
V-Lab anvender sit eget form at
i digitaliseringsfasen kaldt YUV.
Dette billede skal nødvendigvis

konverteres til et form at, der kan
forstås af Amigaen. Der er mulig
hed for at sæ tte konverterings
typen, der spæ nder fra 2-farvers
kvartskæ rm sbillede til 4096farvers HAMLACE overscan, og
du kan lave 256-farvers billeder
til AGA-chipsættet. Besynderligt
nok understøtter V-Lab ikke
HAM8, men til gengæld er kvali
teten på de konverterede billeder
meget høj, næsten så god som i
de store konverteringsprogram
mer. Du kan eksportere 24-bit bil
leder til viderebehandling i disse
programmer (f.eks. Art Depart
ment
eller
ImageMaster)
i
opløsninger op til 68 4 gange
536, men hvis billedet skaleres
til en almindelig Amiga-opløsning
som 3 6 8 gange 580, vil aspektet
være forvræ nget, dvs. billedet vil
være for højt. Af uvisse årsager
understøtter V-Lab ikke direkte
de almindelige Amiga-opløsninger, men giver nogle besynderlige
opløsninger såsom 3 4 2 *2 6 8 ,
3 4 2 *5 3 6 ,
6 8 4 *2 6 8
og
6 8 4 *5 3 6 .

Grab billeder

Med V-Lab kan du "fa n g e " billeder direkte fra din videomaskine, uden noget som helst andet udstyr.
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V-Lab kan digitalisere sekvenser,
altså grabbe kontinuerligt fra en
videokilde. Dette giver mulighed
for mange interessante effekter,
f.eks. kan man filme en rose der
åbner sig, skyernes bevægelser
eller en scene fra en film . Man
kan dog ikke optage billeder i real
tim e, det bedste jeg kom op på med et 50 MHz acceleratorkort var 8 fram es (billeder) i sekundet
i farver, og 18 frames i sort/hvid.
Til sammenligning kører en
normal tegnefilm med ca. 12 fra
mes i sekundet. Hvis man har en
video med et godt still-billede,
helst digitalt, kan man uden pro
blemer grabbe billederne ved at
vælge
sekvensoptagelse
og
manuelt køre en frame frem på
videobåndoptageren. Det er et
kedsommeligt arbejde, men det

virker.
V-Lab har en TBC-agtig funk
tion, der kort sagt korrigerer for
billedhop, billedvæ lt og striber. I
V-Lab er denne funktion begræn
set til den vertikale syne, så bille
det ikke hopper eller flimrer. Den
ne funktion er guld værd, og fun
gerer ganske glimrende - det
eneste problem je g oplevede var
at softwaren ville fryse compute
ren når jeg pausede videobånd
optageren, sandsynligvis fordi
den prøvede at “fange” e t signal
der selvsagt ikke var af den
bedste kvalitet. Det bør nævnes,
at pro-blemet kun optrådte når
Monitor-funktionen var slået til.

Boks 1. Eksempler på V-Lab’s formåen
Sæt antenne-stikket ind i VLab-kortet istedet for i TV’et, og "fang" de billeder du vil have! Her
et lille udvalg fra vores test.

Understøtter
ARexx fuldt ud
Billedkvaliteten er imponerende
god, både i 24-bit og i de mere
almindelige opløsninger. Både
TBC-funktionen og de mange ju s
teringer gør det let at optimere bil
ledkvaliteten til ens behov. Hvis
man for eksempel har et video
bånd man skal digitalisere fra, vil
man typisk skrue ned for farverne
for at forhindre for megen udt
væring, et norm alt VHS-problem.
Hvis man bruger et kamera, kan
billederne blive ufatteligt skarpe,
så man slipper for at bruge tid på
efterbehandling.
V-Lab understøtter ARexx fuldt
ud. Hvis man er kræsen og ken
der ARexx, kan man foreksem pel
digitalisere sekvenser i 24-bit og
overføre dem til A rt Departe
ment, der kan viderebehandle
dem til brug i et andet program,
altsammen uden at man behøver
at røre maskinen.

Stærkt udspil
V-Lab er e t virkeligt stæ rktudspil,
der beviser hvor vigtigt et godt
stykke software er for et produkt
som dette. Til prisen får man en
ydedygtig framegrabber, e t virke
lig godt stykke software og en fyl
destgørende (tysk) brugervejled
ning. De eneste fejl ved V-Lab er
låsningen af maskinen ved still
på videomaskinen, manglen på
Y/C indgang og software til 1.3brugere. Isæ r det sidste synes
jeg er beklageligt, mange kunne
sikkert godt leve med de basale
funktioner i V-Lab.
Udover de få klagepunkter må
man håbe, at Macro System kom
mer med flere produkter i samme
klasse, for de har fa t i den rigtige
ende af markedet.

Fakta:
A 2 000/A 3000Z orro-ll kort,
pris 2795,- inkl. moms
A500 (A600?) ekstern,
pris 1895,- inkl. moms
Evolution Danmark,
tlf.:3 1 74 56 08
BSPIlÉÉÉ
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BERØMTHEDER FRA DET STORE UDLAND
HAR OPDAGET DET NYE

...NU ER DET DIN TUR!

D e t Nye C O M p u te r h a r o p r e tte t en s u p e rh u rtig te le fo n service! Ved a t rin g e t il vores specielle
te le fo n lin je , kan du på få tim e r sæ lge e lle r kø b e lig e h vad d e t skal væ re a f d ata-u d styr.
N o rm a lt ta g e r d e t 2 -3 m å n e d e r a t få sin ann once i vores læ s erm arked , m en h e r kan du altså
h a n d le d a ta u d ru s tn in g på een dag!

RING 9013
h v is d u vil
RING 9023
h v is d u vil

2222, (1 ,5 0 Kr. pr. m in.)
in d ta le en an n o n ce .
3344, (6 ,9 5 Kr. pr. m in.)
lytte til annoncer.

DET ER LET! Du ringer til
numm eret, og fø lge r
speakerens anvisninger.
Du skal indtaste dit
postnum m er og væ lge om
du vil købe eller sæ lge.
Derefter skal du væ lge det
em ne du søger. Tast 500 eller
den direkte kode til netop din
kategori:

KODE
510
521
522
523
524
531
532
533
541
542
543
550

EM NEKATEG O RI
PC'ere og IBM k o m p a tib le
A m ig a C o m p u te re
C o m m o d o re 64 & 128
M a cin to sh
A n d re c o m p u te re
PC H a rd w a re
A m ig a 81 C o m m o d o re H a rd w a re
A n d e t H a rd w a re
PC S o ftw a re
A m ig a & C o m m o d o re S o ftw a re
A n d e t S o ftw a re
E D B -litte ra tu r og m a n u a le r

Denne service e r KUN og u d elu kken de fo r p riv a te danske te le fo n a b o n n e n te r. Skønnes d et, a t en annonce e r fra e t firm a , e lle r a t
d e t u d b u d te er ille g a lt s o ftw are , b liv e r den fje rn e t uden varsel.
G æ lder i Jylland, på Fyn og på Sjæ lland. M en endnu ikke a lle centraler.
Denne service udbydes af: au d io m e d ia as, St. Kongensgade 72, 1264 K øbenhavn K

Harddisk-sæt
uden harddisk
En harddisk er enoaf de bedste,
men desværre osså dyreste, udvi
delser man kan få til A m ijaen .
Med lidt arbejdskraft, kan man
måske spare en del af pensene« Vi
ser på mulighederne«
Af Lars Jørgen Helbo
Hvilken Amiga-ejer ønsker sig
ikke en harddisk? Hvad med en
Quantum eller Maxtor SCSI-disk?
Måske med en GVP-controller?
Ihvertfald med DMA, m indst 200
MB og højst 17 ms. Her slutter de
fleste drømme med et blik på sid
ste kontoudtog.
Men måske er der en anden
løsning. Måske kan man finde en
billig (brugt) PC-harddisk. Hvis
man så selv bygger den sammen
med controlleren og Amigaen,
kan det måske lykkes.
Spørgsmålet er så, om denne
sammenbygning kan udføres af
en bruger uden sæ rlig teknisk
erfaring. Heldigvis kan man købe
fæ rdige controllersæ t, som inde
holder alt (bortset fra harddi
sken). Vi har set på tre af slagsen.

ICD Ad I DE/44
Vi begynder i småtingsafdelin
gen. Med AdlD E/44 kan man pla
cere en 2,5 tomme IDE (AT) hard
disk med op til 60 MB internt i en
Amiga500! Det lyder utroligt; men
når man ser, hvor små stumperne
er, forstår man at det er rigtigt
nok.
Der findes iøvrigt to andre
versioner af sæ ttet beregnet til
3,5-tomme drev i henholdsvis
A 2000 og A500. I A500 kræver

det dog, at det interne diskette
drev fjernes.
HD-controlleren til AdIDE sid
der på en (meget) lille printplade.
Den anbringes i computerens
CPU-sokkel, hvorefter M C68000
placeres ovenpå controlleren.
Selve harddisken skrues så fa st
på den medfølgende holder og
forbindes med controlleren.
Installationen er overraskende
enkel, under forudsæ tning af at
M C68000 sidder i en sokkel!
Inden man køber sæ ttet, bør man
derfor kontrollere, at Amigaen
ikke er lavet i SMD-teknik med
fastloddet CPU. I så fald er instal
lationen nemlig (næ sten) umulig.
Den medfølgende diskette
indeholder det nødvendige devi
ce, sam t et formaterings- og et
HD-parkerings-program. Der er
det, der nødvendigvis skal være,
men heller ikke mere.

DataFlyer 500
- hedder et sæ t fra firm aet Expansion Systems. Det findes i versio
ner til både A500 og A 2000 og til
såvel SCSI som IDE (AT) harddi
ske.
Controlleren sidder på en 11 x
17 cm stor printplade. I A500
versionen sidder den i den for
reste ende af et metalkabinet. I

den bageste ende sidder så selve
harddisken. Harddisken skrues
fa s t i kabinettet, to kabler stikkes
fa s t på harddisken og det hele for-

DataFlyer 500 forbindes med
Amigaens expansionport, som
ikke er fø rt igennem. Dermed blo
keres fo r andre udvidelser. Kabi
nettet er solidt og rum meligt; men
også lidt klodset, og det passer
ikxe alt fo r godt til Amigaens
design.
bindes med Amigaens expansion-port, ingen problemer i det.
Kabinettet er sto rt. Der er god
plads i det; men det er også lidt
klodset. Expansion-portenerikke
fø rt igennem; men på controlle
ren sidder et slot, hvor man kan
placere et RAM-kort med op til 8
MB RAM. I forbindelse med dette
RAM-kort kan man også senere
indbygge en strømforsyning.
Installationsdisketten indehol
der ikke mere end ICD’s; men
installationsprogram m et har her
intuition-overflade.

Konklusion
Hvis jeg kunne vælge frit blandt
de tre kandidater, ville jeg vælge
Supra-sæ ttet til en A2000. Det er
solidt udført, og man får alt, hvad
man kan ønske sig af software.
Til en A500 ville jeg derimod
vælge den interne løsningfra ICD.
Ganske vist kan harddisken højst
være på 60 MB; men til gengæld
blokerer den ikke for andre udvi
delser.
I praksis er valget nok mindre
frit. Det vil sikke rt være sådan, at
man har en harddisk, og så væl
ger den dertil passende control
ler. Her er det vigtigt, at spørge
forhandleren til råds. Der findes
et utal af harddiske, og harddisk

SupraDrive
Her var det versionen til A 2000 vi
havde fa t i. Controlleren er bereg
net til en SCSI-disk. Det er en for
del, fordi de er hurtigere. Til
gengæld er det nok svæ rt at finde
en billig eller brugt.
Controlleren giver um iddelbart
et godt indtryk. K ortet er forsynet
med en usædvanlig stabil metal
ramme, så selv den tungeste
harddisk vil blive siddende, hvor
den skal. Der er også e t eksternt
SCSI-stik, så man senere kan til
slutte CD-rom eller tape-streamer.
Den tilhørende software er
også imponerende. Hele tre
disketter med alle mulige hjælpe
programmer. Der er form atte
rings-, installations- og backupprogrammer. Man finder endda et
program,
som
gennemsøger
harddisken for IFF-filer, og viser
dem på skærmen.

Installations
vejledning

Det interne controllersæt til A 500 fra ICD er utrolig småt. Udførelsen
virker um iddelbart velgennemtænkt og overbevisende, og expansionporten forbliver fri til andre formål.

på engelsk og s to rt set uden illu
strationer.
For en erfaren computerbruger
er engelsk selvfølgelig ikke noget
problem; men hvad mener du om
følgende sætning; "Some IDE dri
ves, have ribbon cable connectors keyed in reverse’’? Og det er
bare ét eksempel. Eller ved du
hvad en "Tore A-10” eller “ #2 Phi
lips Screwdriver” er for noget?
Det er specielt ærgerligt, fordi
installationen af de tre sæ t er så
enkel. Problemet kunne altså
løses med en enkelt A4-side på
godt dansk og med et par vellig
nende fotos. Er det virkelig for
meget forlangt?

Alle tre harddisk-sæt er relativt
enkle at installere. Alligevel må
man for sådanne produkter stille
særlige krav til den trykte vejled
ning. Installationen skal jo laves
af brugeren, og det er måske
første gang, hun prøver det.
Men netop på det punkt kan
ingen af de tre rigtigt overbevise.
Hvert sæ t indeholder ganske vist
en udførlig manual; men de er alle

Controller-sættet
fra
Supra
udmærker sig ved en meget kra f
tig metalramme, en ekstern SCSIport og masser af gode hjælpe
programmer.
og controller skal nødvendigvis
passe sammen. Derfor: Tag hard
disken med hen i forretningen, og
lad forhandleren garantere, at
controller-sæ ttet passer til den.
En Seagate ST138R er noget helt
andet end en ST138N.
Indbygningen skulle derimod
ikke give problemer. Alle tre sæ t
kan anbefales til brugere uden
sæ rlig teknisk indsigt. Der er
intet, der skal loddes. 4-5 skruer
og et par stik, det er det hele. Hvis
man finder det rigtige tilbud til
den rigtige pris, kan man altså
roligt gå i gang.

■

Fakta:
ICD-AdlDE/44, pris kr. 1195,Dataflyer, pris kr. 1395,SupraDrive, pris kr.2095,B e ta fo n .tif: 3 1 3 1 0 2 7 3
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AMI6A MODELLER

CDTV PERSONAL COMPUTER SYSTEM
A500 PLUS
A500 COM Bl
A600
A600 HD
A2000 UDEN MONITOR
A2000 MED MONITOR
A3000 U D E N M O N IT O R :
2 MB RAM OG 50 MB HARDDISK
2 MB RAM OG 100 MB HARDDISK
A4000 U D E N M O N IT O R :
6 MB RAM OG 120 MB HARDDISK
M O N IT O R E R M ED KABEL:
COMMODORE I084S
COMMODORE 1960 MULTISYNC

6995,3295,3995,2995,4495,5995,8495,13995,15995,18995,2399,4495,-

SERIØST SOFTWARE

E

Kr. 695,-

Kr. 895,-

Kr. 899,-

Kr. 1195,-

Kr. 449,-

Kr. 695,-

Kr. 595,

PPAGE & P D R A W 3.0
Den bedste og
billigste DTP-pakke

IM A G IN E 2.0 PAL
Det ultimative raytracing
program til alle grafik-folk

S A S /L A T T IC E C 6.0
C-Freaks, It's H e re ....
C O M E A N D G E T IT !

Kr. 2395,-

Kr. 2295,-

Kr. 2695,-

RAM-UDVIDELSER

PRINTERE
9-NÅLS:
STAR LC 20
C O M M O D O R E MPS 1230

FRA
Kr. 2 9 9 ,

LASER:
1995,1695.-

9-NÅLS FARVE:
STAR LC 200C
C O M M O D O R E MPS I550C

2695,2695,-

24-NALS:
STAR LC 24-20
STAR LC 24-200

2995,3395,-

24-NALS FARVE:
STAR LC 24-200C

3995,-

AS00(+) RAM-UDVIDELSER
M /G ENNEM FØ R T DM A-PO RT

5 12 KB TIL A500(+)
1 M B TIL AS00+
2 MB TIL A500
1 M B T ILA 600
2 M B TIL A2000
4 M B TIL A2000

299.749,1399.885.1599,2399,-

LØSE RAM-KREDSE RING!

ALFA-DATA 2 MB
ALFA-DATA 4 MB
ALFA-DATA 6 MB
ALFA-DATA 8 MB
SUPRA RX500 I MB
SUPRA RX500 2 MB
SUPRA RXS00 8 MB

Alle priser er ind. moms. og er gældene til den 31/12 II

C O M M O D O R E MPS 1270
HP DESKJET 500
• INCL. PRINTER DRIVER
• 300 DPI

7895.-

8535,-

8895,-

PRINTER TILBEHØR:

INKJET:
IN TER N E ALFA-DATA
RAM -UDVIDELSER

STAR LS-04
• O Z O N FRI
• 4 SIDER PR. MIN.
• 1 MB RAM
STAR LS-08II
• 8 SIDER PR. MIN.
• 1 MB RAM
C A N O N LBP 4 LITE
• 4 SIDER PR. MIN.
• S 12 KB RAM

1995,-

RING!

SPECIELLE R INGBIND TIL
PAPIR 1ENDELØSEBANER:
1 STK.
I0STK.

6,49,-

INKJET FARVE:
HP DESKJET 500C
• INCL. PRINTER DRIVER
• 300 DPI

ALLE PRINTERE LEVERES MED
KABEL.
RING!

BUBBLEJET:
C A N O N BJ-IOex
• 360 DPI

2995,-

STAR M A TR IX PRINTERE LEVEERS D ES UDEN M ED DANSKE
M A N U A L O G 2 ÅRS G A R A N T I.

Autoriseret

Altid slædelæs
afspil, joysticks
og andet tilbe
hør på lager

CK

C om m od ore
værksted

HARDDISKE A500( + )
ALFA-DATA PO W ER
• AT-CONTROLLER
• 0/2/4/6/8 MB RAM
42 MB Q U A N T U M H D
85 MB Q U A N T U M H D
127 MB Q U A N T U M H D
170 MB Q U A N T U M H D

3195,3595,4695,5295,-

originale

C o m m o d o re
reservedele føres

FØLGENDE KORT PASSER
T IL A500/A500+/A2000

4295,5295,5995,-

OVENSTÅENDE HARDDISKE ER UDEN
STØJENDE BLÆSER. DETTE ER IKKE N Ø D 
V EN D IG T VED MINDRE HARDDISKE.
TYPISK UNDER 240 MB.

Varebestilling
inden kl. 14 sendes
samme dag.

RING 3131 0273

ACCELERATOR-KORT

SUPRA DRIVE 500 X P
• SCSI-CONTROLLER
•0 /I/2 /4 /8 M B RAM
• GENNEMFØRT DMA-PORT
42 MB Q U A N T U M H D
85 MB Q U A N T U M H D
127 MB Q U A N T U M H D

Postordre salg

ALLE

FRA Kr. 1795,-

ADDSPEED 14,28 MHz
BLIZZARD 14,28 MHz
•PLADS TIL 8 MB RAM
VXL-030 KORT:
• MOTOROLA 68030
•PLADS TIL FPU
•PLADS TIL 32-BIT RAM
25 MHz 68EC030
40 MHz 68EC030
25 MHz 68030/PMMU
33 MHz 68030/PMMU
2 MB 32 BIT BURST RAM
8 MB 32 BIT BURST RAM
Matematisk Co-processor

1795,2195,-

n lt.■3/
2595,3395,2995,3795,2295,5995,985,-

ER D U V E D A T FALDE I S Ø V N OVER A M IG A 'E N S H A S T IG H E D
- SÅ INSTALLER ET V X L -30 ACCELERATOR-KORT.
Den rå hastighed fo r 68030 processoren måles i megahertz (MHz), det vil sige millioner processor
cykler pr. sekund. V XL kan fuldt ud understotte processorer med hastigheder på 25, 33 eller 40 MHz
(50 MHz kan understottes under bestemte forhold). 68030 kredse måles (på febrikken) med hensyn til
hvor hurtigt de kan klare at køre. V X L standart implementering leveres med en 25 MHz 68030. Som
standart benytter VXL EC030 varianten.

FRA Kr. 3195,-

DISCOUNT DREV

Den eneste funktionelle forskel mellem EC030 og den almindelige 68030 er, at EC versionen af kredsen
ikke har indbygget en PMMU (Programmable M em ory Management Unit). N år dette skrives, findes der
intet anvendelsesprogrammel til almindelige brugere, der udnytter PMMU. De eneste programmer af
nogen betydning, som go r brug af PMMU, er system-hjælpeprogrammet SetCPU (offentlig program
Public Domain), CPU i AmigaDos og udviklerværktøjet Enforcer (fra C om m odore) samt Gigamem
(fra BSC, Gigamem koster ca. 900 Kr. og bruges til at omdanne en harddisk partition til RAM-hukommelse [Virtual Memory]).
Husk også på, at langt det største antal leverede Amiga'er ikke har nogen PMMU og heller ikke har
muglighed fo r at understøtte en sådan uden udskiftning af den almindelige 68000 CPU. C om m odore
har offentlig meddelt, at andvendelsesprogrammer ikke bør gøre brug af PMMU.
Motorola's matematikprocessorer (Floating Point U nit - FPU) 68881 og 68882 understøttes af VXL-30.
En korrekt installeret matematikprocessors funktion e r "usynlig" (transparant) fo r brugere, der kører
under AmigaDos 1.3 eller 2.0. FPU'en giver en væsentlig forbedring af ydelsen, når der arbejdes med
beregningstunge programmer; især programmel som i s to rt omfeng benytter transcendentaler og be
regninger med flydende tal. Hvis der er installeret en matematikprocessor, og V XL kører i 68000 status,
er matematikprocessoren tilgangelig fo r systemet.
Et V X L-30,25 MHz k o rt uden 32-bit RAM e r ca. 50% hurtigere end en standart Amiga 500/600/2000.
Påsættes 2 MB 32-bit R AM -kortet stiger hastigheden til ca. 8.8 gange en standart Amiga. D et e r det
samme som en A3000. Vælges et hurtigere V X L -kort stiger hastigheden tilsvarende.
Installation af V X L kortet er meget simpelt: Flyt CPU'en fra dit bundprint over på VXL-30 kortet, mon
te r FPU'en og tilslut 32-bit R AM-kort. Isæt V XL k o rte t i CPU-soklen på dit bundprint. På RAM kortet
er der plads til en ekstra kickstart-rom.

GENNEMFØRT BUS
AFBRYDER
AN TI CLICK SOFTWARE
Hermed bestilles:

Antal:

Pris

Mmu

Vare:

Prisliste ønskes tilsendt

(+ forsendelse)
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Evt. tlf.
Kuponen sendes til:
Betafon • Istedgade 79

1650 København V.

Rockstjerne
for sjov 9 ,0

Commodores CDTV er kernen i et nyt karaoke-system
Af Jakob Sloth
"Take me down
to the paradise city
where the grass is green
and the giris are pretty
take me hom e..."

Byligere 03
dårligere

Billedet på skærmen er den store
forskel mellem LaserKaraoke og
DKKaraoke.
Pioneer-anlægget
leverer den rigtige musikvideo
eller en film stum p, der passer til
lashs guitar saver sig tungt
melodien, mens CDTV’en kun
og forvræ nget igennem det
viser teksten og et enkelt grafik
gamle Guns N'Roses-numbillede i ny og næ. Det visuelle
mer, mens Steven Adler banker
indtryk er “groft", og stor kunst er
en hurtig rytme med stikkerne
her helt sikkert ikke tale om!
dansende hen over trom m eskin
Teknologien forklarer forskel
dene. Axl Roses uslebne vokal er
len. Mens Pioneer-afspilleren
det eneste, der mangler.
æder store laser discs i LPDen skal du levere.
størrelse, nøjes CDTV'en med en
Karaoke kaldes det, når hr. Helt
diæ t af grafik-CD'ere. Her er de
Normal stiller sig op på scenen,
visuelle muligheder begrænset til
griber mikrofonen og giver sin helt
forholdsvis grove grafikbilleder
egen fortolkning af en af tidens
og animationer, man skal være
musikvideoer. Den originale san
gers stemme er fjernet fra video
en, men teksten vises nederst på
skæ rmen, og den farves bogstav
for bogstav i ta kt til musikken, så
ingen er i tvivl om, hvad der skal
synges.
Karaoke stam m er fra Japan,
hvor det er en meget populæ r bar
forlystelse at fremføre de kendte
hits for vennerne. Over 2 0 0 .0 0 0
anlæg er det efterhånden blevet
til derovre.
Danmark kom med på karaokelandkortet for godt to år siden, da
Pioneers danske afdeling begynd
te at markedsføre LaserKaraoke,
og i dag findes der cirka 70 anlæg
på barer og hoteller rundt
omkring i landet.
Kernen i Pioneers LaserKaraoke-anlæg er en dyr laser disc
afspiller, og et komplet udstyr sni
ger sig let op på 70-130.000 kr.
Et
billigere
karaoke-system,
DKKaraoke, der bygger på en
CDTV eller en CD-I, har im idlertid
forladt laboratorierne hos det
japanske firm a Daiichi Kosho.
Super Soft har sikret sig importen
af DKKaraoke, og mens bladene
drysser fra træ erne, suser
marketingchef Michael Svinth
rundt for at udbrede kendskabet
til det, han kalder afløseren for
"manden med orgelet” .

S
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com puterentusiast for at lade sig
imponere af.

Det store samlesæt
Hvis du drømmer om at stable dit
eget DKKaraoke-show på bene
ne, får du brug for en masse ori
entalsk elektronik og et par fede
Dankort. Indkøbslisten ser sådan
ud:
- e t fjernsyn, gerne 2 8 ”
- en CDTV, s o rt (kr. 6 5 00)
- en DKK-200E Big Echo mixer
(kr. 2000)
- en eller to m ikrofoner (til
solo/duet)
- en forstæ rker
- to højttalere
- nogle karaoke-CD'er.
Heldigvis for bankkontoen har

du nok nogle af tingene i forvejen
- ellers kan du selvfølgelig også
låne dig frem. Det hele skal for
bindes, så billedet fra grafikCD'en ender oppe på fjernsynet
og lyden i højttalerne. Den origi
nale musik blandes med offerets
stemme i mixeren og sendes ud i
rum m et via forstæ rkeren. Mixe
ren kan til nød undværes, men
det er rart at kunne rette op på en
katastrofestem m e ved at lægge
rumklang på ogjustere bassen og
diskanten, uden at det går ud
over resten af musikken.
Super Soft im porterer selv
DKK-200E-mixeren og karaokeCD’erne - resten kan skaffes hos
TV- og radioforhandlerne.

Anita, Axl og Bryan
Cirka 1 0 0 0 forskellige. Så mange
sange (selvfølgelig uden sang) er
der efterhånden kom m eti Daiichi
Koshos karaokeserie. De er for
delt på 53 internationale og 2
svenske CD’er med 45 m inutter
lyd og gennem snitligt 18 numre
på hver. Anita, Axl o f Bryan fra
mellemrubrikken har hver en eller
flere sange på CD'erne, og du kan
finde numre med så forskellige
grupper som Madonna, Phil Collins, Beatles, Rod Steward, Abba
og Guns N’Roses.
Numrene er hovedsageligt gen
indspillet instrum entalt af studie
musikere, og prisen for en enkelt
CD med blandede numre ligger på
6 2 5 kr.
Michael Svinth fra Super Soft
har en dansk karaoke-CD i bag
hånden, men den kommer ikke i
produktion, før han har fået solgt
nogle flere anlæg. Det hidtidige
salgstal er 2 stk., og i øjeblikket
er der kun fem DKKaraoke-systemer i Danmark. Først når der kom
mer flere cifre i salgstallet, sen
der Super Soft de klassiske num
re
med
Shu-bi-dua,
John
Mogensen, Kim Larsen, Jodle Birge og alle de andre ud i handlen.
Rettighederne til udgivelsen er
allerede i hus.
Pladerne til Pioneers LaserKa
raoke koster cirka 120 0 kr. pr.

stk., men så er der til gengæld
blevet plads til hele 2 8 numre,
alle med musikvideoer eller
andre TV-sekvenser. I alt har Pion
eer godt 1 500 numre at byde på,
heraf 20 danske.

Skønsang
pa Amiga Expo
Super Soft blev importør af DKKaraoke i slutningen af 1991, men
først nu er derved at komme gang
i arrangementerne for alvor.
Århus Nærradio og Aarhus Kana
len har haft karaoke-konkurrencer og -indslag de sidste måne
ders tid før Amiga Expo, hvor de
bedste amatørstjerner gik videre
til finalen, der afholdtes på Amiga
Expo ‘92 i Århus.
I den næ rm este frem tid har
Super Soft en digital finger med i
lignende karaoke-konkurrencer

Faktakasse: "Syng-med priser” (inkl. moms)
LaserKaraoke

DKKaraoke

Dansk im po rtø r

Pioneer Electronics DK

T lf.

42 52 6 0 6 6

Super Soft
8 6 19 32 44

A fspiller

Pioneer Laser Disc

CDTV

a fsp ille r (LD-V200)
Pris på a fsp ille r

1 6 .6 2 5 kr.

Antal num re

ca. 1 5 0 0

6 4 9 5 kr.
ca. 1 0 0 0

Antal plader

ca. 5 5

ca. 5 3

Numre på 1 plade

28

ca. 18

1 plade ko ste r

1 1 9 0 kr.

6 2 5 kr.

S nitpris pr. num m er 4 0 kr.

3 5 kr.

LaserKaraoke-system et sæ lges også i store pakker med afspiller, plader, højttalere, fjernsyn, m ikrofoner, beslag og a lt hvad du har
brug fo r a f kvalitetsgrej til in stalla tion i en bar e lle r et hobbyrum. Med 1 5 plader ko ste r s æ tte t 6 8 .6 0 0 kr., og med 3 5 plader og to a fsp il
lere bliver prisen 1 0 9 .0 0 0 kr.
DKKaraoke sæ lges ikke i “ pakker". U dover a fspilleren få r du brug for en m ixer (koster 2 0 0 0 kr.), e t fjernsyn, e t stereoanlæ g og nog

på flere større lokalradioer rundt
om i landet. Du kan også være
med.
Hvis du ikkevil blamere dig over
for hele byen på en gang eller
bare ønsker at peppe skolefesten
lidt op, kan du leje et karaokeanlæg for en aften. Spørg hos
Super Softs forhandlere og regn
med en pris på 2-3000 kr. Pione
er rykker også af og til ud med
deres show til for eksempel firm a
fester. Det skal de have 4-5000
kr. for, men så er alt også inklusi
ve.

Syng med
og vær glad
Super Softs karaoke-anlæg er
ikke uhyggeligt dyrt, hvis man
allerede har fjernsynet, stereoan
lægget og CDTV'en. Men det er
nok stadig for dyrt for private,
med mindre tegnebogen knap
nok kan lukkes for kreditkort og
kontanter. Det store problem er
ikke hardwaren, men musikken.
For hvem vil give 6 5 0 kr. for en CD
med to gode numre og 17 dårli
ge? Hvis du rent faktisk har pen
gene og gerne vil bruge dem, var
det måske mere interessant med
noget af Pioneers udstyr, så du
også får de fede musikvideoer
med. Tjek priserne i kassen og
sammenlign dem med tykkelsen
af din tegnebog.
Vi andre med de kreditkorttyn
de tegnebrenge og de lasede
cowboybukser må nok nøjes med
at leje udstyret med alle numrene
for én aften eller finde en Sam’s
Bar eller det der ligner.

le m ikrofoner. Køber du skrabet udstyr, kan du nok slippe med 2 0 -2 5 .0 0 0 kr. fo r e t brug b a rt sæ t.

Nyhed! Kureus i VECTOR
RISIKO
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Ja!

YDERLIGERE INFORMATION PÅ TLF. +45 49 18 00 77

Jeg vil gerne benytte mig af DataSkolens
gode tilbud og ønsker at modtage
brevkursus i:

Maskinkodeprogrammering på AMIGA kr. 133,- pr. brev
£> C-programmering

Sendes
ufrankeret
DataSkolen
betaler portoen

kr. 133,- pr. brev

MASKINKODE OG C- PÅ AMIGA
Nu kan du få et kursus i at programmere din

►

AMIGA. Kurset giver dig færdigheder i at udnyt
te AM IG A's fantastiske muligheder. Behersk
DMA-kanaler, CO PPER, BLITTER, OVERSCAN,
IN TERRU PTS, BOBS, S P R IT E S. HAM og meget mere.

LAV DINE EGNE PROGRAMMER
^

Hvert kursus består af 12 breve og 2 disketter.

Y

Du får tilsendt et brev om måneden, medmindre
andet er aftalt. Bliver du i tvivl om noget i kursus
forløbet, får du G R A T IS vejledning.

RISIKOFRIT - FULD RETURRET!
Hvis du returnerer det første brev inden 10 dage
efter modtagelsen, udmeldes du automatisk og
• får refunderet brevets pris. Du kan melde dig ud
af DataSkolen, når du selv ønsker det.

Diskette med programeksempler

kr. 76,- pr. disk

(kun ved bestilling af kursus)
[ > C-64 maskinkode programmering

kr. 98,- pr. brev

D ataSko len

Jeg betaler mit første brev således:

0
D

Forudbetaling vedlagt på check

P> Efterkrav. Beløbet betales
ved modtagelsen samt

Forudbetaling indsat på giro 7 24 23 44

efterkravsgebyr på kr. 30,-

Navn:_
Adresse:—
PostnrVBy:
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R etina er et 24 Bit g ra fikko rt, der kan vise vid eo oplø sn in g
(74 0x6 00) flim m e rfrit (n o n -ln te rla ce ) 24 B it fa rve r (16.7 M io.). Til
vid e o a n ve n d e lse er dette det o p tim ale fa rve a n ta l (TRUE CO LO R),
da b ille d e r kan be arb ejd es uden tab af op lø sning e lle r farver. Til
k «
DTP e lle r CAD kan der a rb ejdes med endnu hø je re op lø sning (max
1280x1040). R etina kan udstyres med 1 ,2 e lle r 4 MB RAM. Med 2
MB RAM kan a lle o p lø sn in g e r vise s. Med 1 MB RAM kan 24 Bit kun
vises i red uce ret op lø sning. Med 4 MB RAM kan du have fle re b ille d e r
i RAM på en gang, som der kan skifte s ø je b lik k e lig t im ellem . Dette
m uligg ø r lyn h u rtig e an im a tione r. R etina er m eget fle xib e l i
pu n ktfre kve n se n , så du kan bruge 1084, VGA e lle r M ultiS yncm o nitor.
V D P a in t (no rm al pris 40 00 ,-), pt det be dste og m est ad van ceret 24 Bit
teg nep rog ram m edfø lger. OS 2.0 b ru g e ro ve rfla d e med o ve rskue lig
m use styring og fuld ARexx support.

A2000/3000/4000

V L a b A 5 0 0 /A 6 0 0 3295,-

Kickstart 2.0 ROM+ MultiCom
2.0 ROM+Omskifter + MultiCom
Kickstart 1.3 ROM
Kickstart 1.3 ROM + omskifter
MegaChip 500/2000 incl. Agnus
MultiMegaCard II,2-8 MB A2000
DelnterlaceCard A2000 B/C
MultiEvolution som Ramudvidelse
2/8 MB, u/HD,forberedt til HD
CD-ROM, SCSI II
Tips & Lotto
4 D-Base
Amiga Ernæring & Motion

A 2 0 0 0 /3 0 0 0 /4 0 0 0 2 7 9 5 ,-

Real Time Farvedigitiser.

VLAB

Grab billeder fra video, videokam era, tv m.m. VLAB laver kontinuert realtim e
aflæ sning af de to FBAS-(CVBS) input. De indkom m ende billeder overvåges via et
m onitorvindue, så tidspu n ktet for grabbing af et billede kan afpasses meget
præ cist. På komm ando bliver de digitale data indlæ st i de 768 kB Cache-M em ory
på VLAB. Billedet haves nu i YUVN form at, og kan konverteres til alle de kendte
A m igaform ater samt 24 Bit. Billedet kan nu behandles i DPaint eller tilsvarende
program m er. En kontinuert sekvens af billeder kan indlæ ses direkte på harddisk.
Dette giver mulighed for udvæ lgelse af det bedste billede i en sekvens, eller
produktion af en anim ationssekvens. VLAB leveres med OS 2.0 brugeroverflade
med fuld AREXX support, dansk softw are, A D Pro2.Loader sam t indbyggede
TBC-kredslob.

MAESTRO PRO

495,650,230,395,1995,1495,1795,2195,3495,495,495,495,-

Prøv Formula II BBS
Information-Konkurrencer
315 MB PD, 1200-HST v42 BIS
43-432463

MULTIEVOLUTION 3 .0
UPDATE

nu med:
M ed M a e s tro P ro ka n d u n u in d læ s e ly d (16 B it ste re o )
d ire k te t il h a rd d is k , b e a rb e jd e d e n , o g ig e n u d læ se
d e n v ia d e n o p tis k e d ig ita le u d g a n g . S o m k ild e kan
D AT, CD, D ig ita lfo rs tæ rk e r m .m . a n v e n d e s . I
fo rb in d e ls e m e d D A T kan o g s å a n a lo g e k ild e r
(m ik ro fo n e r, b å n d o p ta g e r m .m .) a n v e n d e s , id e t d e
A D /D A k o n v e rte re D A T e r u d s ty re t m e d b e n y tte s .
A m ig a 'e n s n o rm a le a n a lo g e ly d u d g a n g e ka n o g s å
b e n y tte s , m e n i s te d e t fo r d e tra d itio n e lle 8 B it få r d u
n u 14 B it s te re o på d in A m ig a . O n lin e e ffe k te r: H all,
E k k o , K a ra o k e e lle r fra s o rte rin g a f S C M S -B it (
D A T -D A T k o p ib e s k y tte ls e ). O fflin e e ffe k te r: S a m ple ,
re d ig e r, b la n d in g , s k a le rin g m .m . OS 2.0
b ru g e ro v e rfla d e m e d fu ld A R e x x s u p p o rt.

E vo lu tio n D a n m a r k

• 2-8 MB RAM • næsten lydløs • Dansk manual og software • Ultra kompakt
• Total support af com m odores RDB struktur • AutoBoot v / 1.3 og 2.x • Auto Drive
Change, autom atisk registrering ved SyQuest skift • Understøttelse af
TapeStream er, optisk pladelager og CD-ROM • S pecialso ftw aretil konfigurering af
Quantum harddiske • Leveres køreklar • Brugervenlig OS 2.0 brugeroverflade, med
menuer og musestyring • ARexx support • U forandret høj overførselshastighed
• Gennem ført SCSI-bus • Form atteringsbeskyttelse • Afbrydelse af system m et via
tastatur •

skulle denne kommando indstille
porten til 1 2 0 0 baud, 7 data-bits,
1 stop bit og even paritet. Hvis vi
ser på programmet i boks 1, skul
le man altså tro, at linie 2,3 og 4
kunne udelades. Sådan er det
bare ikke. Tilsyneladende funge
rer Serial Open ikke helt som
lovet. Det er dog ikke videre tra
gisk, husk bare, at man altid selv
skal indstille porten.

Sende data

Efter en (lidt lang) pause vender AMOS-hjørnet nu
tilbage« I fremtiden vil vi her regelmæssigt bringe
nyheder, give tips og besvare spørgsmål om det
populære sprog«
Af Lars Jørgen Helbo
spørgsmålene handler om Amos,
erfor har vi brug for
og det vil vi se på her, det lød:
læ sernes hjælp. Har du
Jeg har et par problemer med
spørgsmål, som du vil have
besvaret eller tips, som andreAMOS. For tiden er jeg ved at lave
et terminalprogram. Det benytter
kan have glæde af, så send dem
til os.
naturligvis ser<gielporten, det vil
sige, det prøver at bruge porten.
Som om talt andetsteds i bla
Det kan sende den ene gigabyte
det kommer der en ny serie
ud ad porten efter den anden,
disketter. På dem vil vi også gerne
men ej om det kan læse en ene
bringe AMOS-programmer. Hvis
ste lille bit.
du har skrevet en demo, et spil
Den serielle port bruges ikke
eller et andet AMOS- program,
bare, til terminalprogrammer.
som vi må udsende på den måde,
Man skal også bruge den, hvis et
så send det også til os. Husk bare
spil skal kunne køre på to Amigaat skrive rigeligt med kommenta
er over et nulmodem.
rer i programmet, så andre også
Til Amos findes en “ seriel
kan se, hvad der sker.
extension” med 15 kommando
Og lad os så komme i gang med
er, som gør det relativt nemt at
AMOS, em net er denne gang...
kommunikere serielt. Alligevel
kan der godt opstå problemer.
Fra Erik H. Larsen, Vermundsvej
3 7 ,8 3 7 0 Hadsten fik vi et brev til
Den første forhindring er, at man
den tekniske brevkasse. Et af

D

Den serielle port

Hardwarekrav

skal bruge to computere, for at
afprøve programmet. I mangel af
bedre kan den ene dog godt være
en PC. Forbind de tom med et nul
modem, d.v.s. et kabel som for
binder pin 2 og 3 på de serielle
ports over kryds og pin 7 lige igen
nem. S tart så e t terminalprogram
på “ den anden” computer. På den
måde kan du direkte kontrollere,
hvad AMOS- programmet sender
gennem Amigaens serielle port.

Afstemning
En forudsæ tning for seriel kom
munikation er, at de to ports er
afstem t efter hinanden. De skal
arbejde med samme baud-rate,
antal data og stop-bits og paritet.
Til hver af disse indstillinger fin
des en sæ rlig AMOS-kommando.
Men først skal porten åbnes.
Det gøres med kommandoen
Serial Open. Ifølge manualen

Data kan sendes med Serial
Send eller Serial Out. Den første
kommando sender en string, den
anden et antal bytes begyndende
ved en bestem t adresse. Den sid
ste er altså mere alsidig men
også lidt mere kompliceret.
Fælles for de to kommandoer
er derimod, at de udnytter Amiga
ens m ultitasking. Programmet
fo rts æ tte r altså um iddelbart
med den næ ste kommando,
sam tidig med at dataene sendes.
Men pas på! Når programmet
slutter, afbrydes transm issio
nen, og de data, som endnu ikke
er sendt, går tabt. Med komman
doen Serial Check kan man imid
lertid kontrollere om alle data er
sendt. Programmet i boks 1 vil alt
så blive hængende i Do..Loop
sløjfen indtil sidste bogstav er
sendt.

Modtage data
Der findes også to kommandoer,
som kan modtage data. Serial
Get og Serial lnput$. Den første
modtager en byte, den anden en
hel string, d.v.s. alle de bytes,
som er ankomm et ved porten,
siden kommandoen sidst blev
kaldt.
Hvis der ikke er ankomm et data
ved porten, vil Serial Get levere
værdien -1, mens Serial lnput$
leverer en tom string (" ” ).
Begge
kommandoer
skal
norm alt kaldes rimeligt ofte i en
sløjfe. Hvis de ikke kaldes tit nok,
vil portens puffer nemlig blive
fyldt, hvilket resulterer i en fejl
melding.

Boks 1: Program-eksempel
Rem Et program som viser brugen a f serial extension
Serial Open 0 ,0 : Rem serielle p o rt åbnes
Serial Speed 0 ,1 2 0 0 : Rem 1 2 0 0 Baud
Serial B its 0 ,7 ,1 : Rem 7 data-bits 1 sto p bit
Serial Parity 0 ,0 : Rem even paritet
X $ = ” D ette er string nr 1 ”
A=Varptr(X $): Rem find adressen på X$
Serial Out 0 ,A ,2 1 : Rem send X$
Do : Rem vente til alle data er sendt
Exit If Serial Check(O)
Loop
Serial Send 0 , "D ette er string nr 2 ” : Rem send en string

Do : Rem vente til hele s trin g ’en er sendt
Exit If Serial Check(O)
Loop A $=Serial ln p u t$ (0 ): Rem m odtage en string
Print A$ : Rem vise den m odtagne string
Do
A=Serial G et(O ): Rem m odtage en byte
If A > -1 : Rem hvis der var en byte...
Print C h r$ (A );: Rem så vis den på skæ rm en
End If
Exit If A = 13 : Rem afbryd ved return
Loop
Serial Close 0 : Rem luk interfacen
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A L L E R y
A f Marlene Diemar Sherar

fter utallige opfordringer har mange læsere
sendt ind til Gallery. Jeg tror især det hjalp med
vores trussel i sidste måneds hotline!!
Men nu skal vi tale om denne gangs vinder:
Henrik Pedersen
Huslodsvej 5 1 ,1 tv.
7000 Fredericia
som med billedet frugt (med direkte) løber af med de
første 500,- af præmiepuljen. Det er et meget fint
motiv, med lette farver som står godt til det akvarelagtige som Henrik har formået med musen. Jeg
synes især det er dejligt at se billeder der ikke rela
terer til computere, spaceships, drager, sværd og
hvad jeg ellers får ind med posten i store mængder.
Dermed ikke sagt noget negativt, men en konstate
ring er det dog at de fleste "Gallerister" foretrækker
det eventyrlige- og science fiction-prægede. Men den
ne gang har jeg valgt en helt anden boldgade, hvor
"Frugt" er et strålende eksempel!
Og så nærmer vi os jul, om vi vil det eller ej!
Vivi Fæster
Anderupvænget 15
5270 Odense N
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husker os på det med denne lille hyggelige julemand.
Billedet Santa Claus kunne ikke komme mere pas
sende end i denne måned. Mærkeligt var Vivi den
eneste der tænkte i jule-baner!
Det skulle da lige være
Søren Ole Nielsen
Nørregade 64
3390 Hundested
som har sendt dette pragtfulde landskab fra juleman
dens eget land Grønland. Med hundeslæde og sne
klædte bjerge har Søren fået en fin stemning frem og
jeg er især imponeret over den flotte skyggevirkning i
forgrunden. Præmie også på vej til Søren.
Et stort spring tager vi med næste billede: FutureHackSplat! som er lavet med inspiration fra rollespil
let Shadowrun. Jeg kender desværre ikke dette spil,
men får at vide i medfølgende brev, at det handler om
at kunne kommunikere med computeren ved at for
binde den direkte til hjernen. Uhyggelig tanke!!! Det
ser da heller ikke særligt rart ud på billedet tegnet af
Søren Lundgaard
Emdrup Kærvej 1
2400 København NV

Emil Carstens
Solsortevej 42
9982 Ålbæk
har lavet billedet Zebra med en meget flot baggrund
som må siges at være hovedårsagen til at jeg tog bil
ledet med. Der kunne godt have været arbejdet mere
på bjerget og zebraen, især da jeg kan se at du har
gjort dig umage ved himlen.
Rune Degett
Kalmargade 53
8200 Århus N
har også lavet en interessant baggrund i billedet
Damned Gull og er altså en af de mange heldige vin
dere der kan få offentliggjort deres tegninger her i
bladet. Den mindre heldige må siges at være man
den med den lange næse!!!
Sidst men ikke mindst kommer billedet "Klovne i
skov" som Bente Jensen
Hallingparken 1 7 ,1 tv.
2660 Br. Strand
-har lavet sødt og nuttet. Vi ses forhåbenligt næste
måned hvis I bliver ved med at være så flittige...

Klar med endnu engang friske tilbud fra læserne
til Det COMputers Gallery-sider

"Hunde os eskimo"
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Indtryk fra Amiga
Expo i Arhus

Amisa Expo i Århus blev en stor succes - så stor
at vi allerede nu sår med planer om at gøre det
om til næste å r

“ Ikke dårligt - men indtil videre dårligere end i
København", mente Klaus Bergstrøm, Betafon,
da vi talte med ham midt på Expos anden dag.

vis du ikke varder, er det din
egen skyld. Amiga Expo,
den store Amiga-messe der
norm alt bliver holdt på Sjælland,
blev et brag af en udstilling i
Århus.
Der var simpelthen PROPPET
med mennesker, der var nysgerri
ge, ville købe noget billigt, se Tri
ne Michelsen eller Hugo, eller
bare være hvor det skete. For det
VAR her det skete.
Men læn dig nu tilbage og gen
opfrisk de rare minder fra en hek
tis k messe, eller læ s om den for
første gang - vi ses måske næste
gang!

H

En enkelt computerklub havde
fået en stand på Expo: X-DOS
(udtales
cross-dos)
fra
Esbjerg. Klubben spænder
bredt: Fra programmering i
Assembler, C og Amos til DTP,
musik og tekstbehandling. “ Vi
kommer også næste gang - når
det bliver i den store sal” , sag
de X-DOS formand, Svend Erik

Kirk Moreno-folkene kun
ne afsløre det første fuldt
dansk-producerede CDTVprodukt, "PREY". Spillet
udmærker sig bl.a. ved at
være forsynet med tale på
adskillige sprog - herun
der dansk.
Udstillingen igennem blev
der arrangeret konkurren
cer i kamp-sekvenserne
fra PREY. Deltagernes
anstrengelser blev vist på
storskærm. Så der var
ikke mulighed for at kvaje
sig i ubemærkethed.23

Naturligvis havde “ Det nye
COMputer” sin egen stand
på Expo, hvor vore læsere
kunne møde deres forbil
leder. Ind imellem de man
ge samtaler blev en del af
dette nummer lavet på
messen.

Activ-kædens stand havde
Flemming Lauridsen travlt med at lan
ge varer over disken. Han og hans kol
leger var fuldt ud tilfredse med Expo,
som for dem blev en endnu større suc
ces end ventet.

“ Hvordan vi har det? Vi har det
varmt!"
Sådan lød meldingen fra Mogens
Larsen på Amiga Warehouses stand.
Men det gik også godt. Da den første
dag var slut, havde forretningen solgt
mere, end man havde regnet med for
hele messen.

Interview med karaoke-vinderen

Virtual Reality • maskinen var et af de
største tilløbsforestillinger på Expo.
Interesserede måtte dog væbne sig
med tålmodighed, der var nemligen til
to timers kø! De mest fanatiske stille
de sig med det samme bag i køen, når
deres tur var forbi.

Blandt alle de andre shows, der var på AE-Århus, var der bl.a. en
Karaoke-konkurrence. Vinderen blev Chetana på 21, der kun har
sunget i en karaokekonkurrence en gang før, og ellers kun hjemme!
Ikke desto mindre klarede hun sig form idabelt under den hårde
kamp om 1. stk. Amiga CDTV. Konkurrencen blev selvfølgelig også
afviklet på en CDTV.
Chetana’s vil på musik-konservatoriet, så det er ikke am bitioner
den unge dame mangler. Hun har aldrig ‘leget’ med computere før,
men glæ der sig til at lege med CTDV’en.
Juryen lagde stor vægt på at hun sang flot, og ikke behøvede at
læse teksterne, hun sang nemlig to sange fra hendes store idol,
Whitney Houston.
De fire andre der deltog var absolut ikke dårlige, det var fire MEGET
flotte præstationer.

TEGNE-TID!

Interpaint er et tegneprogram og et af de få nye C64-programmer. Vi undersøger om det er en krussedulle-kradser eller en Gaugain-generator
Af Christian Sparrevohn

set sm ertefrit, selvom man skal
passe på med de 12 yderste
punkter i venstre side, der ikke
rigtigt vil indordne sig.
FLI-editoren appelerer helt
k la rt kun til de grafikere, der virke
lig tager sig selv og deres billeder
seriøst. Den slags investerer jo
nok i en Macintosh eller en
Amiga, og slipper for de naturlige
hardware-problemer, der er på en
C-64.

Karakterskuespiller

ennesket har væ ret inte
resseret i at tegne lige
siden en hulemand kigge
de på sine stenkolde vægge og
syntes, at der manglede et eller
andet, der kunne lyse lidt op. Og
så gik han i gang med at svinge
kulstykket.
Efter denne pionerindsats har
utallige kunstnere udødeliggjort
et endnu større antal landskaber,
et utal af frysende nøgenmodel
ler og flere frugtopstillinger end
nogen levende person nogensin
de ville kunne gnaske sig igen
nem.
Men maleren behøvede heller
ikke at filosofere så meget over
det, når han stod bag sit staffeli
med en palette, en alpehue og et
udtryk i øjnene, der både afspej
lede koncentration, inspiration
og irritation over alle de for
styrrende faktorer, der gjorde det
så svæ rt at være en ægte kun
stner.
Den slags problemer behøver
man ikke at have i dag. Har man
og træ kke rullegardiner ned - og
en computer af snart sagt en hvil
den e ffe kt er langt bedre end i
ken som helst type, kan man med
InterWord. Som et alternativ kan
et tegneprogram undgå regnvejr,
man tilslu tte en Amiga-mus, men
m alerpletter og rystende hæn
med nogle besynderlige resulta
der. Her kan man frit viske det ud,
ter - hvis der skal indtastes te kst
der ikke helt blev som man ville
eller tastaturet skal bruges på
have det.
nogen anden måde, skal musen
Efter at Amigaen er dukket op,
pilles ud af porten. Glemmer man
er der mange der har glemt, at
det, opstår der problemer, og
man faktisk kan lave nogen gan
selvom manualen advarer imod
ske pæne ting på en Commodore
det og omhyggeligt prøver at
64. Der har ikke væ ret et tegne
overtale folk til at huske at afmon
program til "brødkassen” i lang
tere musen, glemmer man det
tid, men danske InterActivision,
nemt, for det er ikke særlig
der er i fuld gang med at lave en
logisk. Joysticket virker nu også
hel serie af seriøst software, har
helt fint.
med InterPaint forsøgt, at gøre
Enkelte features går igen i flere
noget ved den sag.
af programmerne. Bl.a. er det
m uligt at form atere en diskette,
slette en fil o.lign. Der er også
Efter at have læ st manualen, der
mulighed for at kommunikere
er inform ativ men skæ m m et af
med andre (oldgamle) tegnepro
lidt klodset sprog og en række
grammer som Koala-paint og
stavefejl, er man klar til at gå
Doodle, så hvis der skulle være
igang. Det fremgår ret tydeligt, at
nogle gamle ting, du gerne vil kig
InterPaint ikke er eet, men flere
ge på igen, er der mulighed for
forskellige stykker grafisk værk
det.
tøj, der alle kan vælges direkte fra
opstartsm enuen. Men InterPaint
får man en Hires-editor, en FLIHi-Res-editoren er det, de fleste
editor, en karakter-editor og en
vil forstå som et norm alt tegne
sprite-editor.
program. I bunden af skæ rmen er
Styringen i programmerne er til
der 16 farver og ti symboler, der
gengæld ret ens. Man kan anven
nemt giver dig mulighed for at teg
de et joystick til at aktivere ikoner

En karakter-editor kan desværre
ikke bruges til at fumle lidt med et
dårligt karakterblad, men er deri
mod beregnet til ændre de bog
staver og andre tegn, du ikke er
tilfreds med.
Dermed kan du lave nogen af
de sjove grafiske tegn, en C-64 er
udstyret med, om til fredstegn,
hjerter og andre usmagelige ting.
Eller lidt mere brugbart - du kan
lave æ, ø og å. Karakter-editoren
giver mange muligheder for at
spejle, kopiere og give bogsta
verne flere farver (en ret flot
effekt).
Men før du bliver alt for
begejstret, skal du huske, at så
sn a rt du slukker maskinen, er alt
ved det gamle- ingen æ ,ø ogå. Til
gengæld kan du gemme karak
tersæ ttet, og måske loade det
ind i et andet program.

M

Vi spidser penslen

Højopløsning

My choice is sprite
ne cirkler, kasser, elipser, osv.
Der er mulighed for at zoome ind,
så man kan gøre noget ved de
små detaljer, og hvis man skulle
begå en fejl, kan fortryde den sid
ste ting. Der er også mulighed for
at tage et enkelt stykke af tegnin
gen ud, for derefter at flytte den,
rotere den, kopiereden eller spej
le den - eller endda bruge den
som pensel. Blandt de andre
funktioner i menubaren er der
mulighed for at variere opløsnin
gen, skrive ud og ændre bag
grundsfarver.
Alt
ialt
et
udmæ rket tegneprogram, der er
nemt at gå til, men f.eks. savner
muligheden for at kunne ind
sæ tte tekst.

FLI?
InterPaint har også en FLI-editor,
der står for Flexible Line Interpre
ter. Manualen forklarer kryptisk,
at et FLI-billede ikke kun består af
grafik, men også af programme
ring. I virkeligheden skulle det
betyde, at man med visse restrik
tioner kan blande farver på en ny
måde.
Meningen er hovedsageligt, at
man skal loade et Hi-Res-billede
ind i FLI-editoren, for så i den at
kunne lægge nogle ekstra farvedetaljer på. Det kan gøres s to rt

Sprite-editoren er ret morsom.
Man tegner en figur, og sæ tter
ham ind i et frame. Ved næste
frame æ ndrer man lidt, og bliver
på den måde ved, til man har en
lang række billeder, der kan
afspilles som en tegnefilm. Det er
den slags sprites, der er i alle
actionspil, og det er nemt at opnå
gode resultater. For at man ikke
skal tegne det hele om hver gang,
kan man kopiere sin figur, spejle,
rotere, lægge nye farver på osv.
Styringen er lige så intuitiv som i
de andre programdele, og spriteeditoren virker faktisk næsten
som den bedste ting ved InterPaint.

Konklusion
Med InterPaint har InterActivision
vist, at de godt kan lave god soft
ware til C-64. Problemet er, at de
sidste tre programdele henven
der sig til folk, der kan bruge
arbejdets frugt i andre sammen
hænge og i andre programmer.
Hi-Res-editoren ergodt byggetop,
men kunne godt have lidt flere
funktioner.
Men helhedsindtrykket er posi
tivt, og InterPaint er en grafisk
pakke, der gør Commodore 64
ære.
H

Fakta:
InterPaint, kun disk,
vejl. pris kr. 295,-
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Sylte til øregangene
The Blue Ribbon Soundworks,
Ltd« U«S«A« er kommet med et nyt
os meget anderledes musikpro
gram: SuperJam« Vi har taget en
smagsprøve«

uperJam
er
ikke
et
(styles). Færdiglavede musikar
rangementer og harmonisering.
“ norm alt”
sequencerprogram, hvor alt skal indspil
Ubegrænsede akkordtyper: dur,
les fra bar bund. I SuperJam har
moll, +, dim, osv. Real-time
du dit eget superband på 6 “ musi
styring af patterns, rytmer, tem 
kere" der behersker mere end 60
po, tonearter og akkorder, direkte
forskellige stila rte r og 16 varia
til disk playback, også fra flop
pydisk, grafisk sang-konstruk
tioner af disse. Den måde pro
grammet arbejder på giver “ det at
tion, og arrangement, skriver i
Af
SMUS og MIDI-formater og meget
have sit eget band” virkelig
mere.
mening. Du behøver ikke at være
komponist for at lave din egen
musik, du kan få dit band til at
i
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Turbosound
SuperJam indeholder samples i
det såkaldte Turbosound. Med
turbosound kan du spille med 8
stem m er på en standart Amiga
og 16 stem m er på f.eks. en
Amiga 3000. Grunden til at Turbo
sound kan spille med flere
instrum enter end de normale 4 i
Amigaen, er at instrum enterne er
lavet med en sample for hver
tone, i stedet for en sample pr.
oktav (12 toner). Det betyder at
Turbosound bruger en mængde
hukommelse. Med Turbosoundeditoren kan du arbejde med og
ændre
importerede
iffinstrum enter, men med de med
følgende instrum enter vil behovet
være dæ kket for de fleste. Der
medfølger 60 lyde: f.eks. basser,
akustisk guitar, elguitarer, piano,
elpiano, orgler, horns, brass,
trom m esæ t m.m.
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SuperJam er meget overskuelig. Bemærk i venstre side (over keyboardet) muligheden for at se/vælge
instrumenter til d it band.

Understøtter MIDI
Selv om SuperJam kan gøre brug
af Amigaens indbyggede lyd
chips, og det ikke er nødvendigt
at
bruge
anden
hardware,
understøtter programmet også
diverse MIDI-instrumenter: Ensoniq SQ1 og Ensoniq SQ2+, Proteus 1, Kawai Spectra m.fl. (se fig.
1). Hvis dit instrum ents ops
ætning ikke er i blandt de medføl
gende “ setups” , kan du blot lave
dine egne og save dem både som
“ setups” og i preferences. Ved at
vælge f.eks. S q l vil du på
skærmen direkte kunne bla
dre/væ lge i lydbiblioteket på
S q l. Du kan også lave din eget
trom m eopsæ tning i "create drum
map.

Faciliteter
Et keyboard på skærmen, der kan
kontrolleres med mus eller
keyboard. 60 justerbare stila rte r
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I venstre side ses øverst bandet, nedenunder nogle a f stilarterne. Til højre 4 samplede, editerbare kurveform er
a f de i a lt 6 instrumenter. Hvert instrument indeholder en editerbar sample pr. tone.

Kompatibilitet
SuperJam kan integreres med
alle funktioner i Bars and Pipes
sequencerprogrammerne (se fig.
9), det kan synkroniseres via
MIDI-TIME-CODE, ogM IDI-clocktil
andre sequencere og musikpro
grammer, og det kan synkronise
res til andre m ulti-tasking Amiga
programmer (Scala som Acessory) eller andre programmer via
ARexx.

Konklusion
Vi hører tit den tåbelige påstand
at Amigaen kun er til spil. Så det
er på tide at banke en pæl gen
nem denne påstand. Danske
brugere af det i USA. mest fore
trukne sequenceprogram: Bars
and Pipes Professional l.o e (den
sequencer, der kan m est på

nogen computer overhovedet,
iflg. eksperterne) har længe
kendt til Amigaens m usikfacilite
ter, det har bare væ ret et problem
at mange ikke har sat sig 100%
ind i programmet, og som følge
deraf ikke udnyttet det fuldt ud.
Det er jo ikke nok at tage et par
toner på tastaturet og så sige:
“ Der er ikke meget musik i det!!"
Nej, viden er magt, og nu er det på
tide at Amiga-musik-folket kom
mer op på tangenterne og marke
rer sig. Jeg er sikker på at Super
Jam enten som "stand-alone-program" eller integreret i Bars and
Pipes Proffessional vil være med
til at bringe Amigaen hen hvor den
hører hjemme: nemlig i førerposi
tionen.

■

Fakta:
SuperJam, pris kr. 849,-

konkurrence!
T ræ t a f a t s k u lle lån e d in lille b ro rs lø b e h ju l, n å r d u skal
in v ite re en p ig e i byen? Ir r ite r e t n å r d in fa r ik k e v il lån e d ig
d en n y p u d s e d e Skoda?
H v o rfo r d o g ik k e s p rin g e in d i en su pe rso nisk Lotuss p o rts b il, m ed m a s s e ra f gear, en m o to r d e r v il g ø re e th v e rt
s te re o a n læ g s tu m t, o g m ed s p o rtsd æ k, d e r v il få V ib o rg d æ k til a t lig n e b a d e rin g e ?
Sådan n o g e t e r b are d y rt, o g selvom DNC n a tu rlig v is h a r
fo rb in d e ls e r o g ind flyde lse, i a lle fø re n d e bra nch er, kan vi
ik k e lån e d ig en b il. Til g e n g æ ld kan vi, i s a m a rb e jd e m ed
G re m lin , s k a ffe d ig deres s p lin te rn y e s u p e rsp il Lotus III - og
d e t h e lt u d e n a t d u b e h ø v e r a t s p e k u le re over, o m d e t vil
have k e d e lig e ko n se kve n se r f o r d in te g n e b o g .
D er e r 10 v in d e re , d e r a lle v il få s ig n e re d e e k s e m p la re r a f
s p ille t, o g a lle m u lig e Lotus- o g G re m lin -b a n n e re , p la k a te r,
badges o g a lt d e t a n d e t, d u skal b ru g e f o r a t vise v e rd e n , a t
d u h a r fo d e n på sp e e d e re n på en Lotus.

H er e r sp ørgsm ålene:
Et a f gardinerne i TurboSound editoren. Nederst til højre ses bandet:
trommer, bas, piano, guitar, strings og solo, med skydepotmetrene i høj
re side kan du indstille lydstyrken på instrumenterne (digital mix). Med
de op- og nedadgående pile kan au skifte oktav.

1. Hvad e r n a v n e t på den re v o lu tio n e re n d e
d e sig ner-b il, d e r e r m ed i Lotus III?
2. H vad er n a v n e t på den e ffe k tiv e trackdesigner, d e r e r m ed i Lotus III - The U ltim a te
C hallenge?
3. H vor m a n g e fo rs k e llig e b a n e r e r d e t
m u lig t a t lav e i Lotus III - The U ltim a te C hal
lenge?
4. H vilke b ile r v a r m ed i Lotus Esprit Turbo
C h allen g e og Lotus Turbo C h a llen g e II?
5. H vor m a n g e fo rs k e llig e lan d s kab er e r d e r
i Lotus III?

Bars and Pipes, SuperJam og Studio 1 6 (1 2 /1 6 bit harddiskrecording).
3 forskellige m usikprogram mer der "kø re r" som et program - en Amigaspecialitet!

N avn:____________________________________ ______________
A d resse:_________________________________________________
Postnr./By:_______________________________________________

Sidste nyt

C o m p u te rty p e :________________._________________________

Der er bl.a. følgende nyheder i SuperJam 1.1: Stereo TurboSounds. To oktavers akkorder. Split akkorder med bas i bunden
og andre instrum enter i toppen. Visual volume og panorering.
Mange grooves pr. stilart. Eksisterende stila rte r udvidet til at kun
ne understøtte mange grooves. Endnu flere stilarter. Forbedret
grafisk design incl. workbench 2.0 style fro n t/b a ck buttons,
public screen og Virtual screen size.

Det Nye COMputer
St. Kongensgade 72
1264 København K
Mærket “Lotus l i r

K u p o n e n s e n d e s til:

Deadline fo r indsendelse a f dine svar: 1/1-1993

LURE OF
THETEMPTRESS
Thomas Vibæk Nielsen får en
spilpræ m ie for den KOMPLETTE
løsning til det flotte adventure fra
Virgin

Endnu en portion hjælp til dem,
der er faret vild«
PUSHOVER
Der er en spilpræ mie på vej til Bo Nexø for disse koder til Oceans lille
puzzler. Vi starter fra bane 20.

20-15362
24 -10246
28 - 09222
32 - 24590
36-27662
41 - 31246
45-30238
49 - 21022
53 - 24094
57 - 19006
61-17982
65 - 16959
69 - 20031
73-23103
77-22079
81-29375
85 - 32447
89-27327
93 - 26303
97-08767

21-15878
25-10758
29 - 09734
33-25102
37-28174
42-32270
46 - 29214
50-22046
54-23070
58 - 20030
62-16958
66 -17983
70-19007
74-24127
78-21183
82 - 30399
86-31423
90-28351
94-25151
98-09791

22 - 14854
26-11782
30-09719
34-26126
38-27150
43-31758
47 - 28702
51-21534
55-22558
59-19518
63 - 16446
67-17471
71 - 18495
75-23615
79-20671
83 - 29887
87-30911
91-27839
95 - 24639
99-09279

23-14342
27-11270
31- 08206
35-25614
40-30734
44-29726
48 - 20510
52-23582
56 -18494
60-17470
64-16447
68-19519
72-22591
76-21567
80 - 28863
84 - 31935
88 - 26815
92-25791
96-08255

Fra cellen skal du træ kke i fak
len og gå så tæ t på døren som du
kan. Så når vagten går ind, forla
der du cellen med det samme.
Når du er gået skal du lukke og
låse døren, så han ikke kan straf
fe dig. Snak med fangen og han vil
bede om vand. Gå til vagtrummet
og tag kniven og flasken.
Undersøg tønden og aktiver tap
pen. Skær sækken op og
undersøg den. Gå til fangen i
torturkam m eret, skæ r ham fri.
Gå tilbage til Outer Cell og giv fla
sken til fangen, der hænger der.
Bed Ratpouch om at skubbe til
murstenene og følg efter ham.
Du er nu i Sewer Outlet. Gå til
The Forge, tag fyrtøjet, snak med
Luthern og gå hen til Severed
Arms. Snak med Eileain, snak
med Mallin i det grønne tøj, og
han vil give dig en metal-barre.
Tagden med til Village Shop og giv
den til Ewan. Fra ham får du pen
ge og en æ delsten. Gå til Magpie
Tavern, snak med Markus, bestik
ham, og snak med ham igen. Tal
med Mallin, gå tilbage til The For
ge, snak med Luthern, gå tilbage
til Magpie Courtyard og snak med
Grub (der ligger på jorden). Spørg
ham om den sorte ged, snak end
nu engang med Luthern, gå til
Severed Arms og snak med Eilea
in. Fra hende får du Diary, som du
skal undersøge. Gå herefter tilba
ge til Magpie Tavern og giv
æ delstenen til Nellie. Hun vil give
dig en flaske, som du kan drikke
fra. Find smeden, giv flasken til
Luthern og han vil tømme den for
dig. Gå til markedspladsen og giv
dirken til Ratpouch. (save dit
spil!)
Kig på døren og du vil se et nøg
lehul. Bed Ratpouch om at bruge
s it nye værktøj på låsen.
Du er nu i Taidghs hus.
Kig på Aparatus, tæ nd olie
brænderen med fyrtøjet og brug
flasken sammen med hanen.
Gå til Middle Street og drik fra
flasken. Gå ind af døren og snak
med Skoris. Du vil nu løslade
pigen. På dette tidspunkt kan det
være sjovt at snakke med en
masse forskellige mennesker,
men når du er træ t af det, skal du
gå hen til borgmurene. Snak med
Goewnie i Workshoppen. Gå til

Blackfriars Row og kig på sedlen.
Find Mallin og snak lidt med ham
(til en afveksling!) Han vil give dig
en bog, som du skal give videre til
Toby i Monks Lodge - efter at have
snakket med ham. Toby fortæ ller
dig hvordan du bekæ m per Selena. Gå hen til Apth Workshop.
Snak lidt med Goewin, fortæ l
hende at det er for en drage, men
hun har ikke Cowbane (???-Red.)
Enten kan du selv finde Cowba
ne, eller også taster du følgende
kommando ind: “Tell Ratpouch to
go to the forge and then ask
Catrione for Cowbane and then go
to smithy Street and then get
cowbane, finish" Når du har fået
det skal du give det til Goewin,
snak lidt med hende, så du får det
nødvendige, snak igen og gå til
Severed Arms. Snak med Ultar og
gå hen til Weregate. Snak med
Gargoylerne, gå tilbage til Goewin
og snak med hende. Hun møder
dig senere ved porten, snak lidt
mere. Gå ind og leg med krani
erne, ogdu kan bede hende om at
skubbe til dem.
Nu skal du ind og kæmpe, så
save først. Tricket er at pege med
musepilen på Diermot og...
Du vil nu møde dragen. Brug din
potion på den og snak med den,
prøv at overtale ham til at hjælpe
dig. Forlad hulen når du har fået
øjet.
Snak med Goewin, gå hen til
the Forge og snak med Luthern og
Mellen. Gå hen til markedsplad
sen, og når du ser Skorlen gå ind
i forretningen, skal du spionere
gennem vinduet. Når den går ud
igen, skal du snakke med den. Gå
ind i forretningen og snak med
Ewan. Skorlen vil tage dig med til
borgen. Undersøg Cask (i venstre
hjerne) og du ser en Bung. Gå hen
til køkkenet, tag tæ ngerne, kig på
skroget, tag fedtet og snak med
Minnow. Fortæl h a m a td u e rk o m 
met efter Selena, snak med Min
now igen og bed ham om at
fo rtæ lle sin m ester at der er
nogen nede i vinkælderen. Når
han er gået, skal du til vesntre og
brug tæ ngerne på Bung. Skynd
dig at gemme dig i højre hjørne.
Skorlen kommer ind og kigger på
vinene...gå hen til portrum m et og
brug fedtet på håndtaget. Sig til
Mennon, at han skal træ kke i
håndtaget, og når han gør det,
skal du aktivere Winch. Porten er
åben, og her kan det betale sig at
save. Efter du har passeret ham
skal du til venstre, og du vil se
Selena...

Denne måneds spilsponsor er Microprose
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MONKEY ISLAND II
Vi forlod vores ven Guybrush lige efter, at han
havde fundet det andet kortstykke...
Sejl nu tilbage til Scabb Island og gå ud på
kirkegården, brug krypt-nøglen med krypten og
gå ind. Læs nu "Book of Quotations". som du stjal
fra Fatty, find den rigtige sætning og åben den rig
tige kiste. Tag asken fra kisten og gå hen til voo
doo-damen ude i sumpen. Find “Ash 2 Life” på reo
len, og tag den ned fra hylden. Du får at vide. at det
er en model, og bliver tilbudt den rigtige version.
Tag den med tilbage til krypten og brug den på de
jordiske rester af manden. Efter at have fået lidt
mere substans, siger manden mærkeligt nok. at
han gerne vil have dig til at slukke komfuret - og
han giver dig en nøgle. Den tager du med hen til
fyrtårnet, lukker op og slukker komfuret. Tag til
bage til krypten, genopliv den porøse mand med
"Ash 2 life” og modtag, som tak for hjælpen, det
tredje stykke kort.
Sejl til Phatt Island og sæt reklamen fra Kate op
på Wanted-plakaten. der ellers bærer dit eget bil
lede. Efter denne bøllestreg gør du klogest i at
trække dig lidt tilbage, og Kate vil blive pågrebet.
Gå hen til hende i fængslet, tag hendes kuvert og
tag al den near-grog du finder. Gå ud på kortet, ud
til vandfaldet og brug aben med pumpen, gå igen
nem hullet ved vandfaldet og igennem tunnellen.
For enden er en hytte, og beboeren udfordrer dig
til en drikke-konkurrence. Når groggen bliver stil
let foran dig, skal du hurtigt hælde den ud ved
træet og fylde op med Near-Grog.
Gå hen til spejlrammen, og sæt spejlet på
plads. Gå udenfor huset og åben vinduet. Kig lidt
nærmere på statuen gennem teleskopet, og læg
mærke til, hvor lyspletten placerer sig. Det punkt
skal du skubbe i bund, og du skulle gerne få det
fjerde kortstykke.
Tag til Wally og få ham til at sætte kortet sam

CHUCK ROCK
En række koder til den stengamle
tite l fra Tommy Jørgensen, Fre
dericia.
Prøv at taste følgende ind mens
titelm elodien spiller:
“ ESTRANO” - for at kunne flyve
med venstre shift-tast
“ MORTIMER” -fo ra t kunne vælge
zone med funktionstasterne.
“TURN FRAME” -fo r at kunne væ l
ge level
“ FAST AINT THE WORD - uendelig
energi
“ UNCLE SAMS” - uendelig energi
“ LIFE IS MY DREAM" - uendelig
energi
“ SHE LOVES CLEANING WINDOW” - uendelig energi
“ ITS FAIRY BOWBELZ" - uendelig
energi
Hvad forskellen er på de fem
nederste og hvad en Bowbelz er,
får vi nok aldrig at vide.

ADDAMS FAMILY
Først skriver du koden BL#R#.
Du får nu fem hjerter og i det mid
terste rum i “ dør-pyramiden” kan
du nu gå igennem døren til den
sidste bane. Men før du skynder
dig derhen skal du gå ned i -det
nederste venstre hjørne af “ pyra
m iden” og åbne den hemmelige
dør. Du få r nu 3 ekstra-liv. Nu skal
du gå op i det øverste venstre
ijnjørne af rummet og åbne den
hemmelige dør der. Du kommer
nu ind i et s to rt skatkammer. Så
skal du gå hen og tage en “turbo

men. Tag til voodoo-damen og hent Wallys bestil
ling. På kanten af sumpen, efter dit besøg, skulle
der gerne være en kasse - den hopper du ind i...
3. del - LeChuck's fort
Start med at gå til højre op af trapperne. Gå
igennem gangen mod højre til du kommer til et
rum med tre knogleskulpturer. Tag et kig på papir
stykket. Du skal trykke på den skulptur, der pas
ser til første vers. og sådan fortsætter du hele
vejen igennem de hemmelige døre. indtil du kom
mer til en stor port med masser af hængelåse. Den
skal åbnes.
Nu bliver du taget til fange af LeChuck. og bli
ver hængt op sammen med Wally i en maskine, der
ville få Storm P til at vende sig i sin grav. Brug
sugeroret med den grønne drik og spyt på skjoldet
til højre, indtil du rammer lyset. Til sidst stryger du
en tændstik - god rejse!
4. del - Dinky Island
Rejs dig op. gå til højre og begynd at snakke
med Herman. Når du er færdig med at snakke,
skal du samle Martini-glasset og flasken op. Fla
sken skal du åbne med den sten. du landede på.
Glasset skal du fylde med havvand, og hælde det
ud på "Stilt". Saml kobenet op og brug det til at
åbne tønden med. Gå ind i junglen, gå til venstre
til du kommer til et træ. hvor der hænger en pose.
Her skal du bruge den knuste flaske til at åbne
posen med. og hælde vandet ud over den kasse,
der nu gerne skulle blive synlig.
Gå tilbage til den første skærm i junglen og til
højre. Tag rebet fra kassen, åben kassen med
kobenet og tag fat i dynamitten. Gå tilbage til
papegøjen og giv den alle kiksene. Som tak
fortæller den dig, hvilken vej du skal gå. Følg
papegøjens anvisninger, og før du ved af det. er du
ved et stort kryds, du skal begynde at grave ud.
Herefter skal du tænde dynamitten og smide den

ned i hullet. Når det hele er eksploderet, skal du
binde rebet til kobenet, og slynge det op mod
"Metal Rods".
Efter scenen er du i et morkt rum. og skal finde
stikkontakten. Når det er sket. vil du opdage
LeChuck. der desværre har tænkt sig at sende dig
rundt i hele komplekset med sin voodoo-dukke. I
et af rummene er der to skeletter, og herfra skal
du tage din fars kranie. Åben skuffen i bordet til
højre, og tag kanylen. Åben skraldespanden og
tag indholdet.
I rummet med alle kasserne, skal du åbne de
kasser, der står for dem selv. og tage ballonen,
øllet og dukken.
I rummet med helium-flasken skal du fylde beg
ge handsker og ballonen med helium, og når det er
gjort, skal du gå hen til grog-automaten og hive i
montretur-knappen. Når LeChuck kommer og
bukker sig ned efter mønten, skal du hugge hans
underbukser.
Næste gang du ser LeChuck. skal du SKYNDE
dig at give det lommetørklæde, du fik af Stan LeChuck er nemlig lidt forkølet. Gå til elevatoren,
og tryk på knappen. Gå ind. og når LeChuck så
kommer, skal du skynde dig at hive i håndtaget.
Døren vil lukke, og du vil kappe noget af hans
skæg af. Nu har du alle ingredienser til en ny voo
doo-dukke. og når du er nået op og ud på gaden,
skal du putte dødningehovedet, underbukserne,
lommetørklædet, skægget og dukken ned i posen
fra voodoo-damen. Gå til elevatoren igen og brug
håndtaget. Gå ud af elevatoren og +vent. til
LeChuck kommer...Skynd dig at gennembore duk
ken med kanylen, og følg efter LeChuck. Tag bene
ne af ham og...
Tillykke! Du er færdig.
Tak igen til Jakob og Rasmus Olesen, men også
til alle de andre, der har sendt løsninger ind.

ste at forske på Manhattan Pro
je c t Wonder og at frem stille lige
så mange atomraketter, som
dine modstandere har byer...Hvis
ikke du er sikker på at du kender
alle byerne, skal du bygge Seti
Program Wonder og Apollo Pro
gram Wonder, så du kan få sattelitbilleder af Jorden. Sæt dine
tanks i stilling uden for byerne,
bomb dem alle med dine atom
våben og kør ind...

sko” og en “ propel-hat” , så du
kan flyve op til den øverste dør.
Når du er gået om bag den skal du
flyve op til øverste dør her. Bag
den er der 19 ekstra liv.
Der en spilpræ mie på vej til
Christian S. Laustsen fra Herning

CIVILIZATION
Det vrimler ind med tips til
Microproses episke udspil.
Denne gang er det Brian Wolter
fra Gråsten, der gerne vil give et
par råd med på vejen.
S ta rt med at finde et egnet
sted til din første by. Vælg et sted
ved havet, og dyrk 2-3 fe lte r rundt
om det sted du har valgt at place
re din første by. Lav derefter tre
bueskytte-enheder til beskyttel
se. Opfind Horseback Riding som
det første, og du bliver i stand til
at lave kavalleri. Lav to-tre enhe
der og send dem ud for at opdage.
Hvis du ser en by fra en fremmed
civilisation bør du samle nogle
enheder og overtage den, freden
kan vente!
Det gæ lder om hurtigst muligt
at få så mange byer som muligt,
det medfører nemlig en sund øko
nomi. Når det er g jort skal du
opfinde med alle de penge-res
sourcer, du har tilovers, slutte
fred med de ti loversblivende fjen
der og udbygge dine byer - først
med granary, derefter med
markedsplads, så med tempel
o.s.v.
Når du så nå rtil det sted i udvik

OG TAKTIL.**
Carsten F. Sølvtofte, Harndrup
Thomas Severinsen, Frede
rikshavn
Michael Leeming, Storvorde
M artin Bangsø, Hjørring
lingen hvor du opfinder Knights,
bør du igen sæ tte Tax Rate på
100% og producere barakker og
en masse knights. Så går du ud
og udsletter et par civilisationer
på kontinentet. Når de tilbage
værende modstandere beder om
fred, ber du først om penge. Forsk
på livet løs, indtil du får opfundet
ta n k ’en. Der er på det tidspunkt
form entlig ikke nogen stæ rke
modstandere tilbage. Sørg for at
knuse alle dem, du kan komme til
og slut fred med resten. Omkring
år 2 0 0 0 skal du vælge om du vil
koncentrere dig om at ødelægge
de sidste civilisationer eller om
du vil kolonialisere rummet. Hvis
du vælger det første, er det bed

TIP OG VIND!

Hvis du sidder inde med
tips eller løsninger til
tidens populære spil, så
ville det være godt dumt
ikke at sende dem til
"Secret Service”. 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 COMputer
St. Kongensgade 72
1264 København K.
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' TEKNIK
« BREVKASSE
Ved Lars Jørgen Helbo

Assisn & Resident
For et stykke tid siden meldte en
af mine disketter "R ead/ Write
Error” . Jeg brugte som norm alt
DiscDoctor; men da jeg havde
kopieret alt over på en ny disk og
erstattet tabte filer meldte com
puteren disse to fejl:
Pure bit not set
Can't cancel TestDisk for Sys:
I Dos manualen fandt jeg ud af,
at kommandoer, der skal residen
tes pure, skal være mæ rket pure.
(Kan ses med brug af List). Altså:
1. Hvordan aktiveres pure på
en fil/kom m ando?
2. Hvorfor kan man ikke assig
ne Testdisk til Sys:?

Søren Andersen
Tjørnebakken 31
6510 Gram
1. Pure er et flag ( p), der ligesom
alle andre flag kan sættes eller
slettes med kommandoen Protect:
Protect filnavn p add
Man skal dog være sikker på,
at den pågældende kommando
virkelig er pure. Derfor er det
bedre, at kopiere filerne over fra
Workbench med tilføjelsen d o 
ne:
Copy filnavn DFO: clone
Dermed kopieres alle flag
uændret med over.
2. Det har vi haft før. Problemet
ligger vist i ordet device, som på
Amigaen har tre betydninger: 1.
et
styreprogram
(f.eks.
trackdisk.device), 2. en ekstern
fysisk enhed (dfO:, ram:), 3. en
ekstern logisk enhed (s:, sys:).
Assign tilordner en logisk enhed
(første parameter) til en anden
logisk enhed, en fysisk enhed,
en diskette eller et katalog
(anden parameter). TestDisk er
en diskette og kan derfor kun
bruges som anden parameter,
således:
Assign Sys: TestDisk
Omvendt fungerer det ikke.
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300 d p i p rin te r
Jeg har lige investeret i en Olivetti
JP 150. Den har en opløsning på
3 0 0 dpi, men jeg græder mig i
søvn over, at jeg ikke kan udnytte
den fuldt ud. Hvis jeg skal udskri
ve et ark med forskellige
skrifttyper (d.v.s. graphich print i
Workbench) bliver det til noget
kantet juks med en opløsning
nær de 25 dpi.
Kun når jeg bruger printerens
interne skrifttyper, kan jeg få et
godt resultat, men ikke med mere
end en skrifttype og størrelse på
samme ark. I manualen er der
intet nævnt om skaler-bare fonte,
men er der ikke alligevel noget,
der kan gøres ved det?
Dennis Buus
Stationsm estervej 100
9 2 0 0 Aalborg
Graphic Print overfører skærm
billedet punkt for punkt til papi
ret. Uanset printerens kvalitet,
får man derfor kun skærmens
opløsning (ca. 70 dpi).
Din ide med de skaler-bare fon
te er helt rigtig. Der skal nemlig
bruges én
opløsning eller
skriftstørrelse til skærmen og en
anden til printeren. Problemet er
bare, at det ikke kan klares med
de programmer, som findes på
Workbench-disketten.
Det du har brug for er noget
software i samme høje kvalitet
som det hardware, du allerede
har. Det kunne være et DTP-program; men valget afhænger helt
af dine ønsker, behov og ikke
mindst økonomi. Spørg derfor
din forhandler, eller læs det nye
Amiga-katalog. Deri finder du i
afsnittet om DTP ihvertfald 4
interessante programmer (de
hedder alle noget med “page”).

Checkmate
Lige på og hårdt:
1. Giver CheckMate’s A 1500
mere end ekstra udv. slot og løst
keyboard?

2. Hvad gør add-on-delen?
3. Kan man kun bruge A 2000
hardware?
4. Kan man stoppe en A 500+ i
den ?

Jannick Hoy
Kokhavn 45
Genner
6230 Rødekro
Lige så hårdt: Glem det!
Der findes flere forskellige
udvidelses-systemer til A500,
Bodega Bay er en anden. De
giver alle mulighed for at bruge
A 2000 udvidelseskort, de har en
stærkere strømforsyning og nog
le har et løst tastatur
Det er egentlig udmærket;
men se så lige på priserne. Pro
blemet er nemlig, at en A 500
med udvidelsessystem koster
mere end en ægte A 2000. Derfor
mit råd: Sælg din A 500 gennem
vores udmærkede telefon-servi
ce, og køb så en rigtig A 2000
istedet. Du sparer penge, og i
det lange løb bliver du mere til
freds.

Modem
Hvor hurtigt et modem kan man
få? Hvem forhandler det? Hvor
hurtigt skal et modem være, før
man skal udskifte sin CPU? Hvil
ke Amiga term inal programmer
kan emulere: Prestel og CEPT? og
hvor kan man få fat i dem?
Med venlig hilsen

Peter Wilhelmsen
Klemenskervej 3
3760 Gudhjem
Firmaet Multigross importerer
et 960 0 baud Modem, som ved
hjælp af datakompression kan
opnå en effektiv transmis
sionshastighed på op til 3 8 4 0 0
baud. Det er (for tiden) den
største hastighed, der kan
opnås på det almindelige tele
fonnet.
Op til 1 9 2 0 0 baud kan du sag
tens bruge den almindelige CPU
(M C 68000); men ved 3 8 4 0 0 vil

det være en fordel med et accellerator-kort. Jeg vil imidlertid
anbefale, at du i første omgang
investerer i en hurtig harddisk
(SCSI) og evt. mere RAM. Hvis
du bruger disketter, kan du nem
lig alligevel ikke udnytte den
større hastighed.
JTAS og Commodore har i fæl
lesskab lavet programmerne
Amiga-CEPT og Amiga-Prestel,
som begge forhandles af Amiga
Warehouse.
Og så et lille råd til sidst. De to
programmer,
ovennævnte
modem, harddisk og acc-kort vil
tilsammen koste mindt 2 0 .0 0 0
kr. Er det for meget, så brug dine
penge på et hurtigt modem, og
anskaf
terminalprogrammet
Term (Fishdisk 72 5 ). Det er gan
ske udmærket.

Billeder 03 p rin ter
Jeg har nogle små problemer,
som jeg håber I kan løse for mig.
Det ene problem går i sin enkel
hed ud på, om der findes et pro
gram til Amiga, der kan konverte
re scannede billeder fra IMG, TIFF
og PCX (altså pc form at) til almin
deligt IFF format.
Det andet problem drejer sig
om en printer. Jeg har nemlig
“ arve t” min fars gamle PC-printer,
det er en Commodore MPS
1500C printer, men jeg har ikke
en printer driver, der passer til
den. Ved du, hvor jeg kan få fat i
en?

Sune Christensen
Herslev Bygade 6a
4000 Roskilde
På FishDisk 6 7 6 findes program
met FBM. Helt præcist er det en
samling af billed-konverteringsprogrammer. Med dem kan man
f.eks. omsætte farve- til gråto
nebilleder eller 24-bit til HAM.
Programmerne
kan
også
omsætte fra et format til et
andet bl.a. mellem I FF, TIFF, PCX
og GIF.
På min Extras diskette er en
drivertil MPS 1 0 0 0 , som sikkert
kan bruges, selvom den måske
ikke udnytter alle printerens
muligheder. Hvis driveren ikke er
på din Extras-diskette, så spørg
din Commodore-forhandler, om
du kan få en update.

Vi mødes i "porten”:
Hvis du har spørgs
mål til den tekniske
brevkasse, så skriv
til:Det Nye COMputer, St. Kon
gensgade 7 2 ,1 2 6 4
København K. Vig
tigt! Husk at mærke
kuverten
“Disk-Porten”.
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Amiga Warehouse Finlandsgade 25 8200 Århus N GIRO: 8 19 51 02
A3000 m. 105MB Quantum HD
A4000m. 68040 120MB HD 4 6MB Ram

15995.00
18995.00

£

CDTV:

HARDWARE:
Ext. acceførafor/HD kort til Amiga 500:
GVPA530 40MHz 68030 52MB
GVP A530 40MHz 68030 120MB
GVPA530 40MHz 68030 213MB
A530 CnipaK/4MB 60ns. RAM

8995,00
10095.00
13495,00
2195.00

Acc. kort til m. SC SI til Amiga
GVP 68030 kort 25MHz/1 MB Ram
GVP 68030 kort 40MHz/4MB Ram
GVP 68030 kort S0MHz/4MB Ram
GVP 68040 kort 33MHz/4MB Ram
Combo Ctiipak/4MB 60ns RAM
Combo montenngsbøjle 1. harddisk

COROM drev til Amtga 500
CDTV m. 1 MB ram. Ijernbetiening
Separat tastatur bl CDTV
CDTV Trackbail

3995.00
5495.00

Em ulatorer til A5O0:
64 Emulator II
AT- Once Board A500
AT-OnceplusASOO
GVP 16MHz AT-kort HO50O+

Disketter:
Amitech disketter v 100 stk
Goldstar 3 5 ’ mærkevare v.100 stk.
Noname disketter v lOOstk.

495.00
595.00

2000:
6095.00
8500.00
14625.00
19375.00
2195.00
295.00

Acc. kort uden SC SI til Amiga 2000:
16795.00
17995.00
19595.00
1575.00
549.00

Progressive 25MHz 68040 kort. 0MB
Progressive 25MHz 68040 kort. 4MB
Progressive 25MHz 68040 kon. 8MB
Progressive 040 RAM 4MB
Progressive 040 RAM 1MB

Eksterne harddisk-kabinetter:
Deluxe kabinet 2x5.25*

D iskettestationer/Floppy drev:
AmiTech SiientOrfve - NoClick
Internt A3000 Drev
Internt A2000 drev
Internt A500 Drev
3.5’ Ekstern Drev
3.5* Extemt ZYDEC diskdrev
3.5* Extemt slimlme Roctec drev Kåret bl markedets hurtigste
5.25* eksternt SuperSbm diskdrev

595.00
150.00

\ Jo y s tic k :^

Accelerator kort t i Amiga 3000:
Progressive 25MHz 68040 kort A3000

“

forlængcrkabel til joystjj
iler adaptor til jc
taster Aut omsk. in
lyspi stol med 2 spil
“ Quickshot-l27Startightersæt
Q^gkshot-128 Mavertck *
-OuHcshot 129 Rightgrlp J L

Amiga Fan Klub s a g e r
Amiga freaks do it better i-smrt
rås i: medium large extra-large

Amiga Computere;

.

Monitorer / TV modulator I TV Tuner:

f

Æ hk

A5O0 Plus 1MB Chip, OS 2.0
A500 Plus Cartoon Ctassic pakki
A600 m. TVA600 HD (20
A600-HI

1595.00
0 MNP5 internt modem
2175.00
MNP5 eksternt Modem
GVP PhonePak VFX Fax.V.Response mm.
4495.00
2 ARS GARANTI PÅ alle SUPRA MODEM!
Supra 2400
795.00
Supra 2400+ v42t)is. MNP5 (9600)
1295.00
Supra 2400zi mtemt
1075,00
Supra 2400/) plus internt
1525.00
Supra 9600 v32. v42bis. MNP5 (38400)
5150.00
Supra 14400 v32bts, v42t»«s SR Fax modem 2995,00
Bemærk: til alle vore modemer medtelger
de nødvendige kabler, samt et PO modem prg.

^

# Quékshot-130 Python
i.0 0 * Ouekshot 131 Apache

Asian Byte VGA Skærm
CBM 1084S I. incl. kabel
CBM 1960 Muttisync (Ny model)
Phillips CM 8833II
Phillips VGA Monitor
Phillips SVGA Monitor
Eizo 9060 14‘ Muttisync
Eizo 9070 16* Multisync
TV Modulator
Philips TV Tuner
Scan kabel fra Amiga bl TV

1

QuickshoM55 Aviator 1
Suncom Tastatur joystck
The Arcade
The Arcade Competition Pro!
The Enforcer spil tH lyspistol
Wico 8athanc:e
Wico Redbail

RocGen Genlock
RG310 Plus, fader for video og

I.YIT.KSI'Kk V )

IIVS:

Interserien har solidt indta
get markedet som de dan
ske programmer der bruges
af alle. Nyeste skud på
stammen er databasen Interbase, med mange avan
cerede søgefunktioner..

KIM)

Amiga, mulighed for reverse
genlocking (key effect) samt
gennenført videoport... 2495,RG300 samme kvalitet som
RG310+ men kun med fader
mulighed for Amiga signalet.

...................... 1595,-

1 stk. 295,- vælg 3 for kun

D e rfo r er Amiga Warehouse anderledes:

—

3095.00
2495.00
4495.00
2395.00
3395.00
3895.00
9995.00
14995.00
295.00
795.00
249.00

ICD
Flicker
Fixer
Version 2

Kun.

.750,-

2.195,-

Kræver VGA skærm

B E S T IL L IN G S L IS T E
Sendes til: Amiga Warehouse, Finlandsgade 25,8200 Århus N

Vi giver dig op til 2 års garanti på udvalgte produkter

Kunde nr:

Vi giver dig 8 dages returret og 30 dages ombytningsret
Vi lagerfører altid mere end 2000 produkter til din Amiga

Hvis du kan finde et af vore produkter
billigere matcher vi p risen/*

i

"Gælder varer annonceret i dette blad. der lage-lores og iw<e er på opborsudsalg. Gælder max t4 dage fra fakturadato.

i

Navn:
Adresse:
Po og by:
Land:
Tlf. nr:
Betaling:

O Check

Produkt:

O Efterkrav

Ant. Pris

Total

Bnj
Selvfølgelig bi
det
afBflevet
s å galt, men
ude, klarer vi
m
________
__________ ^ K e r l
Commodore
Amiga reparation. Ring og hør.

W KM
A M IG A

W A R E H O U S E

F O R R E T N IN G S P O L IT IK :
I

KUNDESERVICE: Du kan kontakte vores teknikere på 86 16 61 11 tor teknisk support trak). 11.00 01
1 7 0 0 på hverdage. Oplysninger om lamendelse, leveringstid, aktuelle priser o.lign får du på 8 616 6111.
0 M B Y m iN 6 S w R E R : Ønsker du at ombytte et produkt, ringer du på 8 6 16 61 11 for godkendelse.
Varer uden godkendelses nummer (G NR #) modtages Ikke. For at en vare kan ombyttes. SKAL den
være ubeskadiget, i original ubeskadiget indpakning sam t være returneret inden 30 dage fra
fakturadato Defekte varer kan ikke byttes. Ved ombytning bl anden vare. tillader vi os at beregne op bl
f 0 % at varens salgspris for ombytning. Spørg efter nøjagtig pris.
RETURVARER: Indbi 8 dage efter fakturadato kan du returnere en vare. og lå pengene retur. For at en
vare kan returneres. SKAL den være ubeskadiget i original ubeskadiget indpakning. Defekte varer kan
ikke returneres. Ved returnering tillader vi os at beregne op bl 10% at varens salgspris tor klargøring.
FORBEHOLD: Software kan kun retumeres/ombyttes. såfremt plomberingen er ubrudt (plomberingpå
forlangende). Priser og spedfikaboner kan ændres uden varsel.

Warehouse katalog

Vægt 0-5Kg.
Vægt over 5Kg.
o Efterkrav

Produkter ialt
28Kr
64Kr _
+ i 7Kr Forsendelse.

□ værdi

+ 35Kr Beløb ialt:

Indenlands forsendelser:

Ved forudbetaling: Laeg porto til varens pris
__ a

Tilbud gælder fra 281192 til 281292 - Forbehold for fejl i priser og specifikationer.

Benyt bestillingskuponen på første side eller ring på tlf. 86 16 61 11 mellem 10 og 1

Scart omskift c- . 2.seart st k

ktøfuiorfod MS1212 universel
Moiutorfod ^MS-101 universet

225.00
135.00
150.00

Mus. Trackballs & Tilbehør:
Amiga Mouse Ira Amitech
Beetfe Mus. forsk, tarver
Champ Mouse OeLuxe tures mus
Joymaster aut omsk.mus/Joy
Musemåtte
Original Commodore mus
Zydec mus

295.00
225.00
375.00
229.00
38,00
395.00
195.00

Omskifterbokse, man. til par./ser. porte:
i computer - 2 enheder
i computer - 3 enheder |_

195.00
250.00
125.00 -

Kabel tri omskifterboks

Printer papir:

Sound Samplere:

250 ark papir i endeløse baner
1000 ark Papir i endeløse baner
2500 ark Papir i endeløse baner
2000 ark Mil|øpapir

8 Bit A500, A2000. (A3000):
GVP DSS8 Digital sound samplar
Amitech Sound sampler
Højkvalitets mikrofon til dø Sampler |

Printere:
2695.00
4375.00
745.00
1695.00
2595.00
1995.00

4(25.00
725.00
v725,00
'395.00

»of War (Turbosifver)
2495.00 |

12 & 16 bit Stud

RAM udvidelser til A500:
512Kb RAM udv. m. ur. bal og afbr.
Baseboard A500 4MB (u.RAM)
Baseboard A500 4MB (4MB RAM)
MaxiMem 512KB
Maximem 18MB ind. gary adaptor
Supra RX500 m.lMB optil 8MB
Supra RX500 m.2MB optH 8MB
Megachip få 2MB ChipRam ind. Agnus

295.00
395.00

Sunnze Industries 12
Sunnze Industries

599.00

Scannerø;

•<99.0

1295.00
1875,00
2250.00

ibaser;

m

385.00

Golden Image 2MB op tri 8MB
Supra 0/8 MB ramkort med 2MB
GVP 0/8 MB ramkort uden RAM
GVP 2/8 MB ramkort med 2M8
Megachip få 2 MB chøram mel Agnus

artment ProJetfon^ll
N*
AOPROiConverstonfack

\

1950.00,

2395.00
449.00

software
ripples. moprti. OVE

12499.1

#050.00
1295.00

|
RX50Q

695.00
150.00
475.00

fflnnæ tter og beskyttelseskappe
PSføSfcn til A500 keyboard

BafeSk n til A2000 keyboard
Støvhætte til A500 1røglarvet plast
Støvhætte til A500 i stof
Støvhætte til A2000 i kunstlader

,

f a u n c b r a d U d ia iliz e r a J f c fc *
■ r masketch A4
^Pi masketch A3

iCicksteni
225.00

yjBfc

6395.00
989KOO

Udvldelsos-kablnoltar

50.00

:
f !

M

_5___

Amiga 4000

Broadc
Broadcast 30 Fonts
Compugraphic Decorative serie
Compugraphic Designer serie
Compugraphic Video serie
Compugraphic Pubhsher serie
Compugraphic font Pack
Kara Ammfonts 1
Kara Ammfonts2
KaraAnknfonts3
Kara Fonts Headlines
Kara Fonts Headlfnes 2
Kara Fonts Subheads
Ml fonts 1.1 (PPAGE)
Ml Outfcne (PDRAW)
Personal Font Maker
Pro Fonts vi Professional
Pro Fonts v2 Decorative
Pro Video Ptus font set 1
PS font pack 1
PS font pack plus
PS font pack A Postcsnpt
Videofonts
Zuma Tonts (1-2-3-4 5 6) s i :

%

*1150.00
Ring *

ProRAM 3000. max 84MB.

M

595.00
895.00

SupøBasaPr

Sort/hyldø
ZYDEC nåndsc

Farve flalbflcf
Sharp JX-MD 200

RAM udvidelser til A2000:

(

PROF. SOFTWARE

RAM udvidelser til A30Q0:

Canon BubbleJet BJlOex
Canon Bubblejet - BJ20
BJ10 Arkløder
CBM 1230 Amiga. C64
C8M 1550C Amiga. C64
C8M 1270 Inkjel
C8M 1224C
Citizen 224
Crtizen 224 Farvekit
^
Star LC20
I
Star LC200 color
Star LC24-200
Star IC24 200 Color
Laserprintere alle
Andre printere
8em*f*: der
ogdrr

m

Crty Pro 15/124Blt
i®City Pro 15/1124Bit
* City Pro 40 HAM
fe City Pro 40 DCTV
[odures II
♦

795.0Q *
6-15.00®

1695,00

Clip art diskøj

Æ.

umal Softclfps
' iitectural Design VideosJpe/T.Silvef
w Soft Clips
Disk Clip Arts
i
itors Soft Clips
*
FCØpsli
___ Videoscape 30/T SHver
man Design Videoscape/ESfcer
Imagine: Map master
bnagkiC Surtace master
Intenors Design Vtøeoscape/T.Sih/er
Peopie Softclips
ProCnps
Screenmaker 2.2 (24 texl baggrunde)
Starfields
Stone Textures I
Texture City Pro 60 24Bit

525.00
275.00
525.00
449.00
525.00
649.00
295.00
275.00
525.00
275.00
275.00.
525,00*
395.00
495.00
449.00
395.00
1495.00

949.00
849.00
449.00
449.00
449.00
449.00
1225.00
395.00
395.00
395.00
575.00
360.00
360.00
675.00
749.00
695.00
250.00
250.00
295.00
575.00
575.00
349.00
449.00
295.00

Zydec Kvalitetsvarer

2MB Chipram
4MB Fastram
120MB Harddisk
68040 Processor
256.000 Farver

675,
Ekstern Diskdrev
1.695,
Håi
°*tper Stereo til Amiga
395,
Zy-Fi
195,
Zydec mus til lavpris
//
MB
ekstra
FastRAM
til
A500
795,
Megaboard A500
795,
Megaboard A500+ 1MB ChipRAMflil A500+
Megaboard A600 1MB ChipRAMAii A600

18.995.-

-

GVP G-Force 030
Verdens hurtigste!
j r ? ------------?—

;—

GVP G-Force 040
Workstation power I

1

;

• “ -Fo rce 0 3 0 leveres s o m 2 5 , 4 0 eltf
* 5 0 M H z . M ed et 5 0 M H z ko rt f å r j J

GVP Impact Vision [
Broadcast kvalitet! I

GVP D SS8
Sam pler

M e d ffiV P 's 3 3 ,

0 4 0 ko rt får

24Bit Realtim e Frame Grabber.

R e a l-tim e 2 k a n a ls o s c illo s k o p og

u n ig a 2 0 0 0 .

tort se t; s a m m e ’ y d e Is
P P & S 040 k jrf

hal
a P fM D

m.

In d læ s e r 2 4 B it b illed er fra leven d e
v id e o k ild e , fx. k a m e ra eller b ånd.

sp e ctru m a n aly ze r. S o ftw a re styret
in d g a n g s fø ls o m h e d på m ic/line. L y 

ko rt e r bestykf!

ed ly n h u rtig G V P

24Bit Fram e buffer (d is p la y ). V is e r

d effekter, bla. ekko , ru m k la n g . S a v e i

M e n s hurtigste S U

4 0 n s . 3 2 b it R a

len w a it-sta te s,

2 4 B it b ille d e r fra fx. C a lig a ri

S o n ix , IF F e lle r R A W fo rm at.

du V erde ns

M ed 2 4 0 M B d is k e n o p n å s

G - F o r c e 0 4 0 le v e r e s m

o v e rfø rs e ls h a s tig h e d e r på
otfbr 2 . 2 M B/ s 8 £ * R ; # g ; :

S IM M 3 2 4 0 n s . R A M

K a n le v e re s m e d H D fra 5 2 til

G V P 's 0 4 0

N em o g h u rtig m o n te rin g | f R A M
u d v id e lse til 16 eller 6 4 M É r a m . Ved*

420M B.

at benytte S IM M 3 2 m o d u le r er

N e m o g h u rtig m o n te rin g af R A M
n å r du h a r b ru g fo r m ere en d de

m o n te rin g e n g jo rt s æ rd e le s b ru g e r
v e n lig .
%
% -k
f

m e d fø lg e n d e 4 M B (2 5 M hz: 1 M B).

M o v e S S P fu n ktio n d e r g ø r O -Fp
en d n u h u rtige re end fø rte

K a n u d v id e s helt op til 1 6 M B .

A n a lo gt og Digitalt Genlock
[ Composite ind/ud • Y /C ind/ud *
I R G B ind/ud, 1 5 .6 2 5 k H z elle r 31kHz
IF lic k e r Fixer, o g s å på 2 4 B it
F O v e rs c a n i 7 6 8 x 56
P ictu re In P ictu re fu g

Mulighed for Beta
S ca la IV-24,
C aligari IV-24

Ring og få tilsendt brochure.

PfiiTOImi
•lil'I'r -

1

GVP I/O Extender
2 h ig h s p e e d seriel porte
1 p a ra lle l h ø jh a stig h ed s port.
Et m u st for alle S y s o p ’s

1
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Jtj,
549.00

Grafik:
Image finder
Scene generator
Scenery Animator
Vista
%
Vista Pro 2.0

395.00
'649.00
*
849.00

.4*

Irttegrerede Software pakker:
Office (GO)

Dr.T Copyist Apprenbce
Dr.T Copyist DTP
Dr.T Level II KCS3.5
Dr.T MRS
Dr.T Music Mouse
Dr.T Tiger cup
Dr.TXOR
InterSound
MIOI Recording Studio
Stcmberg Pro24

Kommunikation:
Ring!
849,00

Interta*
Skyfcne B8S system

Konvertering’s Software:
Cross DOS v5 0 m.OrossPC
Dos 2 Oos (Amiga/Atan/MS Dos)

495.00
395.00

Kopi & Backup software:
Project 0 2.0
Quarlerback V5.0
Quarterback Tools 1.5
Syncro Express II m Hardware

475.00
549.00
649.00
495.00

Matematik software:
Algebra Plus 1
Algebra Plus 2
Aritfimebc
Math Biaster Rus
Matti Talk
Math Talk Fractions
Math-Amabon
Dvscrete Math

Musik:

j

395.00
395.00
450.00
425.00
195.00
349.00
S25.Q
45I

Program meringssprog:
Amiga COMAL 2.0 incl. comprier
Amos The Creator
Amos Compiler
Amos 3D
Easy Amos
ARexx
AssemPro
Cape 68K v2.5
Devpac 2 Assembler
HiSoft Basic
Metascope debugger
SAS/C Compiler V 5 10
SAS/C Compiler V6.0
SAS/Lattce C++

849.00
1750.00
1995.00
295.00
575.00
795.00
1595.00
395.00
375.00
1995.00

Ray-Tracing & Animation:
3DProfessionai
Dali
Design 30

1

£

DigiWorks 3D
Draw 4D Professiona
Imagme 2.0
lmaøine3.0
Pagerender 3D
Pixel 3Dv2 02
Real 3D Turbo P
Real 30 2.0
Sculpt 3D XL
Sculpt Animate 4
Sculpt Animate 4

*

Æ ^D

AudioMasterlV
Bars & Pipes Professional
Bars & Pipes
Bars & Pipes MusicfioxA-**
B arsi Pipes:Rj
BarsiPipesj
B arsi

GVP G-Lock
Genlock
Lynhurtig SC:
.Overfører ovei
f K an leveres m ed

1.5 gang hurtigere end Amiga 3000
Kan leveres med HD fra'52 til 240M£
Nem og hurtig monterihg af
!k/IB *

T e le fa x , Te le fo n sv a re r o g V o ice R e s p o n s e s y s te m i ét!
Se n d/M o d tag Fax beskeder.
O ptage/A fspille tale g e n n e m telefonen.
Interaktivt V o ic e -R e s p o n s e syste m .

S o ftw a re kontrolleret, m e d k o m p let
A R e x x o g C L I interface.
*
L y d p r o c e s s o r m e d to in d g a n g e fm e d
m u lig h e d to r m ix).
To co m p o s ite v id e o in d g a n g e , eller en
Y / C (S -V id e o ) in p u t
S a m tid ig co m p o s ite , Y /C (S -V id e o )
in d g a n g . M u lig h ed fo r T ra n sco d in g .
R G B u d g a n g der, v ia softw are, kan
skifte til Y U V (M -ll/ B e ta C a m ).
S p e cie lt farve filter k re d slø b fil sp e cia leffeets.
F u n g e re r s o m en so ftw are styre t R G B
sp litter til b ru g m e d D ig i V iew eller a n 
d re digitizere.

Amiga Warehouse Finlandsgade 25 8200 Århus N TLF 86166111 FAX 86166102

SPIL SPIL OG ATTER
SPIL ,VI HAR ALT,
STÅR DET HER IKKE
SÅ RING!!!

ved kob al min. 3 slk. ellers kr. 150/stk
Beach Volley
Cabal
C hase HQ
C h e ssp la y e r 2150
Chronoquest II
C isco Heat
Cluedo M aster D etective
C o lo ssu s C h e ss X
Dark Man
Die Hard II
Dragon N inja
Elf
Hunter
Int. S o cce r
M ayday Squad
M idnight R e sista n ce
Navy S e a ls
N ightbreed Movie
Operation Thunderbolt
Pang
P han tasie (3 s p il)
.
Pool of R ad ia n ce ^
R ainbow I s l a n d j f j

A ir Support
S r d s 01 f rey
uivilizatitm
Covert Action

High Energy Spil Pakken:
Tin tin On The Moon
Teenage Queen
North And South
Fire And Forget
Hostage

Jim m y White’s Snooker
Might & Magic 3
Monkey Island 2 * ,
Omar Sharif Brtdge .
Prem iere
0
t Pools Of Darknes*
Sensible Soccer
Steel Empire
Storm Master
The Manager

World Championship Pakken;
W .C. Boxing M anager
Squash
M anchester United

É

Super Sin*Pack:
In ternatio nal 3D Te n n is, C ra zy Cars
II, Ita ly 90, A irborne R a n g a r

Reneqade
Sh inobi

jflRf'

-

i tdøk'
lyer M anager
Inal W histle

%

Dune

Bygget over tilmen at samme f Avn
Stem nings fyldt, interaktivt adventure

A ia p u r-G e d d o n
F llg h t » ( .T h e Intru d er
% im d a ll
L e is u r S S u it L a r r y 2
M ie r $ r o s e G olf

'

CLASSIC
TRILOGY

spils pakke
kun

->YSpilpakke->Y
Midwinter
Starglider II
Carrier Command

Lure of the tMpptress
bygget over é&fett nyt
Roleplay system ij f M m theatr

SupraModem 2400.
- Alsidigt eksternt modem til alle formål.

SupraModem 2400+.................................................
- Som Supra 2400 men med MNPS og v42bis protokoller.

SupraModem 2400zi.................................................
- Intern A2000 model at Supra 2400.

SupraModem 2400zi Plus.........................................
- Intern A2000 model af Supra 2400+

SupraFaxModem 14400 SR Fax...............................
- Supra's nyeste og hotteste modem. Lynhurtig mode og Fax i ét!

ASDGASDGASDG

SupraModem 9600.
Modemverdenens ukronede konge! Dual Standard med v32 & v42bis.

Art Departm ent ProfessiondLSQ.G.../ 1495, AS
ASDG

ASDG

l^ ® [p fe P lM ^ G > G - .- A S D G - A S E ) G - A ti5 S ,- A ‘

Morphing, ripples, DVE effekter i 24bit
DG ASDG ASDG ASDG
& Professionelle *
JV Sunrize Samplere

ASDG

ASDG

SupraRam RX500 1Mb.
SupraRam RX500 2Mb
SupraRam 2000 2Mb
2Mb til RX500
2Mb til A2000.

— IB

Amitech Kvalitetsprodukter.
...... 749,00
...... 355,00
...... 225,00
....... 295,00
....... 545,00
..... 1345,00
...... 495,00

• SM PT E styring
• 10 M IP S Lyd processor
• Sampling direkte til/fra harddisk

AD1012 /1 2 bit.....4 .4 9 '
AD516 / 16bit......11.99f

• viikHMwv" I

*

I
* mi
E

)Paint IV Kun

895

N å r d u kø b e r v a re r h o s o s få r du
g r a t is m e d s e n d t v o r e s k æ m p e k a 
t a lo g p å c a . 3 0 0 s id e r ( S k u lle v æ r e
u d e n å r d u læ s e r d e tte ). Ø n s k e r d u
v o r e s k a t a lo g t ils e n d t u d e n s a m t i
d ig a t b e s t ille v a r e r k a n d e tte r e k v i
r e r e s v e d a t in d s e n d e e n f r a n k e r e t
s v a r k u v e r t ( 1 9 k r o n e r i p o r t o ).

C h am p M o u se - 3 6 0 D PI

Kun hos AW....... 375

DirectoryOpus..449

CTION
PACKED
ISSUE!

COMIX

1

OVERALL

1
■
■

!■

nov
N0.12

\

S
i

_
=
—

1■

■/

APfUOVED&YlW
E
COMIXCOOC
AUTHORITY

1 1
L

w
■

I
'U

A

I

Archer Madean's

Red Zone

SC

03 1826

+ Shorties
De anmeldte spil er stillet
til rådighed af de engelske
softwarefirmaer.
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* Han er offer for flere plastiske operationer end
Michael Jackson.
* Han har banket flere monstre, end de fleste a f os
har kopieret disketter.

Og så har han et af den slags navne, man let bliver
drillet med i skolen. I teorien, altså, for Aarbron har

men Aarbrons udseende er blevet bedre og bedre i
takt med Maletoths svindende magt.
I Beast I løb Aarbron rundt og var meget ulækker og
dræbte en masse af Maletoths tjenere, og i Beast II løb
Aarbron rundt og var lidt mindre ulækker og dræbte
endnu flere af Maletoths tjenere. I Beast III er Aarbron

Vel befriet for sit insekthoved og den hårde, grå
hud, der før dækkede både nævnelige og unævneli
ge dele af hans krop, er Aarbron faktisk en ret flot
fyr. Og så er han Indiana Jones' hemmelige lillebror!
Hatten, støvlerne, tornysteret på ryggen og den
mandige, nøgne brystkasse levner ingen tvivl.
Fire ingredienser, der er placeret i den fjerneste
ende af hver sin bane, er nøglen til Maletoths under
gang. Fra starten kan Aarbron prøve kræfter med
bane 1 og 2, og først når en af dem er gennemført,
bliver bane 3 en reel mulighed. Bane 4 kan kun vin
des, når Aarbron har klaret alle de foregående
baner.lndiana Jones junior kan både hoppe og duk
ke sig, og han har fyldt tornysteret op med kaste
stjerner, før han tog hjemmefra. Dem får han bare
ikke så meget brug for.
Maletoth er ved at løbe tør for tjenere, og Aarbron
bliver kun sjældent forstyrret af frådende monstre
under sine spadsereture igennem de små skove,
overskuelige huler og diminutive slotte, der udgør
universet i Beast III. Aarbron behøver hverken at
kæmpe mod uret eller satse alt på at slå hiscore'n.
Til gengæld står problemerne næsten i kø for at
kaste sig over vores stakkels helt. Pludselig skal
han til at bruge hovedet...
For det gælder ikke bare om at suse forvildet
rundt og trække i håndtag for at åbne døre og fjerne
vægge på må og få, som det ellers plejer at være i
den slags spil. Næ, Aarbron skal tænke. De få hånd
tag, der stritter ud af væggene i Beast lll, er forsynet
med vejledende tekster, og så er de placeret lige ved
siden af den ting, de styrer. Sådan en stang volder
ingen problemer, hvis man altså kan nå. Det er
straks sværere at tænke sig til den rigtige håndte
ring og placering af de mange ting og sager, Aarbron
støder på. Ikke fordi problemerne er ulogiske, men
fordi de er komplicerede. Og udfordrende!
Det er ikke svært at reparere rambukken og
smadre den tunge dør på bane 2, men det kræver
omtanke og præcision at få konstrueret vippen og
udnyttet den rigtigt i dalen på bane 3. Smeltedigelen
på bane 4 er simpelthen led! (Er du færdig med at
prale? -Red.)
Flere steder betyder et enkelt skud, at Aarbrons
chancer for succes forsvinder, men heldigvis sender
et tryk på "help"-tasten alle objekter og monstre til
bage til deres oprindelige tilstand og plads på
banen. Aarbron mister hverken energi eller et af sine
tre liv, når han råber om hjælp, så der er god plads
til eksperimenter.
Ups-knappen holder frustrationerne nede på et
niveau, hvor ingen kommer til skade, og de velgen
nemtænkte problemer sørger for, at Beast lll flytter
permanent ind på monitoren, når spillet først er
kommet inden for døren.
Det er svært at forlade Aarbron, før Maletoth er
færdig, men det varer desværre heller ikke så læn
ge. For programmørerne har renset så meget ud i
plottet, at der ikke er blevet plads til alle de labyrin
ter og gentagelser, der udgør kernen i langt de fleste
actionspil.
Beast lll er koncentreret kvalitet. Præcis som en
fin, fransk ret midt på en stor, hvid og meget tom tal
lerken: Smagen er himmelsk, men måltidet fylder
ikke ret meget i maven.
Jakob

AMIGA
En større samling dystre statuer udgør en meget stem 
ningsfuld del af baggrundene i Beast lll. og scrolls i mange
lag og hastigheder skaber en eminent dybdeeffekt i himlen og
i forgrunden. Aarbron er flydende animeret, præcis som alle
de fjender og underlige objekter, han møder på sin vej. De for
skellige problemer akkompagneres af glimrende melodier,
der skifter tempo og rytme på de rigtige steder. Effekterne er
godt samplet, og gameplayet er forbavsende godt. Her er
ingen kedelige gentagelser, kun kvalitet og fantasi. Hittet er
helt klart hjemme, men det er synd. at Beast lll ikke er større.

aldrig nogen sinde sat sine ben i et klasselokale. Al
hans tid er gået med at søge hævn over den onde
Maletoth, der lavede ham om til et slimet monster for
snart mange år siden. Det er ikke lykkedes endnu,

slet ikke ulækker længere, og i følge manualen får han
endelig chancen for at gøre det af med Maletoth. Men
selvfølgelig først når han har dræbt de sidste af tjener
ne.

GAMEPLAY GAMEPLAY GAMEPLAY GAMEPLAY GAMEPLAY

ASSASSIN
TEAIVI 17

AMIGA: Farver, striber, eksplosioner og e ffe k te r - Det er Assassin
måtte finde en mand, der hed Minas. Det lyder nem
ustraliere er nu et mærkeligt folkefærd. De går
lig næsten ligesom Midas, så han måtte være lidt af
rundt med hovedet nedaf, rider rundt på kæn
en guldklump.
guruer, kaster nogle mærkelige pinde, de får
lige i hovedet igen, og går rundt og siger "G'day Uheldigvis kan Minas ikke lide kænguruer og
australiere med fjollede navne, så han har kaldt
mate" mens de smiler og drikker øl.
nogen af vennerne sammen for at moppe Assassin,
Nej, det er selvfølgelig en generalisering, en for
men det skulle han ikke have gjort: Assassin blev
dom, der er med til at gøre forståelsen mellem folke
sur, og besluttede sig for at slå Minas ihjel. Det var
færdene sværere. Der er en undtagelse på reglen,
nok den sidste bemærkning med at kalde ham for
nemlig en knøs ved navn Assassin, der aldrig kunne
Ass-ass-in, der gav udslaget.
DRØMME om at sige “G'day mate” . Han har nemlig
Ellers er Assassin en sund australier med næsten
ikke nogen venner.
lige så sunde interesser. Han elsker at kaste med
Sådan er det formentlig tit med snigmordere, og
boomerang, og det får han øvet sig ikke så lidt i på
da Assassin en dag sad og pillede næse med en

A

GAMEPLAY

GAMEP

helt hårdslående nok i det lange løb, men gudskelov
kan han undervejs finde forskelligt ekstraudstyr
såsom ekstra slagkraft, ekstra længde i kastene, fle
re boomeranger på een gang og meget, meget mere.
Assassin har altid ment, at der ikke var nogen
grund til at have begge fødder på jorden, når man
kunne hænge på træerne. Derfor har han tydeligvis
ikke vasket hænder i meget lang tid, men har mulig
hed for at klatre lodret op af de træstammer, man fin
der på første bane. Heroppe er der andre frugter,
såsom ekstra energi, nogle smarte stjerner (nok til 8
amerikanske flag eller 400 juletræer!), ekstra energi,
lidt ekstra tid eller et par læber, der fortæller ham,
hvilke veje han skal gå for at finde Minas, krukken
fuld af guld.
Fjender er der masser af. I starten er det Pittbullterriers, Flower-mus, mænd med pistoler og andre
hårdslående ting, men efterhånden som Assassin
kommer længere frem på de fem baner, bliver han
modtaget af robotter, slimklatter, gale doktorer og
naturligvis af nogen endof the-level-ting, der heller
ikke kan lide lejemordere.
Nu kan boomerang-kastene blive for meget for selv
den største vombat-elsker, og undervejs har Assas
sin da også mulighed for at finde mega-våben, der
kan sende kaskader af ild, syndfloder eller andre øde
læggende ting og sager efter fjenderne.
Det eneste gode ved det er, at Assassin efter hver
level får kænguru-pungen fuld af points, og at han
kan høste forskellige special-bonusser, hvis han
f.eks. ikke dræber et eneste dyr, kommer igennem
uden at miste et liv og mange andre bizarre ting, man
kun kan opdage, hvis man er lidt heldig.
Men 1500 skærme er langt, selv for en friluftsaustralier. Og mon ikke Assassin bliver temmelig træt af
at kaste med boomerang mod et uendeligt antal men
nesker, der driller ham med hans dialekt?
Jeg gjorde i hvert fald. Og selvom Assassin er et
muntert spil, hvis man tilfældigvis har et par måne
der, man kan flå ud af sin kalender, klarer man ikke
distancen uden assistance fra et glas koffeinpiller.
Selvom det da er meget pænt, så lever Assassin ikke
op til Team 17-standarden. Køb en kænguru istedet,
den er ikke så dyr, den er nem at parkere og den har
indbygget sparegris.
C hristian

AMHGA
Begynd bare at savle, kodernørder:Hovedpersonen bevæger sig med 50 Hz, det gør bag
grunden også, der er 100 farver på skærmen
ad gangen, der er brugt 3 mb. på grafikken, der
er perfekt digitaliseret tale, over 100 lydeffek
ter, et soundtrack på mere end 1 mb, der er
brugt 200 frames på hovedpersonen alene og
meget, meget mere.
Det gør desværre ikke spillet særlig specielt.
Det er et af de bedste inden for beat-em-up-genren, men det er aldrig rigtigt attraktivt, og man
gider ikke at blive ved med at starte forfra, med
mindre man er masochist eller spilanmelder
(hvad forskellen så end er). Prøv igen.

AMIGA: Mon boomeranger virker indendørs?
bajonet, mens han overvejede hvor hans kænguru
var hoppet hen, slog det pludselig ned i ham, at han

G ra fik
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G a m e p la y 69%

de ca. 1500 skærmbilleder, der er mellem ham og
Minas. Desværre er hans standard-boomerang ikke
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WIZKID

AMIGA: De mange mursten skal bankes ned i hovedet på den intetanende pingvin
er var engang en troldmand, der hed Trold
hoved, præcis som sin mor, og ingen ved, hvor han
gemmer sine arme og ben, når han ikke bruger dem.
mand. Han havde en kat, der hed Nifta, og en
Det er også i denne form, den uskyldige compu
Troldbold, han kunne flyve rundt i. Troldbolden
så ud som en kæmpemæssig grønært med enterspiller træffer Trolddreng for første gang - i noget,
der minder en lille smule om et japansk inspireret
sprække i.
De boede allesammen i Trylleland.
arcadespil. En række monstre går eller flyver rundt
Der var også en slem mand i Trylleland. Han hed
på en bane, der er rigt udstyret med klippestykker,
Zark, og Troldmand og Troldbold og Nifta sagde, at
mursten og lignende, de fleste hængende i fri luft.
Trolddreng løsner stenene ved at flyve ind i dem med
han ikke længere måtte være i Trylleland. Så flytte
de Zark. og Troldmand og Troldbold giftede sig og fik
hovedet, og det gælder om at mase alle monstrene
en Trolddreng med arme, ben og et hoved som en
med nedfaldende kasteskyts, før den sidste sten er
brugt. Lykkes det, belønnes Trolddreng med nogle
grønært. Nifta fik otte killinger, og de levede alle
tryllemønter, før endnu et sæt monstre og brikker
sammen lykkeligt.
Men så kom Zark tilbage. Han fangede Troldmand
dukker frem. Lykkes det ikke, sendes ærtedrengen
videre til næste skærm uden belønning. Senere får
og Troldbold og spærrede dem inde i fangekælderen
han flere chancer for at gennemføre de baner, der
under sit slot. Nifta låste han inde i skildpadde
fængslet på bane 9 i Trylleland, men han fangede
var for svære i første forsøg. Bag nogle af klodserne
svæver der bobler med gebisser, klovnenæser og
hverken de otte killinger eller Trolddreng, for de var
toner. Med gebisset kan Trolddreng gribe brikker i
ude at lege.
munden og flyve rundt med dem, før han smider
Trolddreng blev ked af det og skruede sit ærtehovede på. for det kunne nemlig tages af. Bagefter
dem igen, og klovnenæsen gør det muligt at nikke til
gik han ud i Trylleland for at finde killingerne, så de
faldende mursten, så de ikke forsvinder ud af skær
sammen kunne befri Troldmand, Troldbold og Nifta.
men. Hvis Trolddreng samler toner nok til at spille
den melodilinje, der vises øverst på skærmen,
... Wizkid er programmeret af de to langhårede
belønnes han med en Hugo-inspiret guldregn. Når
gutter fra Sensible Software, og spillet er præcis lige
mønterne er holdt op med at falde, dukker butikken
så underligt, som forhistorien antyder. Faktisk er det
op, og det er her, det rigtig begynder at blive sært.
For sine nyligt tjente sparepenge kan Trolddreng
så underligt, at man kunne fristes til at tro, at Jon
Hare og Chris Yates har indhaleret op til flere fod
købe forskellige ting, for eksempel hvide elefanter,
gulerødder i snore og farvede briller. Når han er fær
boldbaner gennem deres piber i løbet af de godt to
dig, kan Trolddreng selvfølgelig vende tilbage til
år, det har taget at lave Wizkid.
Trolddreng har tre liv, hver med fem energistjer
monstrene og de faldende sten, men han kan også
ner. For det meste svæver han rundt med sit ærtetage sine arme og ben på og gå, præcis som sin far,

D

AMIGA: Et subgame, hvor Wizkid går i fars fodspor.

og blive hovedperson i et action-eventyr.
I så fald skal ærten i omdrejninger, for man skal
holde hovedet klart, hvis man vil løse de mange pro
blemer, den nu hoppende Trolddreng møder på sin
vej gennem huler og huller. Tag på flyvetur med en
utrolig, lyserød boblegummiballon, gå på toilettet og
find masser af bonuser, før du tilkalder den lille,
røde ballon, der flyver dig tilbage til butikken.
På den ene eller anden måde skal Trolddreng fin
de en af Niftas killinger på hver bane, før han sen
des videre. Men ikke nødvendigvis til næste bane.
Finder du killingen på bane 1 i arcadespillet, sendes
du til bane 4, men hvis du finder den nede ved van
det i action-eventyret, kommer du kun til bane 2.
På den måde ender du hurtigt på bane 9, hvor du
kan befri Nifta, men hvis du ikke har fundet killinger
nok på det tidspunkt, er du chanceløs over for den
slemme Zark, og så er spillet slut.
Derfor gælder det i Wizkid ikke om at springe
baner over, men om at finde frem til så mange af
dem som muligt. Og på den jagt støder man ind i de
særeste ting: krydsordsopgaver, levninger fra det
gamle Wizball, et asteroids-spil, en continue-funktion og ting, der ikke bør nævnes i blade, der læses
af børn...
Det er sært, det er sjovt, og hvis du synes, det
lyder kedeligt, bør du straks søge læge.
Jakob

Trolddreng er noget det sødeste, man kan tænke sig, både
med og uden gebis, klovnenæse. arme og ben. Hans venner og
fjender er sjove og godt animerede, og alt bevæger sig helt fly
dende. selv når det regner med mursten i arcade-spillet. De
mange melodier passer godt til spillet, og lydeffekterne er virke
lig grinagtige. Wizkid er umanerligt afvekslende og underholden
de at spille, og det tager lang tid. før alle problemerne falder på
plads. Spillet overrasker igen og igen med sjove påfund og outre
rede scener, der nok skal holde de fleste foran skærmene.
Wizkid er ikke bare originalt - det er også et klart hit.
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Også på PC er Wizkid et udmærket spil, med blot brug af
VGA-skærmen og gode lydeffekter. Problemet er bare. at
PC'eren ikke er gearet til actionspil. og derfor bliver den tem
melig mobile sprites svær at have med at gøre. Men Wizkids
sindssyge humor er gengivet til mindste detalje!
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MANIIS
en sekstende marts 2094 blev Jorden invade
ret af kæmpe-kakerlakker fra det ydre rum, der
har den dårlige vane at lægge æg i andre væ
sener, og lade deres afkom leve som parasiter (de
kom ud af ryggen, ikke maven !). 3 milliarder men
nesker døde ved den lejlighed, og under en hastekongres i Brisbane, beslutter de sidste par milliarder
sig for at gå sammen om at tæve de lede lus i et for
svarssamarbejde, de kalder for Fist Of Earth. Her er
et kort referat af mødet:
"Åh, nej ! Hvad gør vi ? Kakerlakkerne kommer !
Ring efter Bat-Man... Nej, dette er et job for SuperMan. Vrøvl, vi indsætter det ny, super-rumskib...
XF5700 MANTIS !!! (juble! klappe!)” .
Menneskeheden er parat til at slås for menneske
heden til sidste... øh, menneske, og DU (hvem. mig
?) havde det rigtige endetal, og er den heldige kar
toffel, der får lov til at pløje rummet tyndt med det ny,
superseje rumbadekar (hej Bubber) i et forsøg på at
udrydde fjenden.

D

Mantis'en (prøv at sætte det i flertal) (Mantisse
ren? -Red.) er så smart, at den har hele NI autopilo
ter, så selv en retarderet akvariefisk med gips på fin
nerne kunne være i stand til at flyve det. Når man er
klar til kamp, og har quad-jump'et hen til begivenhe
dernes centrum, er det bare at aktivere autopilot nr.
3, læne sig tilbage i karret og se hvordan rumskibet
forfølger det nærmeste insekt - helt af sig selv. Så er
der kun tilbage at finde en god bog, smække fødder
ne op på tastaturet og vippe med storetåen ind imel
lem for at trykke på Enter, så et missil kaster sig over
den onde. slemme og ikke alt for smarte fjende. Hvis
man af den ene eller anden grund bliver træt af mis
silerne, før man bliver træt af spillet, er Mantis'en
(prøv at bakke snagvendt) udstyret med en MASS
DRIVER CANON (orv, mand!), som sikkert er i stand
til at smadre et rumskib med en ordentlig salve eller
to. Desværre har dette vidundervåben en yderst be
grænset rækkevidde, et par meter, vil jeg skyde på
(ha, ha), så det er stort set ubrugeligt. Det ER vel nok
godt. at vi har læsset rumskibet med store missiler
hjemme fra, hvad ?
Når missionen er gennemført, hopper man hjem
igen, gennemfører et ENORMT avanceret landingsri

PC: Mantis på vej mod endnu en mission...
tual (ca. så svært og sjovt som at børste tænder),
med andre ord. tryk på to knapper (mærkelige tæn
der du har. Søren! - Red.). Mellem missionerne er der
små filmiske scener, hvor helten snakker med sin
kone, sin robot eller flirter med sin gamle flamme.
Fælles for dem alle, ud over deres irrelevans, er den
digitaliserede grafiks utrolig ringe kvalitet. Samtlige
personer ser ud til at lide af en eller anden uhelbre
delig hudsygdom, og især heltens smudsgule hæn
der under debriefing'en, får mig til at mistænke ham
for at have fnat. spise for mange gulerødder eller
bare være inkarneret kæderyger.
Så er det tid til næste mission, der er mindst lige
så varieret og spændende som den forrige.

bare kampsituationerne var væsentligt mere varieret
- de er nu engang en ret central del af spillet. Der er
meget lidt for spilleren at lave med de avancerede
autopiloter, og det ER altså ikke særlig stor forskel på
om man skyder ti rumskibe ned ved Pluto, eller om
det er 7 ditto i Proxima Centauri. Skal du absolut sky
de rumvæsener til rabarbergele, kan du ligeså godt
gøre det ordentligt, og købe Wing Commander 2.
Søren

Jeg har nu spillet over 40 missioner ud af de 100
der er. og den eneste variation, indtil videre, er stort
set antallet af fjender, der skal mejes ned. Man bliver
efterhånden rigtig god til at ramme Enter, så missilet
flyver afsted mod fjenden, for mere er der ikke at
lave. Det havde være til at overleve grafikken, hvis

PC: Grafikken er meget skiftende - her noget a f den mere præsentable...
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At spille Mantis er som at tage bad på et dårligt hotel. Først
er vandet brandvarmt, og pludselig bliver det iskoldt. I Mantis
svinger grafikken fra at være suveræn over til at være møggrim.
De raytracede billeder er flot animerede og meget pæne.
mens de digitaliserede billeder ligner noget, der er blevet efter
behandlet af en blind grafiker med speciale i kaffegrumslook'et. Lyden er faktisk udmærket, og der er samplet tale og
effekter med Sound Blaster. Har man CD-ROM (og gider at spil
de pengene), kan en CD med endnu mere samplet tale købes.
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a, her står jeg så udenfor den nuværende hoved
bygning, der huser vores vel nok mest succesful
de forretningsmand for tiden. Hr. Riskjær-Lannung. Om få minutter vil jeg sidde i hans kontorer,
ryge en af hans cigarer og høre den fantastiske histo
rie om, hvordan han blev, hvad han er i dag.
Goddag Hr. Lannung
- Goddag dreng, sæt dig ned, men pas på med at
plette det irakiske ægte tæppe, de bliver vist svære
at få igen, hø, hø!
- Hø, hø...men hr. Lannung, vi kan jo ikke komme
uden om, at det startede med toge.
- Ja, det har været tåget hele ugen (host) hø, hø
- Ha, ha, De forstår vist godt hvad jeg mener.
- Det startede med togdrift, det er rigtigt nok. Jeg
havde opkøbt noget land ved siden af en station, og
nu skulle jeg vise verden, at jeg kunne få nogle pen
ge til at yngle. Jeg mener, penge er jo ligesom med
blomster. Hvis man ikke passer dem, går de jo bare
ud, hø, hø
PC: Den lille by er ved a t sende en kedelig spire op.
- Jo men...
- Og derefter begyndte jeg at lægge nogen skinner,
fra min hovedstation og til resten af landet. Jeg valg
Jeg byggede nogle golfbaner, også for at holde folk
jeg måtte også bygge et par golfbaner og en skilift.
te i starten at koncentrere mig om gods, for det gav
lidt beskæftigede. Uheldigvis gav de underskud, og
Efterhånden skød skyskraberne op, og jeg begyndte
mig ressourcer, jeg kunne bruge til at udbygge impe
da det desværre var kendetegnet for næsten alle
at vende mit sejrrige ansigt mod nye græsgange, eller
riet med. Uheldigvis havde min far et uheld med en
mine projekter, var det nødvendigt at begynde at føre
rettere, nye toge. Der er 18 af slagsen, som jeg kun
fjerfabrik, så fra ham var der ikke så mange penge at
nogle af materialerne ud af min egen by.
ne vælge imellem, masser af skinner og masser af
hente, kan man sige.
- Hvortil?
nye ruter, der kunne etableres. Snart stod menne
Derfor begyndte jeg snart at lave en passagerlinje
- Ja, den slags småting kan jeg virkelig ikke tage
skerne i kø. så jeg måtte lave flere køreplaner, flere
mellem de to stationer, og så skulle jeg gerne have
mig af. De skal bare derudaf, sælges og så er den
afgange, flere ankomster. Hele tiden skulle jeg sørge
solgt nogen billetter. Men der var noget galt...- Hvad
potte ude. I hvert fald var indbyggerne glade for min
for, at togene ikke stødte sammen, men som min far
var...
indsats, så de formerede sig. Som min far ville have
sagde “når det kører, så kører det ". Han var en klog
- Nu skal du ikke afbryde, knægt. Jeg fandt ud af,
sagt " de formerede sig som kaniner!” , og der begynd
mand, min far.
at der ikke rigtig boede nogen ved hverken den ene
te at komme japanske toge, som bankede landpri
- Men så var der ikke penge nok...
station eller den anden. Så var der altså heller ikke
serne endnu højere op. Julemanden kom den 24.
- Nej, vent nu lidt knægt, så købte jeg aktier. Man
nogen til at tage toget, og som min far altid sagde: "Er
december, der var fyrværkeri alle lørdage i august fra
ge aktier i ærværdige firmaer som GHRSDG og
der ikke nogen til at tage toget, er der heller ikke
min forlystelsespark.
HJYDSDGF. Kurserne havde jeg ikke så meget for
nogen til at købe billetter". Det var derfor nødvendigt
- Men så var der jo det med skatten.
stand på, og alt tydede også på, at de dalede og steg
at flytte nogen mennesker derud, så hvad ville være
- Ja, en gang om året skulle jeg betale 50% af mit
fuldstændig lige så tilfældigt som amerikanerne væl
mere naturligt end at bygge nogle boligblokke i
overskud og 5% af mine aktiver. Togene trængte des
ger præsident, ha, ha. Men der var brug for nogle hur
nærheden af den ene station og nogen kontorer i den
værre til at blive skiftet ud, og jeg havde ikke rigtig
tige kursgevinser. Det land, jeg havde købt omkring
anden ende. Så begyndte det at tage form.
råd. Så var der jo altid banken...
min jernbane, var vokset i værdi, men der var ikke rig
- Jamen, hvorfor ikke bare lægge jernbanen der,
- Ja, og her begyndte det at gå galt...
tig nogen købere. Indbyggerne var begyndt selv at byg
hvor der var brug for den?
- Pjat, knægt, det var da ikke mere end et par milli
ge nogle små ting, men der var behov for yderligere
- Det andet var mere udfordrende. Jeg gik i gang
oner. Men regningerne skulle betales og...dreng, du
offentlig transport. Mine transportnet involverede
med at udbygge. Efterhånden var der ikke ressourcer
har vel ikke et par hundrede tusinder?
efterhånden 16 gods- og passagertoge, de susede
nok, så jeg måtte bygge en fabrik. Så flyttede folk, så
- Nej, ikke når du kalder mig knægt.
rundt, og jeg havde brug for lidt mere byplanlægning.
- Kom nu, jeg vil ikke være her mere.
- FANGEVOGTER! Han forsøger at stjæle min pung!
PC: Det bliver hurtigt nødvendigt a t låne penge.
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A-Train er et underholdende spil, men ikke meget mere. Det
er tydeligt inspireret af Sim City, men med den forskel, at hvor
Sim City var centreret omkring selve byplanlægningen, er jern
banen her det centrale. Man finder hurtigt ud af. at der er for
mange tilfældigheder, og at man har for dårlig kontrol med toge
ne. Byudviklingen kan blive ret imponerende, også grafisk, men
desværre har A-Train sat sig lidt for meget mellem de to stole,
der hedder Railroad Tycoon og Sim City - uden at kunne holde
balancen på nogen. Man har al for dårlig kontrol med togene,
byerme er for kedeligt lavet og der er for lidt sammenhæng i tin
gene. Man kan godt påvirke landpriserne, men aktiekurserne
bevæger sig tilfæ ldigt og så er det ikke så interessant at inve
stere. Desværre. Maxi. vi gider ikke at se endnu et distanceb
lændende blålys.
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Amiga-versionen skulle være ude, når du læ ser dette.
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Følgende lydkulisse indgår som en naturlig del af
en hver pool-aften. Og når vi her snakker pool, tænker
jeg ikke på de der temmelig store, temmelig blå og
temmelig våde ting, der indgår som en naturlig del i
enhver Martini-reklame.
Nej, vi skal derimod fra de store åbne vidder, som
meren og de små badedragter ned til små tilrøgede
rum, efteråret, skjorteærmer og seler. Det handler
om amerikansk pool, det foregår på grøn filt og med
15 kugler i forskellige farver.
Der er en verden til forskel på det højt sofistikere
de Snooker, som smokingklædte englændere ynder
at fordrive tiden med, og så Pool, der er betydeligt
mindre kompliceret, men til gengæld langt mere
udbredt. Det er det spil, man kan spille på enhver lil
le slimet cafe i Sydspanien, Grækenland, Frankrig
eller København. Ofte findes det i en skrabet udgave,
hvor der er 7 røde kugler, 7 tis-gule, en sort og en hvid
(stødballen). Så gælder det om at vælge en af serier
ne, skyde dem allesammen i hul, smække den sorte
i hul, og derefter smile skævt til modstanderen, der
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Snooker har også en lang række kendte spillere,
og en af dem hedder Jimmy White. Han er så kendt,
at han fik lov til at lægge navn til Virgins Jimmy Whites Whirlwind Snooker, en titel der er umulig at sige
efter en halv flaske rødvin. Da Virgin skulle lave et
pool-spil, ledte de med lys og lygte efter en kendt
pool-spiller, men sådan en er svær at finde. Derfor
har de opkaldt deres spil efter programmøren Archer
Maclean, og se, det er en rigtig historie.
Spillets interface er fuldstændig magen til JWWS,
og det er bestemt et plus. Den mest flydende 3D-grafik, der nogensinde er set på Amigaen sikrer en lyn
hurtig panorering rundt mellem kuglerne, og det er
også nødvendigt. Alle stød foregår nemlig på øjemål,
og den synsvinkel man måler efter, er også den stø
det bliver udført i.
Styringssystemet er betydeligt nemmere end det,
vi kender fra virkelighedens billard. Med højre eller
venstre museknap (eller for den sags skyld dem beg
ge), kan man clicke på kuglerne eller på en af de man
ge ikoner, og så sker der ting eller sager. Man vænner
sig hurtigt til at clicke de rigtige steder, så resultatet
er præcis som man ønsker det. Derefter kan man zoo

AMIGA:Kuglerne flyver om ørerne, når m an spiller Pool
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sætte en målestreg ind og meget, meget mere. Man
vælger selv om der skal underskru, overskru, side
skru eller halv skrue med firdobbelt japaner på. Her
efter kridtes køen (med et “hrukahrukahrukahruk”),
man indstiller styrken, og kuglerne flyver til alle fire
verdenshjørner.
Men selv mens stødet foregår, er der masser af
mulighed. Alt efter hvordan der trykkes på musen, er
det muligt at følge den hvide ball, den ball den ram
mer eller en kombination.
Det ville altsammen falde ret meget til filten, hvis
ikke det var fordi 3D-grafikken var så fantastisk, kolo
sal, fænomenal hurtig. Synsvinklen suser rundt mel
lem ballerne, kuglerne bevæger sig lynhurtigt og lyd
kulissen er helt rigtig. Det er helt klart selve billardsi
mulationen, der holder spillet oppe, og som gør, at
man kan overføre de små tricks man har fra rigtig bil
lard til computerspillet (for mit vedkommende ingen!).
I modsætning til JWWS er der masser af variati
onsmuligheder, så der kan spilles 8-ball-pool i både
den amerikanske variant og den engelske, og så det
særlige 9-ball-spil, hvor et antal kugler skal skydes i
en særlig rækkefølge.
Hvis man føler sig rigtig god. kan man udfordre en
af de tyve computerspillere, enten til en turnering
sammen med nogen af vennerne, eller som eneste
menneske-spiller. Desværre er computeren lidt af en
haj, og på min anmelderversion begår den slet ikke
fejl! Virgin lover, at det er rettet i den endelige versi
on.
Man savner lidt en replay-funktion, lidt mere varia
tion og mulighed for selv at definere turneringens
størrelse etc. Men spillets grundlæggende mekanis
mer er virkelig godt lavet, så kridt køen og kom i gang.
Christian

AlfTG A
Spillets grafik er meget hurtig, og kuglerne er rimelig run
de. filtet rim eligt grønt og ventetiden rimelig rimelig.
Lyden består ikke af meget andet end et par “ click" når
kuglerne rammer hinanden, en "kridte-lyd" der mest minder
om en ubarberet jord-og-beton-arbejder, der gnubber sig på
kinden og høje bifald, når der er fundet en vinder. Mere er
der vel heller ikke brug for.
Det er enkelt, det er sjovt, og du kan bruge det som øvel
se, så du ikke falder helt igennem, når du skal ud på den
skrå filt...
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"Ninja" står der på Zoois visitkort.
Den stillingsbetegnelse er vildledende.
Normalt er en ninja en person, der går rundt i sort
tøj (ikke at forveksle med halvdelen af Danmarks ind
advendte ungdom) og halverer mursten med hovedet.
En ninja myrder også mennesker i alle retninger og får
lille Christian S. til at vride sig på gulvet med både
gåsehud og myrekryb. Han er nemlig overfølsom over
for stereotype ninjaer, det sarte pus. (Og du kan ikke
tåle San Miguel-øl! Æv-bæv! - Red.JMen røde knopper
er nok det eneste, Zool kan forårsage hos den spink
le spilredaktør. For Zool er slet ikke som sine kolleger.
Han kommer fra Dimension N, og der definerer de nin
jaer på en lidt anden måde. Tre vigtige forskelle føl
ger:
* Zool er ikke den sidste, og han er heller ikke den
næstsidste * Zool er hverken på jagt efter sin sexede
kæreste eller en blodig hævn
* Zool kaster ikke med ninjastjerner, og han
mestrer kun et lille tøsespark og et svagt konetjat.
Næh, Zool samler på marmorkugler, er på vej hjem
til sin egen dimension og er helt umanerlig funkii med
op til flere i'er og masser af gang i den. Han suser af
sted på platformene i et ustyrligt tempo, bremser i en
lille støvsky og balancerer på ét ben helt ude på kan
ten af afgrunden. Han hopper som en loppe og kan
holde sig fast som en flue på væggen, hvis han vil.
Zoois hjemrejse fører ham igennem seks verdener,
hver med flere baner der scroller i alle retninger. Slik
verdenen er den første, og her må Zool kaste sine
marmorkugler efter omvandrende lakridsdyr, gelebid
der og bier, hvis han vil have en chance for nogensin
de at nå frem til udgangen. Den åbner sig først, når
Zool har samlet et vist antal dimser, der dels er
spredt rundt omkring på platformene og dels dukker
op, når en velrettet marmorkugle splitter en dræber
lakrids i små stykker konfektfnuller.
Helt henne for enden af slikverdenen venter den
store overbi på Zool, og når den er skudt ned, kan
Zool ninjage videre i rockland, frugtland, værk
tøjsland, legeland og tivoliland. For tiden skulle nødig
løbe ud, før han når i mål...
Undervejs kan Zool selvfølgelig samle ekstra ener
gi, udødelighedstabletter og hoppepiller og aktivere
forskellige apparater, han kan starte ved, hvis han
skulle være så uheldig at miste et af sine fem liv. Fire

Amiga: Zool i aktion i slikland
forskellige bonusbaner venter ligeledes kun på den lil
le, rappe ninja.
Zool løber så hurtigt, at man skulle tro, at han
både var boret og tunet og hakket på én gang. Det er
han ikke, men det kan han blive, hvis du trykker på
turbo-knappen på introskærmen. Så går det virkelig
stærkt! Mario og alle de andre har ikke en chance
mod sådan en sej sprinter som Zool.
Eller har de? I starten er det hyleskægt at fræse
igennem slikland i overhalingsbanen, men det varer
ikke længe, før Zool bliver målet for en salve særde
les dårlige vibrationer. Hvorfor kommer monstrene
altid tilbage, bare Zool forlader skærmen et kort øje
blik? Hvorfor er der så mange steder senere i spillet,
hvor Zool skal springe helt nøjagtigt, når hans styrke
ligger i hastigheden og absolut ikke i præcisionen?
Hvorfor er computeren nogle gange i tvivl om, hvad
der rammer hvad på skærmen? Og hvorfor bliver man
så hurtigt træt af at spille Zool?
Du kan sende svarene til Det Nye Computer og del
tage i konkurrencen om en meget lidt brugt udgave af
et nyt ninjaspil, der ikke lugter ret meget af ninja.
Jakob

Amiga: Et a f de mærkelige sub-games fra Zoo!.

Æ.JJ.GA

Q »MB

Hurtigt er kodeordet i Zool. Platformene suser relativt fly
dende forbi den meget agile ninja. og monstrene er ret pæne
i al deres mobilitet. Desværre har hver verden et subsidiært
kodeord, gentagelse, og af den grund bliver de hurtigt kede
lige at se på. Fire forskellige rappe melodier og et sæ t funkii
lydeffekter fylder godt op i højttalerne og passer til spillet, der
mest minder om en skrabet udgave af Super Mario i total
overgearet turbotempo. Hastigheden er forfriskende sjov i
starten, man efter kort tid begynder flere mangler i gameplayet at skinne igennem. Det er tydeligt, at Gremlin har ofret
en hel del på hastighedens alter. Og ofrene var ikke det
værd.
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e kan altså ikke lade være, Microprose. Efter at
af folkene og udføre hans opgaver. Piloten sørger
de i en kort periode har formået at udgive
f.eks. selv for at lette flyet hvis man ikke gider gøre
ANDET end flysimulatorer, kunne de ikke klare
det. Da vi har en autentisk simulation af en Ryvende
presset længere, og er nu brudt hulkende sammenFæstning og dets autentiske missioner, er den med
og har tilstået, at de i smug har programmeret, og
følgende autentiske kedsomhed fra flybasen til fast
nu er nødt til at udgive en ny. Men de evner dog at
landet også simuleret med uhyggelig præcision. Hel
forny sig lidt. trods deres rus, da B17 Elying Fortress
digvis er der en indbygget time-skip funktion, så man
er baseret på den berømte bombemaskine fra 2. VK
kan springe alle de kedelige perioder mellem flak- og
ved samme navn (hvilket slumpetræf), og ikke de
flyangreb over. D.v.s. har man valgt at være pilot hele
evindelige F-16'er. Men manualen er, traditionen tro,
missionen igennem, kan man godt forberede sig på
et større og velskrevet værk på mere end 200 sider
at få en forstrukket kæbe af at gabe, da man ikke kan
- måske skulle de overveje at skifte navn til Megaskippe tiden som pilot.
Prose.
Når der endelig dukker nogle fly op i horisonten, får
man meldinger fra skytterne efterhånden som de får
Det første man gør, er at døbe sit fly og vælge et
øje på dem. Det er nu på tide, at man børster spin
passende motiv til næsen - flyets, altså. Min per
delvævet af besætningen, overtager en kanon og får
sonlige favorit er den letpåklædte dame i lingeri
skudt nogle Fritz'er ned, inden de får lignende ideer.
(snavse!).
Der kommer typisk fire ad gangen, først som nogle
Med dette fra hånden er man ellers klar til at bom
små pixels i horisonten, men pludselig kommer de
be tyskerne til Bockwurst. Men før man jublende fly
drønende hen over din B17 som fly fra en klar himmel
ver ind over Tyskland, er det nok en god ide at vide,
- med maskinkanonernes kugler hamrende mod dit
HVAD der skal bombes til Bockwurst. Dette klares i
stakkels fly.
briefing-rummet, hvor der vises små filmstumper af
Undervejs kan der ske sjove ting med flyveren, så
målet, så man også ved hvordan det ser ud (fordel!).
som sårede folk og ødelagte motorer p.g.a. flak
Endelig er man klar til afgang, og vi stiller om til cock
angreb. Man kan kalde et diagram frem over flyet, for
pittet. Her adskiller spillet sig allerede markant fra
at se hvor skidt står til, besætningsmedlemmerne
resten af 'pøbelen', da der ingen instrumentbrædt
kan sættes til diverse opgaver, såsom at give første
er. Det skal nemlig kaldes frem separat, så man kan
hjælp til sårede, reparere ødelagte kanontårne, eller
altså ikke se, hvor man flyver, samtidig med man ser
hoppe op og ned på bombelemmen, hvis den er gået
hvordan man flyver. En dum ting, især når man er i
i baglås (groft sagt!). Det kan godt gå hen og blive
tvivl om landingsstellet ER ude, 2 sekunder før man
hektisk, når begge piloter bliver såret under et fighter
lander.
angreb, for skal man så forlade nogle af kanontårne
Der er 10 besætningsmedlemmer i bomberen, og
ne for at hjælpe, eller håbe på vi ikke falder ned ?
hver har sin opgave. Der er selvfølgelig første- og
Klarer man frisag mod flak og fightere, når man frem
andenpiloterne, hvis job skulle være til at gætte,
til målet - hvis man da ikke for vild på vejen. B17
navigatøren, radiotelegrafisten og de seks skytter.
Rying Fortress er et ambitiøst spil, der besidder vis
Som hovedregel er det computeren, der styrer de 10
se kvaliteter. Ideen med, at man skal sætte mand
personer, men man kan til hver en tid 'overtage' en
skabet til forskellige opgaver efterhånden som flyet
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falder fra hinanden, synes jeg er god, og det fungerer
skam efter hensigten. Desværre bliver det lidt ens
formigt at flyve til Tyskland, bombe, flyve hjem igen,
flyve til Tyskland, bombe etc... Det er synd for et
ellers udmærket spil. Det havde dog været oplagt at
lave en link-funktion, så man kunne være flere om at
bemande bombemaskinen.
Søren
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Der kælet for detaljerne i B17, da vektorgrafikken er flot og
hurtig. Det kører udmærket på en 20 mhz maskine, og der
anbefales da også min. 16 mhz. Jeg kunne dog godt tænke
mig lidt bedre lyd. for den er de godt nok lidt karrige med.
F.eks. når flakkene eksploderer rundt om en. lyder det nær
mere som små plask, og når bomberne rammer jorden, eller
et fly falder ned. lyder det som om. man hælder vand på en
varm kogeplade. Motorlyden er vellignende, men monotom. og
af en eller anden grund lyder den ens. uanset hvor hurtigt
motorerne arbejder. Men alt taget i betragtning har MicroProse endnu engang begået en solid simulator.

Kommer ud lige før eller lige efter jul til vores allesammens
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gen med de hundrede ansigter og fylde timeglasset.
nge Ween, som du ved er jeg den store beskyt
Go, Ween, GO!
ter af De Blå Stens Kongerige, jeg er din bed
- Helt ærligt, nokkefår, hvornår fatter din senile
stefar og mega-troldmand. Men da jeg er en
gammel mand, er mine krafter ved at ebbe ud, somskrumpehjerne, at jeg ikke rigtig kan motove...mito
ve...kan overtale mig selv til endnu en af dine latterli
saften i træerne, saltet i havet...
ge skattejagter. Jeg er 17 år, og skal sgu' møde Hel
- Nu pludrer du igen!
muth, Ingolf og Ralle nede på grilleren, så med min
- Så Ween, vær nu ordentlig. Det er faktisk meget
dre du ta'r og smækker dine tandløse gummer sam
vigtigt, det her. Landet er i stor fare, den stygge Kraal
men, finder jeg mig nødsaget til at klapse til dig. Er
er vendt tilbage, og truer nu enhver livsform i landet,
det klart, Ohkram?
fra den mindste nælde, til den største bjørn. Hans
magt er så stor, fordi den er næret af hans hånd, som
Men, bedsteforældre har som bekendt en særlig
ilden næret af ilten...
- Åh, bedstefar, hvornår tager du tilbudet fra kom
overtalelsesevne, og før Ween (udtales "hviin”!) får
justeret så meget som tændrøret på sin Puk Maxi er
munen alvorligt, og lader mig pille ved min knallert i
han blevet ramt af et "Teleport-your-stupid-and-arrofred?
gant-grandchild’’-spell, der har sendt ham midt ind i
- Jeg vil IKKE på plejehjem. Hvis du fortsætter på
den måde, bliver ingen af os gamle, verden sprækker,
endnu et grafisk adventure fra de samme program
mører, der gav os Fascination.
ildsøjler vil svitse hver eneste lille gevækst af, himlen
Det ses tydeligt. Spillet er smækfyldt med digitali
vil falde ned og...
seret grafik, gode lydeffekter og en musestyring, der
- Det er sgu' da fedt. Lissom på MTV...har du set
er så legende let, at man er i gang med at spille tre
den der nye video med Magic Lesbian Marsmen?- Det
her er virkeligheden, unge Ween!. Profetiet siger helt
minutter efter, man loadede spillet ind.
Den gode Ween er ikke alene. En lang række ven
tydeligt: "På dagen for den store solformørkelse vil tre
ner dukker op efterhånden, og assisterer den bebum
sandskorn blive placeret i timeglasset Revuss, og
sede teenager med Cure-T-shirten i ethvert tænkeligt
fjenden vil blive tilintetgjort." Det er dig, Ween, du er
henseende. Den vigtigste forbundsfælle er Urm, en
den udvalgte, du skal redde verden! Du skal åbne ind
frugtspisende flagermus, der er så glad for alle slags
gangen ind til det glemte tempel, du skal dræbe dra
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frugt, at han vil hjælpe Ween med alt, bare for en bid
æble.
Derudover er der Ubi og Orbi, to forvirrede tvillin
ger, der tilsynenladende er af samme årgang som
Okhram, Weens bedstefar. De er i hvert fald senile,
ligner hinanden til forveksling, og giver lige så mange
gode råd som en forgyldt dejskraber.
Lidt mere brugbar er Petroy, endnu en af Okhrams
gamle venner. Han er desværre død, men hans hjer
ne lever videre, og sender små sjove signaler til
Ween, gennem en magisk kobberkugle. Han kan hjæl
pe Ween, hvis det bliver for svært.
Det gør det nu sjældent. Lidt ligesom i Fascination,
er problemerne ofte begrænset til en enkel lokation,
hvor Ween skal gennemskue, hvordan han kommer
videre, enten ved hjælp af nogle af kammersjukkerne,
en af tingene eller ved hjælp af noget i rummet.
Dermed bliver spillet linært, men fordi problemer
ne er så gode, betyder det ikke så meget.
At spillet er fransk, og dermed pr. definition mær
keligt (se kommende artikelserie), mærker man hur
tigt. F.eks. kan føromtalte kobberkugle, kombineret
med en ring udvikle sig til en gryde, mens ringen og
gryden giver kuglen tilbage igen. Urm er den mest
vanvittige flagermus nogensinde i et computerspil, og
kan virkelig være underholdende.
Generelt er Ween et godt adventurespil, ikke noget
særligt, men et af dem, man ikke desto mindre kan
få en del tid til at gå med.
Christian
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En del af spillets grafik er digigtaliseret. og det er virkelig
flot lavet, med underholdende skuespillere og god teknisk
udførelse. Lyden kan være irriterende til tider, selv med et godt
lydkort.
Ween formår aldrig at hæve sig op på det stadie, der ville
berettige til en plads i spillenes verdenshistorie, men ikke
desto mindre ganske underholdende.
Grafik
Lyd
Gameplay

92%
63%
82%
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Ween kommer til Amigaen i starten af det nye år.
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REDZONE
begyndelsen var jeg i tvivl, med hensyn til om jeg
overhovedet kunne tillade mig, at kalde dette for
et spil. Men det er jeg ikke længere, dette er ikke
et spil. Det er en joke. En usandsynlig dårlig joke på
købernes bekostning. Psygnosis må virkelig ha' en
sort humor, der grænser til det usmagelige for at
sende dette ...produkt på markedet.
Bagsiden af æsken lover dig "screaming action",
når du i dette "spil" tager kontrol over en af de hur
tigste motorcykler i verden, for at deltage i den adre
nalinfyldte motorsport. (Jeg ville også skrige, hvis jeg
havde givet penge for det her slam). “Suit up for the
ride of you life” , jo tak, jeg skal love for, at jeg fik mit
livs køretur, men det er absolut ikke ment positivt.
Jeg har på fornemmelsen, at de har siddet og bræk
ket sig af grin, medens de skrev den meget lovende
tekst på æsken. Nå, jeg tror, at jeg har fået afløb for
mine frustrationer nu. Computerfolket har jo også ret
til at få årsagen til disse friske galdeudslip at vide.
Lad os derfor se nærmere på, hvad der gemmer sig
i æsken. Jeg finder det meget passende, netop på
dette punkt, at citere lidt Metallica, med en vag
ændring: "It's just the beasts under your bed, in your
Psygnosisbox, in your head” . Det første man lægger
mærke til ved Red Zone er, at grafikken ikke er det
prangende, farvestrålende og detaljerede orgie man
ser hos andre racerspil. Psygnosis har skrottet alt
dette til fordel for den fyldte vektor og de fordele, den
giver. Dette er faktisk en god ide, som vi har set det
i Stuntcar Racer. Men på grund af en infernalsk dårlig
programmering, bliver dette gode initiativ totalt spo
leret. Motorcyklen slingrer forvildet rundt på banen,
når man prøver på at styre den. Jeg følte mig nær
mest som en kosmonaut i et af de her pendulappa
rater. Jeg ved godt, at man kommer langt ned i svin
get på en motorcykel, men jeg har dog aldrig oplevet
at se hjulene passere skulderhøjde i et venstresving.
Det er lige netop sådan, man føler det i Red Zone.
Man bliver ufattelig dårlig tilpas i maven af at se på
det, efter 8 min, måtte jeg ud og snakke i porce
lænstelefonen. En ting der er lige så frustrerende,
om ikke mere, er motorcyklens evne til at dreje fulde
360 grader om sin egen akse. Dette er naturligvis
med til at øge realismen, men det er meget let at
komme til at vende i den forkerte retning efter et
styrt, hvor hele verden ter sig, som om den var kom
met i en blender. De er nu så sjove, dem der arbejder
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AMIGA: Måske ser grafikken pæn ud, men se den bevæge sig!
ved Psygnosis, men I har ikke hørt den bedste end
nu. Inden man kommer ud på en køretur, bliver man
præsenteret for en menu med et ret imponernde
udvalg af valgmuligheder, hvormed detaljeniveauet i
spillet kan hæves. Normalt vil dette medføre en ned
gang af spillets hastighed, og dermed en langsom
mere opdatering af skærmen. Men det lader til at det
kun er motorcyklen der bliver affekteret i Red Zone.
Ved at sætte detaljeniveauet i vejret på dette spil,
opnår man blot at forsinke responsen fra joysticket,
så man er nødt til at forudse sine bevægelser. Smart,
Psygnosis har opfundet det første spil for claivoyanter. På en eller anden måde tror jeg bare, at de har
markedsført det forkert.
Marit

AMIGA: Et godt indblik i, hvor forvirret spillet er.

AluMGA
Er der mere at sige end: Lad være med at købe Red
Zone. Jeg kan virkelig ikke se bare en god grund til at gøre
det. Hvis du alligevel køber det, må du være uhelbredelig
masochist...Hmm forresten kunne du så ikke lige ringe op
på redaktionen og lægge dit telefonnummer, mit lædertøj
trænger til en luftning.
Grafik:
24%
Lyd:
76%
Gameplay: 02%

Siege
M indcraft
Siege er et strategispil for en person, og det byg
ger på rollespillet Magic Candle's verden, så vi befin
der os altså i fantasi riget Gurtex, hvor Lysets Børn
og Mørkets Magter kæmper en hård og nådeløs
kamp (drama !), der for spillets vedkommende fore
går ved de fire fæstninger i landet. Spillet er delt op
i 24 scenarier, der hver beskriver en bestemt belej
ring af en af fæstningerne. Målet er simpelt: Du skal
som angriber belejre og indtage fortet, og som for
svarer skal du afværge angrebet (logik for trolde). Og
når man bliver færdige med de medfølgende scena
rier, er der mulighed for at laves sine egne.
Man har forskellige tropper og våben til rådighed:
der er bueskytter, fodfolk, sergenter, troldmænd og
ingeniører. De sidstnævnte spiller en vigtig rolle,
især for angriberen, da de er de eneste, som kan

Siege er pænt, overskueligt og let at gå til, og med
lang holdbarhed. Det kan være lidt krævende af
computeren (20 mhz. min), men har man udstyret, er
det et godt strategispil.
PC: 88 %
- SS

AIR SUPPORT
Psygnosis
Air Support er på mange måder et spændende
spil, og er kun taget med i Shorties-sektionen, fordi
vi fik den meget sent.
Kort fortalt er krigsførsel blevet så farligt, at man
foretrækker simulatorer. Her har man kontrol over et
kommando-center, der fungerer selvstændigt ved
hjælp af strømforsyninger (nej, ikke sådan nogen
som du har!), radarstationer, raketbatterier og ikke
mindst fabrikker. Fra de fabrikker kan du fremstille
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Da Jakob Sloth, Søren Bang Hansen og underteg
nede var på interrail for lidt over et år siden, var der
en ting, der var sikkert. Uanset hvor vi kom hen, og
hvor spændende mad, der var at finde, måtte Søren
have sig en Big Mac. Samme SBH siges iøvrigt hver
morgen at finde sin bedetæppe (bestående af sam
menklistrede skumkasser fra McDonalds) frem, ven
de sig mod USA og langsomt messe med bævende
stemme, at der kun er en Gud, og at Ronald McDo
nald er hans profet...
Jeg er derfor lidt bekymret ved den her anmeldel
se. Når Søren ser, hvordan jeg behandler det spil,
der beskæftiger sig med hans religiøse retning, bli
ver han formentlig fundamentalistisk-fanatisk og
brænder en Burger King af...
Hvor om alting er, er det her platformspil direkte
tåbeligt. Man styrer en glad, småfed møgunge rundt
på en række platforme, og skal finde McDonaldskort, burgers, McDonaldsbuer og det, der er værre.
Der skulle være omkring fyrre baner, men så langt
gider man ikke at spille. Det er umuligt at styre figu
ren, dør man skal man starte forfra, grafikken er for
mentlig lavet af samme arkitekt, der indretter McDo
nalds, lyden er et soundtrack fra en af de populære
familierestauranter, og spillet er ynkeligt, pibende og
ydmygt. Kun Søren B. vil nogensinde kunne elske
det.
Amiga: 38%
-CS

CARRIER COMMAND
Kixx
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AIR SUPPORT Psygnosis
betjene katapulter, benytte rambukke, bygge broer
over voldgravene og opføre belejringstårne. Det kor
te af det lange er, at Siege er et strategispil, der i sin
opbygning inviterer andre end strategi-freaks til at
spille det. Freaks'ne skal dog ikke føle sig snydt, for
der er rig mulighed for at tilrettelægge snedige stra
tegier og i værksætte D-dags lignende operationer.
Kampene virker meget actionprægede, og man føler
sig virkelig som en faen's kal' når man ser sine man
ge soldater storme borgmurene og klatre indenfor,
mens de trænger fjenden tilbage, lig for lig. Omvendt
er det lige så sjovt at lade sine forsvarere stå i ro og
mag oppe på murene og lade bueskytterne skyde
fjenden ti! pindemadder, og når fjenden helt hen til
muren, kan man i et sandt barbecue-orgie hælde
brændende olie ned over de forsvarsløse soldater - i
lårtykke stråler.

MCDONALDSLAND
Virgin
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vælge at spille det med 3-D-briller på, må vist betrag
tes som en gimmick.
Amiga: 78%
-CS

jagerfly, raketbatterier, tanks og rekognoserings-fartøjer.
Fjenden har stillet noget op, der er fuldstændig
magen til, og i en række missioner (først træning,
derefter dræbende virkelighed) skal du bryde hans
systemer ned og forsvare dine egne.
Grafikken er så simpel, at det virker lidt trist. En
del af handlingen foregår på et oversigtskort, hvor du
kan se hans fartøjer, dine fartøjer og deres ruter. Du
kan hoppe ind i et af fartøjerne, og så skifter billedet
til nogen ret kedelige vektorstreger, der udmærker
sig ved at bevæge sig rimelig hurtigt.
Dine fartøjer skal hele tiden tilbage til centralen
for at få nye våben og nyt brændstof, og sådan bøl
ger angrebene frem og tilbage. Man har en tilstræk
kelig kontrol til at man kan planlægge angreb, men
spillet er en smule monotomt i længden. At man kan

Der er nu ikke noget bedre, end hvis man kan
erhverve sig en af de store, gamle klassikere til en
fornuftig pris. Og det er præcis hvad Kixx nu tilbyder
med Carrier Command, oprindeligt udgivet af Rainbird.
Handlingen foregår i et landskab, der hovedsage
ligt er skruet sammen af fyldt vektor. I området er der
en lang række øer, der spiller en vigtig rolle i produk
tion og energifremstilling. Uheldigvis er der en eller
anden skurk, der godt kunne tænke sig sit eget lille
ø-rige, og dermed har han bragt hele verden i fare.
Det er nu din opgave at udruste et hangarskib og
sende skurken hjem til sin mor.
Dit hangarskibs udstyr er ikke helt normalt. Du har
amfibiekøretøjer, der kan bygge kommandocentraler
m.m. på øerne, og du har Manta-jagere, der kan bru
ges til at forsvare dit hangarskib og til at bombe fjen
den langt ned i jorden med.
Det var en meget kort gennemgang, og det er vi jo
nødt til med Shortie-anmeldelserne. Hovedsagen er
i hvert fald, at spillet er sjovt at spille, selvom hastig
hed og grafik tydeligt bærer præg af at være fabrike
ret i 1987. Under alle omstændigheder var det et
spil, der fik mange flotte anmelderrose, og vi vil da
også gerne give vores bidrag, selvom kronbladene
måske er en smule falmede.
Amiga: 91%
-CS

Musik Nonstop
Læsernes musikalske spørgsmål
besvares af Gert Sørensen«
Ved Gert Sørensen

Amioa, A tari,
PC eller MAC?
Kære musikbrevkasse, her er en lille
bunke spørgsmål.
1) Når Amigaen altid har ligget i en
sekundær position mht. professionel
musikstyring, skyldes det efter min
vurdering en enkel ting. Og det er, at
det desværre aldrig er lykkedes, at få
lov til at udvikle Cubase (seq. program
fra Steinberg) til netop Amiga. Nu hvor
Cubase lige er blevet udviklet til PC
Windows, er der så ikke en mulighed
for at få det lavet til Amigaen også?
Hvis ikke, hvad er så Amigaens svar
på Cubase (incl. nodeudskrivning)?
2) Jeg har lige læst en anmeldelse
af A-MAXII+ i Amiga Format, og jeg
læste også preview'en på den i DNC
nr. 2 ,1 9 9 2 med stor interesse. Vil det
være muligt at køre Cubase til Mac på
denne Emulator? Og i så fald, hvor
stor en processor, RAM etc. vil du reg
ne med er nødvendigt?
3) Har længden af MIDI kablerne
nogen indflydelse på præcisionen af
indspilningerne?
4) Hvilke MIDI-interfaces er de
mest udbredte? Jeg har selv et dansk
produceret interface fra Creative
Sound Systems, en Midi Expander ME

4. Ligger den i den bedre eller dårlige
re ende?
5) Jeg vil foreslå absolut en hel side
(eller mere) til musikbrevkassen i
hvert nummer!
Thomas Ebling, Valby Tingsted 9 ,1
sal, 2500 Valby
Jeg er ikke helt enig i din vurdering af
grunden til Amigaens sekundære
position: Jeg mener det skyldes at de
forretninger som sælger Amiga, sim
pelthen ikke ved nok om Amigaens
mange musikalske muligheder. Læg
mærke til at de konkurrerende com
putere også sælges i deciderede
musikforretninger, hvor computere
og musikinstrumenter bliver præsen
teret af musikfagfolk. New Music.
-rhus oplyser at der ikke i øjeblikket
er planlagt en Amiga version af Cuba
se, Der findes dog en version af et
Steinbergprogram til Amiga: Pro24
A. men det kan ikke sammenlignes
med Cubase. Sequencerprogrammet Barsand Pipes Prof. 2.0 (er incl.
nodeudskrivning) overgår program
met Cubase på mange punkter, især
de mange kreative tools, så der er
ingen grund til at fortvivle.
2) Efter de oplysninger jeg harfået
fra forskellige importører, er det

muligt at køre Cubase på en stan
dard Amiga med 1 MB ram via
AMAXII+. I næste nummner af DNC
håber jeg at kunne give dig mere
information, idet jeg netop har fået
en AMAXII+ til test.
3) Iflg. MIDI-specifikationerne
kan du bruge kabellængder på op til
15 m. uden at det giver problemer.
4) Amiga Warehouse oplyser, at
Datic til kr. 595,- er deres mest solgt
interface og den fungerer perfekt.
Dr.T.’s Phantom til kr. 2.075,- er foru
den MIDI IN, THRU og OUT også
forsynet med SMPTE-IN/OUT samt
en gennmført RS232 port. Jeg
bruger selv en Datel (kr. 700,-). Det
der mange gange afgør hvilken MIDIinterface man bør vælge, er ens
behov m.h.t. hvor mange MIDI out
man har brug for. Man kan ikke tale
om gode og dårlige MIDI interfaces,
så hvorvidt din ME 4 ligger i den gode
eller dårlige ende kan sige: enten
virker en MIDI-interface eller også
virker den ikke.
5) Såfremt der kommer en stadig
strøm af spørgsmål har hr.
Martensen lovet at bladet kan afse
de sider der er nødvendige til en
musikbrevkasse.

Hvor låns tid
Jeg har tænkt mig at købe en Smart
Sound Sampler til min Amiga, og jeg
har lige et par spørgsmål:
1) Hvor lang tid kan en sample
vare? Jeg har en megabyte ram.
2) Kan man indspille et helt num
mer fra en LP (Ca. 3-4 min.)?
3) Hvilket program kan du anbefale
mig?

Kæ rnebidervej 9, 9 8 0 0 Hjørring.

1+2) Med 1 MB ram kan du sample
ca. 30-40 sek. afhængig dels af sam
plingsrate og dels af hvor meget dit
samplingsprogram optager af rampladsen.
3) Hvis du blot vil ind- og afspille
samples kan du bruge det sampler
program der følger med sampleren,
men hvis du vil bruge dine samples til
at lave din egen musik med, skal du
have lidt ekstra software: en
flerspors-sample-afspiller,
en
såkaldt “Tracker". Der kan jeg bl.a.
anbefale Audiomaster 4 til ca. kr.
695,- og Audition 4 (ca. kr. 645,-).
Der er også værd at overveje sam
pleren DSS fra GVP incl. samplerpro
gram og tracker (noise-,sound- og
protracker kompatibelt) til kr. 995,(se vor test i DNC. nr. 3 /1 9 9 2 )

AMIGA BREVKASSE
Har du spørgsmål vcdr.
Amiga musik- soft- og/
eller hardware, så skriv til
DNC’s musikbrevkasse.
Her vil musikeksperten
Gert Sørensen hjælpe dig
med alle spørgsmål.
Skriv til:
Det Nye COMputer
St. Kongensgade 72
1264 København K
Mærket
"Music-nonstop”

M artin Bangsø,

B L IV M E D L E M A F S O F T W A R E K L U B B E N OG F Å T IL S E N D T V O R E S
K L U B A V IS M E D A L L E D E N Y E O G H O T T E S P IL T IL A M IG A OG P C .
B E M Æ R K V I H A R E N G E L S K E P R I S E R OG U D G IV E L S E S D A T O ’E R .
Accs o f the Pacific
A D & D Starter K it
Agony
Airbus 325
A ir Support
Another World
Armour-Geddon
Aquavcntura
Ashcs o f Empire
A-Train

Kun til PC'
Kun til PC
249.325.249.249.249.249.295.325.-

B-17 Fighting Fortrcss
Black Crypt
Buck Rogers II

325.249.295

C alifom ia Games II
Carl Lewis Clutllenge
Castles
Castlcs o f Dr.Brain
Champions o f Krynn
C iv ili/a tio n
Conqucst o f Longbow
Cool World
Curse o f the Azurc Bonds

249.249.249.325.295.275.325.249.295.-

Dark lands
Kun
Dark Quccn o f Krynn
Dark Seed
Kun
Dark Sun - Shattcrcd Lands
Kun

til PC
295.til PC
lil PC

Death Knight o f Krynn
Generation
Dune
Dynablasters

295.249.295.249.-

Eco Quest
Epic
Espana The Games 1992
Eye o f the Beholder II

325.295.295.295.-

Falcon V3.0
Kun til PC
F-l I7 A Steaith Fighter Kun til PC
F -15 Strike Eagle 3
Kun til PC
Fire & Icc
249.Formula One Grand Prix
295.Frec DC'
249.Gateway Savage Frontier
Global Effect
G-Loc
Gunship 2(HX)

295.325.249.325.-

Harpoon V 2 .1
Hean o f China
Hook
Humans

249.325.249.250.-

Indiana Jones: Fale o f
Atlantis (action spillet)
Indiana Joncs: Fate o f

195.-

Atlantis adventure spillet 295.Islands o f Dr.Brain
325.-

PG A G o lf Plus
Pinball Dreams
Plan 9 Outer Space
Police Quest III
Pools o f Darkness
Populous II
Prophecy o f the Shadow
Project X
Push Over

249.
249.
249.
325.
295.
249.
295.
249.
249.

Jaguar XJ220
John Maddens Football
Jones in Fast Lane

249.249.325.-

Kick OH III
Kings Quest IV
Kings Quest V
Knights o f the Sky

249.325.399.195.-

Quest for Glory III

Laura Bow
325.Leisure Suit Larry V
325.Lemmings II
250.Lethal Weapons III
249.Links Pro 386
345.Lotus 3 - Final Challengc 195.Lure o f Temptress
295.-

Railroad Tycoon
Rcalms
Red Baron
Red Zone
Rex Nebula
Rise o f the Dragon
RoboSport

325.249.-

Mega Sports
MicroProse G o lf
Might & M a g iclll
Might & Magic IV

249.325.399.-

No Greater Glory
Nova 9

325.325.-

Panzer Batties
Parasol Stars

249.249.-

Sccrct o f Monkey Island 2
Sccret o f Silver Blades
Sensible Soccer
Shadow O f the Bcast 3
Sim Ant
Sim Earth
Simpsons
Spclljammcr
Strectfighter 2
Strike Fleet

295.
295.
249.
325.
295.295.249.
249.249.249.

325.
249.
325.
249.

Space Qucst IV
Spccial Forces
Summoning
Super Hero
Super Tctris
Secr. Weapons o f Luftw . Kun
The Manager
Treasures Savage Fronticr
Turtles II

325.325.249.295.lil PC
249.295.249.-

U ltim a V I
Ullim a V II

295.Kun til PC

Wayne Gretzky II
W i/.kid
W ild West World
W illy Bcrmish
W ing Commandcr
W orld Tennis Champ.

295.249.249.325.345.Kun til PC

Zool

249.-

Alle forsendelser tillægges
45 kr for fragt & opkrav.
Bemærk at enkelte title r kan være
udsolgt eller ikke frig ive t nar dette
blad kom m er pa gaden. Der tages
forbehold fo r fe jl i annoncen.

JYSoftware klubben JYHermodsvej 5C JY8230 Abyhøj >Y
Ordre tlf. 86752770
Fax 86752771 JYKun postordre salg ^
Vi h a r åbent m andag til fredag fra 12.00 til 17.00 Bem ærk om torsdagen holder vi
telefonen åben til kl 20.00. Udenfor telefon tiden kan du bruge vores Voice Response
System. H er kan du ved hjælp af din telefon høre om nye produkter og bestille dem.

PINBALL FANTASIES

En perlekæde af kommende spil«
LEEDS UNITED
CHAMPIONS!
Fra CDS er der endnu et led i den
uendelige kæde af managerspil
på vej, og hvad ville være mere
naturligt end at vælge Leeds, sid
ste års mestre som centrum?
Spillet ser ud til at være af den
gode stabile slags, hvor man
sta rte r i den engelske 4. division
og skal kæmpe sig op gennem
rækkerne, vinde pokalen, vinde
de europæiske turneringer og i
det hele taget have lidt succes
som træner. Du skal købe og sæl-

DRAGONS LAIR III
Ja, du læste rigtigt. Netop som
vi lykkeligt havde fortræ ngt
SpaceAce-spillene, og ikke
m indst Dragons Lair-spillene,
har Don Bluth (udtales Bluth)
velsignet os med endnu en del
af den navnkundige saga. Du er
stadigvæk ridderen Dirk the
Daring, som reddede prinsesse
Daphne, undslap fra Singes
slot, reddede Daphne igen fra
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ge spillere, skal vælge deres
træningsprogram, sende spioner
ud til kommende modstanderes
kampe og endda selv designe de
forskellige taktikker.
Netop det sidste punkt skulle
være der, hvor Leeds United
Champions virkelig brillierede.
Pressemeddelelsen praler af, at
der er mindst 729 forskellige tak
tikker, som man selv kan pudse
af, til de passer til de spillere,
man har i sin trup.
Til jul skulle vi gerne finde ud af,
om CDS laver selvmål eller
hattrick.
den onde trold
mand
Mordroc,
der ville gifte sig
med hende, und
slap også ham, og
fik en masse børn
med
Daphne.
Men mens du
hænger nede på
G rø n jo rd s g rille n
med
vennerne,
har Modroes onde
søster Mordread
kidnappet
din
fam ilie, fordi du
slog hendes bror ihjel. Det er jo
ikke sådan med det - og mon
ikke du skulle til at finde dig en
anden kæ reste?
Don Bluth lover os endnu
engang animationer, der fylder
hele skærmen, 6 0 scener med
1 5 0 0 frames i hver og mere end
seks disketter. Oh jubel!!! Men
om det bliver mere sp ilb a rt end
sine forgængere finder vi først
ud af i november på PC og
Amiga

Nogle gange sker det, at en stor titel ankommer så uheldigt, at vi
desværre aldrig rigtig får anmeldt den, anmeldelsen bliver
udskudt og en masse andre gode eller mindre gode undskyld
ninger...En af dem var Pinball Dreams, der fik markeret sig som
den absolut bedste Am iga-flipperspilssimulator nogensinde.
Men 2 1 s t Century Entertainm ent, firm aet før den første udgi
velse, har tæ nkt sig at gøre noget ved den sag. De har taget
deres gamle rutiner, pudset dem af, og gør nu klar til fire ekstra
boards for alle flippere.
De nye spil bærer navnene Partyland, Billion Dollar Game
Show, Speed Devils og Stones & Bones. De svenske program
mører lover flere flippere, større boards og endnu mere musik,
grafik og lyd, end der var i forgængeren.
Samtidig bebuder 2 1 st Century Entertainm ent, at de vil udgi
ve Pinball Dreams til både PC og Gameboy. Fliiiip!

AQUATIC GAMES
Mens vores allesammen James
Pond gør sig klar til en ny opgave
(vi gæ tter på, at den kommer til at
hedde
noget med
"Splash
Gordon!), er det naturligvis vig
tigt, at han ikke m ister sin smi
dighed og sin fiskeform . Derfor
har han og vennerne, her en god
bid tid efter det rigtige OL, valgt at
sæ tte hinanden stæ vne, e t sted
nede på bunden af havet. At dette
James Pond-spil bliver lige så van
det som de andre, bør der ikke
herske tvivl om. Der er 8 discipli
ner plus bonus-baner, og de har
navne som 100 meter Splash,

Hop-Skip-Jump, Feeding Time og
Leap Frog.
Du kan enten spille i practicemode eller tage del i de sande
mesterskaber - enten med com
puteren (3 sværhedsgrader) eller
med op til tre af dine venner.
Grafikken er lige så kulørt,
farvefyldt og mæ rkelig som i de
foregående spil, og meget tyder
på, at Millenium-drengene har
endnu et hit på vej.
Amiga-ejere får se til oktober...

CASTLES II: SIEGE
AND CONQUEST
Interplay, der gav os den tvivl
somme fornøjelse at stifte
bekendtskab med Castles, synes
lige, at de ville forsøge sig igen.
Det skal ske med den opfindsom 
me titel Castles II, der lover mere
gameplay - en udvikling, der vel
var svær at undgå.
Kong Charles af Bretagne er
død, og der er ikke nogen naturlig
kronarving. Det betyder krig på
alle fronter over hele Europa, mel
lem en ræ kke småfyrster, der alle
vil have magten. Det er en krig du
har tæ nkt dig og vinde, det er en

krone, du har tæ n kt dig at gå
rundt med - men der er for mange
andre, der har samme ide.
Og så ruller den sædvanlige
Defender of the Crown-mølle. Du
skal erobre land, bygge borge på
det, holde dig gode venner med
kirken, smede alliancer, og holde
pøblen nede og tilfreds på sam
me tid.
Den store forskel i forhold til
forgængeren er, at du nu ud over
at bygge og designe slotte kan
angribe og ødelægge dem. Det
skulle give spillet “ endnu mere
dybde end den fantastiske for
gæ nger!” . Hvorfor skulle man
også underdrive?

DOROVANS KEY
Der er bestem t ikke mangel på rollespil for tiden, men alle vil
åbenbart stadigvæk gøre et forsøg på at programmere det mest
ultimative RPG.
Gremlin vil ikke nøjes med at lave et - Dorovans Key bærer over
skriften Daemonsgate 1.
Vi springer baggrundshistorien over og går direkte til handlin
gen. Den udspiller sig i det gamle land Hestor, der er designet
med en rigtig social-struktur, en sagnomspunden historie, en
logisk geografi og en naturlig bykonstruktion.
I modsæ tning til mange andre rollespil, er dine 8 personer ikke
bare en række tal og statistikker, men levende væsner, der går
deres helt egne veje, når du ikke direkte giver dem ordrer. De vil
handle ud fra deres psyke og deres fornemmelser - og med min
dre de har fuldstæ ndig tillid til dig, general Gustavus, kommer du
ingen vegne med dem. Som i Legend foregår noget af handlingen
på et oversigtskort, hvor du kan se dine fjender, og kun sjæ ldent
bliver angrebet uden varsel. Det meste af spillet foregår imid
lertid i byerne, og der er 7 af dem, hver med mere end 10 .0 0 0
skæ rm es grafik. I hver by lever ca. 4 0 0 mennesker, der har deres
naturlige dagrytme; står op, går på arbejde, på kro, går ud og
handler o.s.v. Herudover bor der 128 mennesker i hver by, der
spiller en mere central rolle, og som rejser rundt mellem byerne,
og nemt kan blandes ind i handlingen.
Vi glæ der os til juletid - sammen med de andre Amiga og PC-ejere.

INCA
Hvis man skal tale om et decideret højdepunkt på ECTS-udstillingen
i London, må det have væ ret stortitlen Inca fra det lille franske
softwarehus Coktel Vision.
Det er en lille smule usikkert, hvad spillet egentlig handler om,
men det tegner til at blive et action/adventure tilsat en håndfuld
fransk science fiction. Historien handler om, at du er den udvalgte,
The Chosen One, der skal rejse tilbage til tiden og forsvare, genop
bygge og bevare den gamle kultur, som de spanske conquestadorer
så skamm eligt udryddede i begyndelsen af det 16. århundrede.
Det lyder måske ikke sæ rlig fantastisk, men at se spillet i aktion
er som at svæve ind i en uvirkelig drøm. Hele forhistorien bliver vist
som en film , hvor den sidste mand i verden, der kan tale det gamle
Inka-sprog, langsomt fortæ ller, hvorfor de har så store forhåbninger
til dig (selvfølgelig med en engelsk oversæ ttelse nedenunder!),
altsammen som optakt til det grafiske orgie.
Langt det meste er digitaliserede filmsekvenser med rigtige
skuespillere, og filmen de spiller med i er m ildest ta lt mærkelig! En
del af handlingen foregår på en gammeldags fregat, der svæver ude
i verdensrummet, og hvor du kan gå rundt på dækket, broen o.s.v. i
en 3-D grafik, der ville få enhver Virtual Reality-maskine til at tabe
hjelmen af misundelse. Gennem hele spillet er der perfekt tale, tredimensionelle objekter der ændrer form hurtigere end du kan
opfatte det og meget, meget mere. Spillets soundtrack er desuden
blevet udgivet på en lyd-CD, og danner den perfekte baggrund for det
sydamerikanske eventyr.
Hele anmelderstaben glæder sig allerede som de små børn, de er
til sidst på året, hvor 20-30 megabyte-giganten udkommer til PC, og
til januar, hvor en Amiga-version højst sandsynligt lander.

A.T.A.C
Handlingen foregår i den næ rme
ste frem tid, og udover alle de
katastrofer verden er blevet ramt
af gennem andre computerspil,
er der sket noget, der ikke ju s t får
de amerikanske teenagere ud på
gaderne i vild jubeldans. De sid
der derhjemme og fixer! Narkok
artellerne i Sydamerika har fået
ikke så lidt indflydelse, og har fak
tisk spoleret den sociale orden i
alle vigtige storbyer. Du er blevet
udpeget af den amerikanske
regering til at sparke dem der,
hvor det gør m est ondt: i Colom
bia. Du leder et elite-hold med
250 agenter og fire F-22 jagerbombere, to helikoptere og en

masse bomber, du rundhåndet
skal dele ud for at stoppe narko
baronernes
hensynsløse
eksport. Derudover skal du
opbygge en spionagering, der kan
fortæ lle dig, hvornår det kan
betale sig at skride ind, hvor og
med hvor meget styrke. Efter
nålestiks-metoden med et enkelt
fartøj eller med hele styrken i luf
ten på een gang! Du kan på et hvil
ket som helst tidspunkt skifte
over til et a f flyene og gøre det
nødvendige.
Spillet skulle efter sigende
køre i real-time og Microprose
leverer forhåbentlig anmelderko
pierne, så vi kan nå at have det
med i næ ste nummer.
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Femte lektion: Gadgets

Ren intuition
Gadgets er alle de små felter på skærmen, som man kan klikke
på med musen, skrive enkelte ord i o«s«v« Denne gang ser vi på
hvordan de laves«
Af Lars Jørgen Helbo
med et enkelt flag, skal et brugeradgets er et ret vidt begreb.
gadget defineres i alle detaljer.
Hertil tæ ller de små knap
En anden forskel er, at bruger
per, som kan vælges med
gadgets kun kan placeres på vin
musen, de kaldes boolean-gadduer. Du husker måske, at der i
gets. De aflange felter, som man
NewWindow-strukturen findes en
kan skrive i hedder stringgadgets.
pointer med navnet FirstGadget.
De lange skydere, som f.eks. sid
Hvis den peger på en gyldig gadder på kanterne af vinduerne hed
get-struktur, når vinduet åbnes,
der proportionalgadgets.
placeres det pågældende gadget
Gadgets kan sidde på en
i vinduet. NewScreen-strukturen
screen eller et vindue, derfor
indeholder en tilsvarende poin
skelner man naturligt nok mellem
ter; men den er aldrig blevet
screen-gadgets og window-gadimplementeret. Intuition ignore
gets. Endelig har man systemrer den simpelthen.
gadgets, det er f.eks. dem som
vinduerne på Workbench er
udstyret med. Til forskel herfra
Billedet i figur 1 viser et vindue
findes brugergadgets. Det er dem
med de systemgadgets, som kan
som programmøren selv define
bruges under DOS 2.0 og to
rer.
brugergadgets. Vi vil nu se på,
hvordan disse to brugergadgets
programmeres.
- er faktisk allerede om talt. En
Det drejer sig om to booleanscreen kan have to gadgets. Med
gadgets. De er forsynet med en
det ene kan den træ kkes ned og
dobbelt ramme og en tekst.
op, med det andet kan den
Bortset fra teksten og placerin
lægges bagved en anden screen.
gen er de to gadgets ens.
De to gadgets kan fjernes ved at
Ligesom ved menuen skal vi
sæ tte flaget SCREENQUIET i
bruge et helt system af sammen
NewScreen-strukturen.
kædede strukturer. Boks 1 viser,
På et vindue placeres systemhvad der kræves. Disse deklara
gadgets i rammen. Hvilke gad
tioner indsæ ttes i programmet og
gets vinduet får, afgøres med
i
NewScreen-strukturen
ind
WFLG-flagene
i
NewWindowsæ ttes en pointer til G adgetl. De
strukturen. Hvordan det foregår
to gadgets vil så autom atisk blive
fo rtalte vi i lektion 3.
placeret i vinduet, når det åbnes.

G

Et lille eksempel

Systemgadgets ♦♦♦

Brugergadgets

Denne betegnelse er egentlig ulo
gisk. For brugeren er der nemlig
ikke nogen større forskel mellem
system- og brugergadgets. Det er
der derimod for programmøren.
Hvor et systemgadget kan tilføjes

Rammerne
Først deklareres to arrays med
koordinaterne på rammerne.
Koordinaterne defineres i forhold
til øverste venstre hjørne af selve
gadget’et, d.v.s. det aktive felt.

Dette vindue er udstyret med alle de system-gadgets, som kan bruges
under DOS 2.0 samt to boolean-bruger-gadgets.
Derfor kan vi bruge de samme to
arrays til begge gadgets.
Derefter kommer to Borderstrukturer. Igen bruger vi en struk
tu r til den indre ramme og en til
den ydre; men vi bruger de sam
me to strukturer til begge gad
gets.
De første to nuller angiver ram
mens placering i forhold til gadget'et. Koordinaterne i de to
arrays placerer et enkelt hjørne.
Med disse koordinater flyttes
hele rammen.
4 ,5 ,JA M I betyder, at rammen
skal have forgrundsfarve nr. 4,
baggrundsfarve nr. 5 vist i almin
delig modus. Så følger antallet af
koordinatpar i det tilhørende
array og en pointer til array’et.
Læg mæ rke til at en firkant
kræver 5 koordinatpar, da første
og sidste p a re re n s .
Sidste elem ent i strukturen er
en pointer til en Border-struktur.

Vi har altså igen en kæde af struk
turer. I Gadget-strukturen findes
en pointer til første Border, Her
har vi en pointer til næ ste Border
etc

Teksten
Teksten placeres i en IntuiTextstruktur. Da teksterne i de to gad
gets selvfølgelig skal være for
skellige, skal vi bruge en struktur
til hvert gadget.
Selve strukturen er allerede
om talt
i
forbindelse
med
menuerne, vi vil derfor ikke kom
me næ rmere ind på den; men
bare henvise til lektion 4.

Gadget-strukturen
Første elem ent er en pointer til en
anden Gadget-struktur. Vi har alt
så endnu en kæde. I NewWindowstrukturen stå re n pointer til Gad
g e tl, der er en pointer til Gadget2, hvor kæden afsluttes med

Boks 1: Deklarationen af de to gadgets
WORD BorderData2|]={0.0.60.0.60.14.0,14.0.0}:
WORD B o rd e rD a ta llH -6 .-3 .3 0 .6.66.-3.66.17,30.20.-6.17.-6.-3};
struct Border GadgetBorder2 = {0.0.4.5,JAM1.5.&BorderData2(0].NULL};
struct Border GadgetBorderl = {0.0.4,5.JAM l,7.&BorderDatal(0].&GadgetBorder2};
struct IntuiText GadgetTextl = {3.2.JAM1.15.3.NULL,"Nr l ’ .NULL};
struct IntuiText GadgetText2 = {3.2.JAM1.15.3.NULL."Nr 2*.NULL};
structGadget Gadget2 = {NULL.180,20.60.14.GFLG_GADGHC0MPIGFLG_LABEUTEXT. GACT_RELVERIFYIGACT_IMMEDIATE.GTYP_BO0LGADGET.&GadgetBorderl.NULL.&GadgtText2.0L.NULL.2.NULL};
Struct Gadget G adgetl = {&Gadget2.30,20.60.14.GFLG_GADGHCOMPIGFLG_LABEUTEXT. GACT_RELVERIFYIGACT_IMMEDIATE.GTYP_BOOLGADGET.&GadgetBorderl.NULL.&Gadg tTextl.OL.NULL.l.NULL}:

54

en NULL-pointer.
Det er sikkert ingen overraskel
se, at de næ ste fire tal angiver
gadget’ets placering og størrel
se. Placeringen måles i forhold til
vinduets øverste venstre hjørne.
Så kommer tre forskellige flag.
GADGHCOMP fortæ ller, at dette
gadget inverteres, når det væl
ges. En anden mulighed er GADGHBOX, så markeres det med en
kraftig ramme.
Længere frem m e i strukturen
findes en pointer til indholdet af
dette gadget. Flaget LABELITEXT
siger, at denne pointer peger på
en IntuiText-struktur. Peger den
derimod på en image-struktur,
skal der her stå LABELIMAGE.
Efter gadgetflaget kommer akti
verings-flaget. Hermed kan man
bl.a. bestemme, hvornår der skal
udløses et intuition-message;
men det vender vi tilbage til
næ ste gang. Det tredie flag er
type-flaget. Det afgør bl.a. om
dette gadget skal være et boolean-, string- eller proportionalgadget.
Blandt de resterende elemen
te r i strukturen skal man isæ r
lægge mærke til de to pointere til
rammen og teksten. Det er dem,
der binder hele system et sam
men.
Vigtigt er også strukturens
næ stsidste element. Elementet
har navnet GadgetID og typen
UWORD. Du kan selv bestemme,
hvad du skriver her; men sørg for,
at tallene er forskellige i hvert
gadget. Næste gang skal vi nem
lig bruge netop dette tal, når vi
skal finde ud af, hvilket gadget
brugeren har valgt.

Intuition-kursus:
Lektion 1: Libraries
Lektion 2: Screens
Lektion 3: Vinduer
Lektion 4: M enuer

Lektion 5: Gadgets
Lektion 6: Intuition-m essages

Demo-program
I dette kursus behandler vi i
hver lektion én side af Intuition.
Derfor kan det måske være
svæ rt, at se den store sam
menhæng og bevare overblik
ket. For at afhjæ lpe det har vi
nu lavet et demoprogram. I
dette program indgår samtlige
eksempler fra alle 6 lektioner
på rette sted og i den rigtige
sammenhæng. Kildekoden er
udførligt komm enteret og fylder
over 45 kb.
Programmet kommer på en
af de næste PD-Special og kan
hentes på COM-BBS.

Am tøa
udviklerkonfcrence
i Danmark
I forbindelse med Amiga Expo i Århus havde Commodore fået den glimrende idé at afholde en dansk
udviklerkonference den 24«-25« september« Læs her
om nyheder fra en verden, der normalt er “forbudt
område"«
Af Torben Hammer
bres væ rter var Amiga-staben støttet af Jan Nymand fra
Commodore ESCO i Frank
fu rt. Efter velkom st af Esben Hunnerup, support manager i Dan
mark , præsenterede Jesper
Christensen, salgschef for Amiga
Danmark, den nye organisation,
hvor man havde slået consumerog professionel afdeling sammen
til gavn for begge kategorier af
brugere. Jesper viste også nogle
oversigter, hvoraf det fremgik, at
det var salget af A500, A500+ og
A600 der “ bar” hele udviklingen.
De
professionelle
maskiner
A 2000 og A 3000 udgjorde kun
ca. 5% af det totale salg. A600
Han afløstes af Erik Løvendahl
tegner til iøvrigt til at blive en
Sørensen
som selvfølgelig fo rta l
"salgsraket", på een måned har
te om virus. Alle fik hans nyeste
den allerede solgt så godt, at det
samling virus-killere. Det var
på årsbasis vil svare til summen
ellers horrible ting, man fik at
af A500 og A500+. Konkrete tal
høre: Der findes
adskillige
ville Commodore ikke rykke ud
“ virusboards” hvorfra man kan
med.
downloade de sidste nye rædsler.
I amerikanske com putertidsskrif
te r annoncerer en fyr med at han
Esben Hunnerup redegjorde for
udvikler en personlig virus til dig
PMCIA-standarden (A600) og
for 10$.
viste et par eksem pler på PMCIAForeløbig står det greelt til med
kort. Kortene indeholdt statisk
bekæmpelsen af virusprogram
RAM og var ganske pebrede: 1
mørerne fordi lovgivningen ikke
MB ca. 1 600 kr og det var endda
anviser nogen hjemmel til at straf
specialpris til udviklerne. Com
fe dem. Den bedste chance p.t.
modore forventer, at der kommer
synes at være, at de fleste
dynamiske RAM kort inden årets
virusprogrammører også er “ pira
udgang og dermed skulle prisen
te r” , og her der anderledes mulig
også gerne havne i et mere
heder.
acceptabelt leje.

V

Virus

PMCIA

U dviklingspolitik
Næste dag startede John Zinck,
direktør for Commodore Scandinavia med at redegøre for Commodores salgs- og udviklingspoli
tik, men her kom han sandelig i
strid modvind blandt en flok
Amiga entusiaster, som belæ rte
ham om at Amiga var en ene
stående maskine, ogom hvorvigtig t det var at holde det tekniske
forspring for
konkurrenterne
(læ s: de kompatible).

CDTV e lle r CDI
Naturligvis var der et større indsl
ag om CDTV, hvor Commodore nu
bekender kulør og kalder det
Amiga CDTV for at få mere gang i
salget (jvnf. annoncerne om ind
bytning med A500 i DNC). Ifølge
Commodore er der solgt lige så
mange CDTV som CD-players
(som sædvanlig ingen præcise
tal), så det er stadig uafgjort hvil
ken standard, der kommer til at
beherske markedet. Anstrengel
serne gæ lder også at få relevante

kvalitetsprogrammer frem. Det
kniber alvorligt med udvalget for
tiden.

Gang i den
Alt i alt var det et spændende ini
tiativ, som fik sat en masse i
gang. Noget af det vigtigste, der
skete, var at der knyttedes en
masse personlige kontakter. Det
var virkelig fascinerende at ople
ve den åbenhed og tillid der var
imellem deltagerne. Jeg ville sna
rere have ventet at alle sad og
passede på ikke at fortæ lle for
meget om hvad de gik og lavede,
af frygt for at en konkurrent kun
ne snuppe ideen. Tværtimod, der
blev indgået mange uformelle
aftaler om samarbejde. Faktisk
blevdertaget initiativ til dannelse
a fen udviklerklub: I erkendelse af
at ingen kan være ekspert på alle
områder, vil man lave en liste over
deltagere med deres specialer,
således at man kunne samarbej
de med de ting, man var særlig
god til. Altsammen med det
formål at skabe mere konkurren
cedygtige produkter.

(Vi vil i en kommende artikel kom
me ind på, hvad det vil sige at
være udvikler, og hvordan DU
også kan blive Amiga-udvikler.)
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For efterhånden
år siden, før CDTV'en kom frem, var pressen fuld a f rosenrø
CDTV
-HVIS etSKYLD?
de forventninger og forhåbninger; f.eks. kan je g huske, at der i e t engelsk blad var
e t interview om CDTV ogom mulighederne. Han ta lte om et spil: "Forestil d ig e t mid
delalderspil med en borg, hvor man istedet fo r grafikbilleder laver en model a f bor
gen og så optager den i forskellige situationer og positioner."
Et oplagt "o ffe r” fo r dette var "Defender o f the Crown". Tænk hvordan d e t ville
have væ ret med rigtige m odelkatapulter og borge, med rigtige skuespillere og lan
ge sekvenser med sam plet tale, men ak nej. Istedet har man lagt noget bedre lyd
på og kalder det så fo r Multimedia. Så kan den stakkels køber, efter han har gen
nem ført det nogle gange, hænge skiven op som spejl eller bruge den som frisbee.
Når han så har prøvet et par a f de forholdsvis talentløse spil, der findes til CDTV’en

Ved Christian Sparrevohn

AMIGAVS. PC

sælger han den og køber en PC istedet. Ak ja , hvor er det trist.
P.S.: Jeg er fuldkommen enig med Hook - ra rt at der e r nogen, der tør sige deres
P.P.S: Jeg synes ikke, d e t er je re s eller andre blades skyld, at d e t er gået sådan
mening.
med CDTV’en.

Victor Szulc, Albertslund

Du fortæller ikke, om du selv har haft en CDTV’er, men de problemer du nævner,
står du i hvert fald ikke alene med. CDTV'en er bygget op omkring en almindelig
A-500, men er på mange måder en maskine med muligheder i - se bare på Prey,
som vi anmeldte i sidste nummer. Commodore burde have lavet forhåndsaftaler
med kendte og dygtige programmører om a t udvikle en portion CDTV-spil der
virkelig benytttede den teknologi og de muligheder, du selv nævner. Det gjorde de
ikke, og da de potentielle kunder skulle prøve a t få øje på, hvad de egentlig skul
le bruge den nye vidundermaskine til, måtte de erkende, a t der ikke var andet end
et par dårlige leksika, et rimeligt atlas, en halvdåriig lægebog (der er så ameri
kansk, at den knap nok nævner “kønssygdomme”!) og e t par håndbøger for have
folket. Derfor købte de potentielle kunder ikke maskinen, og udviklerne så derfor
ikke nogen grund til at lave deres store titler på CDTV - der var jo ikke nogen til at
købe dem! Og så er vi inde i en ond cirkel, som Commodore for tiden gør alt hvad
de kan for at bryde. Men om det lykkes for dem - det vil kun tiden vise.

Der er en Microprose-præmie på vej til Victor.

Okay Jan, så lad os snakke direkte.
1) Tag d it blad
2 ) Se hvad der stå r på forsiden.
3 ) F ind ordet PC-blad
Det er svæ rt, ik k e? Det står der sle t ikke! DNC ER ikke noget PCblad! H vis du gerne v il h ave et rent PC-blad, burde du m åske kigge
lid t på A lt om Data. Vi har taget PC -anm eldelserne m ed, fordi m ange
af dem er spændende og kom m er til Am igaen - m en v i er fø rst og
frem m est et Amiga-blad - eller som du sik k ert v ille sta v e det, et
A (d)m iga-bl(ad).
Vi har iøvrigt få e t fordelagtige sp onsoraf taler, som giv er os m ulig
hed for at belønne alle de tip s og de breve, der fortjener det.
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Jeg er en ung studerende, som går med skumle planer, nemlig
at lade mig omvende fra Amigaens verden til PC-verdenen. Grund
en til dette er, at jeg betvivler Amigaens kompetence i fremtiden.
F.eks. kan man tage og sætte pc priserne op imod Amigaens og her
opleve en verden til forskel. Her er et lille regnskab:
Amiga, skærm, printer, 512 kb - 9 0 0 0 kr.
PC, 120 mb. harddisk. SVGA-skærm, 4 mb, int. printer - 15.000
kr.
Der er kun 60 00 kr. til forskel og disse vil let blive mindre, hvis
Amigaen skulle have samme kapacitet som PC'eren. Men grunden
til, at jeg kun går med planerne, er at Amigaen har en fast plads i
min hverdag. Den er enkel at bruge til skolearbejdet, til fritid (spil)
og til musik m.m. Jeg har godt nok læst. at lyden i PC'eren ikke er
den bedste, men at den kan forbedres med et par tusinde kroner.
Så jeg kunne godt tænke mig at vide hvilke fordele og ulemper jeg
ville kunne forvente ved at skifte A-500'eren ud med en 386-pc’er.

Chano Vesterskov Hansen
Når du læ ser d e tte , har je g a n s k a ffe t m ig en tra n s p o rta b e l
PC’er, så je g ke n d e r g o d t d in e overvejelser. M in k o n k lu s io n var,
a t je g m å tte have begge dele! D et er der fle re grunde til:
1) Du vil s to r t s e t in te t kunne få fo r din A -500
2 ) A m igaen er, uan se t hvad P C 'ejerne påstår, den m e s t a lsidige
com puter, der findes.
3 ) Hvis du kan lid e a c tio n s p il, s p o rts s p il m .m . er A m igaen d et
ene ste valg.
4 ) - M en hvis du også vil s p ille sto re g ra fis k e a dve n tu re s på 2 0
m e ga b yte , m å du have en PC'er.
5) Vil du v irk e lig arbejde m ed DTP, professionel te k s tb e h a n d lin g
o g CAD, er P C 'eren e t m ust.
6 ) - M en e r du v illig t j l a t b e ta le 3 5 0 0 ,- fo r W o rd P e rfe c t o g 8 0 0 0 ,fo r C orellD raw t il P C 'eren?
K onklusionen er nok, a t de to m a s k in e r supplerer hinanden virke 
lig g o d t. P C 'eren har sin s ty rk e i rå d a ta k ra ft, m ens A m igaens
s p ecia lchip s, frem ragende lyd, god g ra fik o g b illig e s o ftw a re b a 
sis er en la n g t m ere k re a tiv o g anvendelig.

VRED UNG PC-EJER!

Her sidderjeg medjeres blad, nr. 10-1992 og læser 19 siders Amigareklame, 13 siders spilanmeldelser (det var da utroligt som jeres nr.
10 er forskelligt fra mit! - Red.) og en masse artikler om alt det ekstra
udstyr og de programmer, I har testet til A(d)migaen - helt ærlig,
hvad er I for nogen drengerøve? I ved vist ikke, at der garanteret er
lige så mange PC-ejere som A(d)miga-ejere, der læser jeres blad, så
hvad med lidt hensyn til de stakkels PC-mennesker, der sidder i de
danske l\jem. Så få fingrene ud af diskettedrevet eller hvor I ellers
har dem og brug dem på hakkebrættet istedet - og skriv om ekstra
udstyr, programmer og endda reklamer til PC’eren.
Som vi sikkert allesammen ved kommer de fleste spil først til
PC’eren. Så var det ikke en ide at I kom med PC-anmeldelserne til et
spil med det samme det kommer frem herhjemme og lader Amigaejerne nøjes med det. Det kan jeg selvfølgelig godt se er unfair over
for A(d)miga-ejerne, men det er ligeledes unfair at I kommer med en
Amiga-anmeldelse til et spil, når man har sikret sig det til PC.
Lad være med at give præmier væk i Mailbox, men brug derimod
præmierne i Secret Service. Dette ville måske føre til færre breve i
Mailbox, men I må have nok af dem, da jeg har skrevet til jer 6 gan
ge uden at få et brev i bladet og uden at have fået Christians utallige
måder at sno sig uden om de gode spørgsmål på!
Jan Kristensen, Struer
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GENINDFØR TING SOM SUPER 20...”
Jeg sidder her med DNC nr.10, jeg har lige læst Mailbox og der er
en vis Thomas Barkhot som klager over, at der i DNC 7 /8 kun var fire
sider med spiltests, hvilken nød siger jeg bare. Jeg var selv meget
tilfreds med kun fire sider spiltests, jeg er nemlig af den mening at I
for min skyld godt kunne nøjes med 4 sider (why not?), det har I jo
kunnet før. Hvad med at indføre 3-4 sider, måske flere, om maskin
kode, grafik, lyd, som I engang gjorde det med C-64-grafik, Inside 64
o.s.v. - nu skulle I bare gøre det med Amigaen, og det nødvendige
sideantal får I ved at skære ned på jeres spilanmeldelser - et side
antal, der er vildt overdrevet. Har I noget mod Michael Jackson???
Hvis ja, hvad?
Der er også mange, der skriver, at C-64 ikke er død, og der er kun
et svar: DET ER DEN IKKE og DET VIL DEN HELLER ALDRIG, FOR DEN
ER EN LEGENDE. Måske vil der komme den ene fede maskine efter
den anden, men C64 vil altid have en plads i hjertet hos næsten alle
computerfolk. I en artikel om Commodore (DNC nr.2) skriver I (citat):
" Den skaffede i 80'erne økonomisk grundlag for udviklingen af hele
Commodores PC-serie og Amiga linjen” Godt klaret af en brødkasse,
ikke?" (citat slut). Hil C-64. Jeg har både en C-64 og en Amiga, men
nu har Amigaen overtaget 110% (sorry c64), man kan da godt savne
de fede tider tilbage engang omkring midten af 8 0 ’erne, men de vil
da aldrig komme tilbage (hulk snøft, where is my Vic-20?)
Al den snak om piratkopiering kan software husene selv være
med til at standse. "Hvordan"? vil mange. Det er meget simpelt, de
skal bare lave så fede spil, at man simpelthen er nødt til at eje ori
ginalen.
Det der SAPU er nok noget af det mest latterlige, jeg har hørt om
siden SUS. I skrev jo engang en stor artikel (DNC 2 ,1 9 8 8 ) om hvor
fantastisk SUS var, bop, bop, bop siger jeg bare, er SAPU ikke bed
re?
Efter at have fuldt udviklingen af COMputer gennem de sidste 8 år
må jeg nok erkende at kvaliteten er stærkt faldende, disse hårde
men sande ord kommer fra en garvet computerfreak, som har været

LBOX
\

Postbudets skræk, frimærkesælgernes drøm, kuglepennefabri
kanternes guldgrube - Mailbox er
her igen«
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AM
IG A -FO R VIR R IN G
Jeg er nu godt forvirret. Om ca. 9 måneder skal jeg konfirmeres, og mit højeste
ønske: en computer. Men hvilken? Jeg er godt og grundigt forvirret, og derfor be'r
jeg om jeres råd. Da min nabo arbejder for IBM har jeg god adgang til både hardog software, og kan derfor også få en god PC’er til en rimelig billig pris. Men jeg
kunne nu godt tænke mig at få en Amiga. Her ved jeg så bare ikke, om jeg ønsker
mig en A-500plus, en A-2000 eller en A-600. Vi har længe haft en PC'er til låns,
som jeg har købt flere spil t il. Men da den nu skal afleveres igen, ved jeg ikke hvad
jeg skal bruge spillene til. Hvis man ser på det sådan, er en PC'er selvfølgelig klart
valget, men da jeg abonerer på jeres blad, vil valget selvfølgelig falde på en Amiga,
da I skriver og tester mest til Amiga. Men igen, hvilken skal det så være? Valget
af Amigaer er jo også stort og det går lidt for hurtigt, synes jeg. Først A500+, der
efter A-600, den lille og smarte computer med indbygget 20mb harddisk. Jeg ved
simpelthen ikke, hvad jeg skal vælge.
Jesper Pedersen. ???by

Du glemte desværre at skrive din adresse på brevet, men jeg håber, at du vil
tage dig til takke med vores råd og vejledning - selvom jeg må indrømme, at det
er svært. A-500+ er gået ud af produktion, så den er måske ikke så god en ide.
En mulighed du har er at investere i en A-2000 el. A-3000 og bruge de sidste
sparepenge på et board, der kan gøre din Amiga PC-kompatibel. Det koster des
værre en del penge, men på den måde får du det bedste fra begge verdener.
Amiga 600 er jeg selv lidt skeptisk over for - men hvis Commodore er dygti
ge til at markedsføre den, og der kommer nok ekstraudstyr til den, kan den bli
ve et stort hit. Ingen ved det endnu. Men helt sikkert er det, at 20 mb harddisk
er meget lidt, I betragtning af, hvad man meget hurtigt får brug for. Hvis du væl
ger en A-600, kan du evt. sælge dine spil gennem vores telefontjeneste. Held
og lykke!
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med siden 1984, hvor jeg startede med en VIC 20 og siden hen har
fået en C64 og nu en Amiga. Hvad skulle der være spændende ved W
at læse tre sider om Prof. Olsens Spilleland???
De spilanmeldelser som I laver giver ikke noget indtryk af spillet
bare I kan fyre et par dumsmarte ord af, synes I vel selv at de er
super???
Jeg hentyder især til en vis Christian Sparrevohn.
Kvaliteten i Mailbox er også faldet meget siden samme Christian
Sparrevohn har overtaget og ødelagt den!!!
I vil overbevise folk om, at hvis de interesserer sig for maskinko
de, hører de til et mindretal. Med det omtalte mindretal er nu meget
større, end I vil gøre det til.
I skal indføre nogle flere kreative ting som f.eks. programmering
grafik, musik og div. tips og tricks, bedre spilanmeldelser og gen
indfør ting som Super 20 og C-64 magi.
|_____

Jesper Andersen, Aalborg
Jesper, nu har vi da i hvert fald gjort brevkassen bedre - dit brev
er jo kommet i! Dit brev, der fortæller os, at vores blad bare er ble
vet dårligere, og at vi derfor skal vende tilbage til de tider, hvor der
var mest C-64-stof i bladet. Men selv gider du jo ikke at læse det du bruger al din tid på din Amiga. Det er iøvrigt svært at tinde stof
at skrive om den gamle maskine - men vi prøver.
Der er iøvrigt nogle ting, jeg ikke helt forstår - i MIN udgave af
DNC10 står der ikke noget om, at Thomas Barkhot kun kunne se
fire siders spilanmeldelser - der var kun fire af de resterende sider,
der interesserede ham. Jeg forstår heller ikke helt hvad det er, du
vil sige med SAPU og SUS, men din forklaring på hvordan man
læser piratproblemet tror jeg ikke helt på, selvom det da selvføl
gelig er meget smukt og burde være på den måde.
Vi synes da Michael Jackson er en dejlig dreng/pige.
Jeg vil nødigt virke paranoid, men et eller andet siger mig, at du
ikke HELT kan lide min måde at skrive på. Mailbox er nu meget
bestemt af, hvilken slags breve vi får ind - i denne måned har vi bl.a
fået dit.

ANALOG-LØSNING
Idet je g henvisertil DNC. nr. 10-1992, hvor Lars D. Jensen fra
Helsingør skrev, a t han var fyr og flamm e, da han opdagede, at
Formula One Grand Prix til Amiga var analog-understøttet, men
ikke kunne skaffe et sådant til sin Amiga, kommer jeg her med
løsning: Køb et analog joystick til PC’ere og køb et adapterstik
(et stik med ni ben i den ene ende og 15 ben i den anden; pas
ser til PC-joysticket). Adapterstikket koster ca. 100 kr, og kan
købes hos Euro Activ Foto & Data i Århus (hej Basse! - Red.)
Jeg købte m it analogjoystick og min adapter på deres stand
ved Amiga Expo 9 2 (mega fed messe, synd at der var så lidt
plads). Lige et lille trick, når man skal kalibrere s it analog
joystick i Formula One GP: Joysticket skal kalibreres på de to
dreje-potentiometre, som befinder sig på joysticket.

Henrik Østergaard, Esbjerg 0
Mange tak for tippet, der helt sikkert vil glæde mange. Vi
KVIt
kvitterer
med en spilpakke.

i»
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IIGA EXPO-FAN

Jeg vil gerne takke for et suveræ nt fedt arrangement den
27. Det er selvfølgelig Amiga Expo 92 i Århus, jeg taler om.
Da jeg ankom sammen med en medCOMputerfreak (nyt
ord!) 10:15 var der allerede fuldt af langhårede COMputerfreaks. Fedt nok!! Vi skulle selvfølgelig prøve Virtual Reality, så vi købte en billet. Vi regnede med at komme til rimelig
hurtigt, ca. en time senere kom vi til. FEDT! Så var det min
tur. Det v ar godt nok uskarpt, men det var alligevel en fed
oplevelse. Omkring kl. 12 ville vi prøve igen - med ca. 3
tim ers ventetid. Hvorfor #§%#§%/& havde I ikke lejet nog
le flere VR’ere? Den, der v ar der, v ar hele tiden optaget, så
tro r I ikke, at der v ar kunder til en til? Det tro r jeg! På den
anden side må den have tjent MINDST 20.000 ind. Den var
nu nok også dyr at leje, men alligevel. Og det ville også have
væ ret ra rt med en større hal.
Amiga Expo var nok det sejeste, jeg har oplevet i hele mit
COMputerliv. Det var sjovt at se på de forskellige menne
sker. Der var bl.a. en gammel dame, der stod og talte com
putersprog til en af dem fra Amiga Warehouse. Sejt!
Og så bare a t se på computerne rundt omkring - det kunne
sætte savlet igang! Ikke mindst Per Gerner’s Super VHSstand, og den ved AW - Wow!
Alt i alt v ar det sejt. På gensyn til næste å r (i Århus)
Klaus Jensen, Nørager
Amiga Expo i Å rhus tog os i høj grad m ed bukserne nede h vorfra sk ulle v i ANE at jyd ern e besøgte os i så stort antal?
Vi havde håbet og drøm t, m en Expo’en var en enorm su cces,
og der er ikke nogen tv iv l o m ,a tv ig e r n e v il tilbage til Århus
- og at v i så lejer en større sal.
De m ange m enn esk er betød se lv f ølgelig, at der var geval
digt træ ngsel ved V R-m askinen - m en sådan en størrelse
k oster også 2 0 .0 0 0 at leje om dagen. For tiden bliver der
regnet på, om det kan betale sig at leje en m ere til næ ste
expo.
Å rhus er en dejlig b y , og v i sk a l n ok kom m e tilbage. Vi ses!

P Q A Q T
/v S W S W f

I denne måned er præmierne
sponsoreret af Microprose.
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SPIL-SPLID
Vi har altid læ st bladet med stor interesse, og har væ ret glad for Secret
Service og Gameplay. Det er jo altid rart a t vide lidt om de spil, som findes,
og som man måske påtæ nker at købe. Vi har lånt bladet på biblioteket, men
det er efterhånden umuligt at låne de nyere blade. De er altid udlånt. At beta
le fo r 1 års abonnement på een gang er mange penge, så vi har besluttet at
købe det i bladhandlen hver måned.
Derhjemme blev det nye nummer flå e t op a f tasken og slået op på Game
play. Og hvad ser vi. Vort nye spil Ishar er anmeldt. Hvor skønt...og hvor
grusom t. Det bedste spil vi til dato har købt bliver sablet ned til under sok
keholderne. Vilde protester fra hele fam ilien - vi overvejede endda at bræn
de bladet. Men galskaben fordufter jo heldigvis og man kan tæ nke igen. Vi
synes godt om spillet, fordi vi kan lide et spil som tager tid at løse. Vi kan li’
at kortlæ gge landet som en anden opdagelsesrejsende, og det tager tid (og
du dør et par gange undervejs) - men det bliver kortlagt og så farer du ikke
vild. Du få r ta lt med de gamle riddere, får løst gåder, finder brugbare ting og
sager, læ rt de nødvendige spells og de gavnlige gifte.
Se, det er hvad vi m enerom et godt spil. Kære Jakob, du er nok mere til de
hurtige Tju-bang-spil, som kan gennemføres på en tim e eller en aften. Har du
mon tæ n kt på, at mennesker er forskellige, også med hensyn til com
puterspil og at du måske skulle overlade anmeldelser af de der kedelige,
langsomme og næsten uløselige spil til en, der kan lide den kategori.
Mine børn var bestem t ikke enige med dig, og vi “gam le” ej heller. Jeg ved
godt, at sådan er det nu med anmeldelser, og je g har ikke til hensigt at slå
dig oven i hovedet med kuglepennen, men foreslå, at I deler je r op og anmel
der den kategori a fs p il, I selv helst vil spille, for at gøre det m est retfæ rdigt.

Hanne Nielsen, Hadsund
Vi har på redaktionen ikke noget større rollespilsfan end Jakob. Bemærk,
at han også anmelder Bane of the Cosmic Forge i samme nummer, Might &
Magic ill i et tidligere nummer o.s.v. Det var helt naturligt a t sætte ham til
det. Et Tju-Bang-spil skal være MEGET godt lavet, før hr. Sloth ikke bare ryn
ker på næsen og begynder at slibe sin blodplettede anmelder-kniv.
Ishar er faktisk et af de spil, som vi er flere, der har set. Jakob og jeg satte
lidt kaffe over og gik igang med Ishar, men det virkede på flere måder som
et enormt stort spil uden indhold. Jeg ved, at Jakob har spillet en del på det,
og har fuldt tillid til hans evner som anmelder, og mit Indtryk af Ishar be
skrives ret godt fra Jakobs anmeldelse.
Men mennesker er gudskelov forskellige - og hvis I har set spillet hos for
handleren og synes, a t det var noget for jer, så er det jo helt perfekt - spe
cielt hvis hele familien kan lide det og samle sig om det. Det var ikke noget
for os, og anmeldelser vil altid være subjektive - og sådan skal det også

OG ALLE DE ANDRE«.*

...Vi har modtaget endnu e t brev fra pixelen Son
ny, der påstår, at hans brorer disk 2 fra C-64-spillet Myth, at der flyver lyserøde osteskæ rere
rundt i hans værelse, at hans fæ tte r er en Atari
ST med skønhedspletter og hans m oster olien
fra en bestem t motorcykels bagerste forhjul men han vil ikke fo rtæ lle os hvad fo r en.
- Sonny, U need Help, and U need it baaad!
...Lars Franden fra Herning har ikke kunnet finde
nogen strategispil om golfkrigen, og spørger, om
Crisis in Kremlin kommer til Amigaen. Hvis ikke,
hvad skal han så spille?
- Det kan vi heller ikke, nej, Civilization.
...En hvis hr. Guybrush Threepwood skriver ind
og brokker sig over, a t vi ikke fa st skriver, om
spillene kan køre på en Amiga 500+.
- Efterhånden kan alle spil køre på A-500+, og
næ sten alle skriver på forsiden a f spilpakken,
hvilke maskiner der kan køre.
...M artin Bangsø fra Hjørring stiller os e t ret rele
vant spørgsmål: Hvor bliver resten a f vores
Heimdall-løsning af?
- Ret godt spørgsmål. Med skam fuldt bøjet
hoved, store bedende Bambi-øjne og dårlig
samvittighed må je g vist indrømme, a t vi her
inde er kom m et til at smide den væ k - for alvor.
Undskyld til M artin og til de mange andre, der
savnede resten. Vi sender en spilpræ m ie ud til
den første, der sender os en løsning.
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være.

Det Vittige Hjørne
Hvad få r man, hvis man putter en leopard uden
ører ind i en CD-afspiller?
- Def Leppard
Kasper M. Madsen
Hvad sker der, hvis man propper en cigaret ind
i en CD-afspiller?
- Så spiller den Prince.
Kasper M. Madsen
Hvad sker der, hvis man putter lo møgunger og
en kænguru ind i en CD-afspiller?<r
- Så spiller den Kriss Kross med Jump
Kasper M. Madsen
Hvad sker der, hvis man er ligeglad med sin CDafspiller?
- Så spiller den Nevermind
Kasper M. Madsen

En mand kommer ind på en cafe i Århus og
beder om en kop kaffe uden fløde. Lidt senere
kommer tjeneren tilbage og spørger, om det gør
noget, a t det bliver en kop kaffe uden mælk? De
var desværre udgået fo r fløde!
Henrik Sahl, Morud
Def var til pensionisternes årlige udflugt til Lim
fjorden, a t to pensionister soppede i vandkan
ten. Den ene a f dem havde sorte tæer. Den
anden spurgte, hvordan det kunne være.
- Jo, jeg var ikke med sidste år.
Henrik Sahl, Morud
- Tilfreds med deres stilling, frøken Hansen?
- Ja chef, bortset fra at hullemaskinen trykke r
lid t i ryggen
Morten Sørensen, Nørresundby

»

Æ gteparret sidder på en restaurant og spiser e
fo rtrin lig middag, da en virkelig lækker blon
dine kommer hen til deres bord, kysser mande
inderligt og g å r sin vej.
- Hvem i alverden var det? spørger konen fo
uroliget
- Min elskerinde, lyder det helt roligt fra man
den.
- Din hvad?! Jeg vil skilles
- Er du nu sikker på det? Sige farvel til huset, di
egen bil, og sommerhuset få r du jo nok helle
ikke!
M iddagen fortsætter med en lidt trykket stem
ning. Pludselig kigger hun op og spørger:
- Er det ikke Peter, der sidder derhenne? Me
hvem er den unge pige?
- Hans elskerinde?
- Åhh, svarer konen og efter en lille pause, vore
ER nu alligevel kønnere!!
M orten Sørensen, Nørresundby

Tegn abonnemen
og VIND ialt for|
kr. 14.500!
N år du betaler d it helårs-abonnem ent

O O

til tid en , eller køber nyt abonnem ent
deltager du m åned fo r m åned i "D et
Nye C O M puters” fa n ta stiske præ m ie
udtræ kning 11 gange om året!
HVER MÅNED træ kke r vi lod om:
* 1. præ m ie
kr. 5 .0 0 0 ,* 2. præ m ie
kr. 1 .00 0,* 3. præ m ie
kr. 1 .00 0,* Plus 5 0 e ksem plarer a f den popu
læ re "Top S e cret”-bog, væ rdi kr.
1 4 8 ,5 0 pr. stk.
(K ontantpræ m ierne udstedes som et
g ave kort til een a f “ Det Nye COMputers
annoncører, efter eget valg)
Ialt 5 3 gaver - HVER m åned!
* TEGN helårs-abonnem ent på "D et
Nye C O M puter” , og d eltag a uto m a tisk i

KUPON
til nye
abonnenter

præ m ie-udtræ kningen, hvor
præ m ier fo r kr. 1 4 .5 0 0 ,-

der

er

*FORNY d it helårsabonnem ent TIL
TIDEN, og deltag a uto m a tisk i præ m ie
udtræ kningen, hvor der er præ m ier for
kr. 1 4 .5 0 0 ,Sådan gør du: (Nye abonnenter)
Vil du tegne e t abonnem ent, indsender
du kuponen forneden. Så sender vi et
g iroko rt.
B estiller du e t helårsabonnem ent, del
tager du a uto m a tisk i vores m ånedlige
præ m ie-udtræ kning, når g iro k o rte t er
blevet betalt.

Sådan gør du: (nuvæ rende abonnenter)
Betal d it helårs-abonnem ent TIL TIDEN
(dvs. ved 1. opkræ vning) - og du delta
ger a uto m a tisk i den fa ntastiske ud
træ kning.
Som halvårsabonnent deltager du IKKE
i præ m ie-udtræ kningen
Dit a bonnem entsnum m er er d it kon
kurrence-num mer. Præ m ierne udtræ k
kes den sidste hverdag i m åneden, og
du deltager måned fo r måned i “ Det
Nye C O M puters” fa n ta s tis k e præ m ie
udtræ kning 11 gange om året!
Vinderne få r direkte besked, og navne
ne offentliggø res to m åneder e fte r i
“ Det Nye C O M puter” .

Klip denne kupon ud, udfyld og send den til:
Audio M edia A /S , St. Kongensgade 72, 1 2 6 4 København K

!□
!□

JA TAK!
Jeg vil gerne væ re ny a bonnent
Send venligst g iro ko rt snarest!
Jeg har 1 /2-års-abonnem ent i forvejen, men vil gerne
overgå til e t helårsabonnem ent (og deltage i Jeres
m ånedlige præ m ie-udtræ kning).

Et helårs-abonnem ent ko ster i ø jeblikket kr. 3 7 8 ,Navn
Adresse:
P ostnr./B y:
Abonnem entsnum m er:
OBS! Tidligere abonnem ents-tilbud såsom gra tis spil osv
b ortfa ld e r med ovenstående tilbud.

"Brugervenlighed” er kodeordet,
når man skal beskrive Easy AMOS,
der tjener som den perfekte in
troduktion til programmering samtidig med, at det ikke selv er
helt ubrugeligt ♦♦♦
Af Christian Sparrevohn
a AMOS kom frem, vandt det
meget international hæder
for sine mange muligheder
og sin brugervenlighed.
Problemet var bare, at det ikke
var brugervenligt nok. Der var sta
digvæk mange, der ikke rigtig
kunne komme igang med det sto
re program - og dermed også med
de
mange
tim ers
intensiv
læsning.
AMOS' største problem var, at
uanset hvor nemt det fremstod,
skulle en begynder bruge alt for
mange tim er bare for at kunne
lave de m est basale ting. Manua
len var brugervenlig, men ikke for
folk, der havde brug for hele tiden
at kunne afprøve de kommando
er, de lige havde læ rt - et kende
tegn for begyndere.
Desuden var der for mange ind
viklede kommandoer, og selvom
programmerne sjæ ldent blev for
uoverskuelige, var de ikke umid
delbart til at aflæ se - rigtig intui
tivt blev det aldrig.
Men der er håb forude. På forsi
den af Easy AMOS er billedet af et
dunkelt landskab, der kun bliver
oplyst af en sol i horisonten. Og
den sol vil Easy AMOS frygtelig
gerne være for enhver, der har
prøvet at komme i gang med at
programmere, men ikke har kun
net. Vi prøver at finde ud af, om
Easy AMOS virkelig ER lyset foru
de, eller en popsm art spotpæ re,
der går ud efter kort tid...

D

De første,
spæde skridt
Jeg er selv næsten-begynder, og
derfor nærer man en blind tillid
til, at manualen kan besvare ALLE
de spørgsmål, man m åtte have.
Hvor mæ rkeligt det end lyder,
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er manualen faktisk halvdelen af
gevinsten ved at købe Easy
AMOS. Den er skrevet af Mel Croucher (som enkelte CA-læsere
måske husker for sine sindssyge
artikler!), og er nem at gå til,
inform ativ og først og frem m est
hum oristisk. Den er delt ind i
afsnit, der med tydelige overskrif
ter og inddelinger holder tingene
adskilt, så man nemt kan over
skue, hvad det egentlig er, man er
i gang med. I alt er den på 4 2 5
sider, men det er ikke sider, som
vi kender det fra kedelige DOSmanualer, og små fedtede,
maskinskrevne instruktionsark.
Der er en bred margen med stik
ord, en ordentlig skriftstørrelse
og tydelig adskillelse af program
eksempler og almindelig tekst.
Man mæ rker med det samme,
at der er lagt en del overvejelse
ind i udarbejdelsen. Der er mas
ser af glade tegninger rundt
omkring, og hvert afsnit er indledt
af citater, der på en tem m elig bag
vendt måde hænger sammen
med den følgende tekst. Ved
afsnit 19 (om tilbehør, disketter
og drev) er Jane Fonda f.eks. cite
ret for "Plug me in. Let’s go to
work!” , mens Lenin, under
a fsnittet om harddisk-installe
ring, bliver beskyldt for at have
sagt: “ lt is a hard drive on a
twisted låne". Den slags ting pep
per unæ gteligt læsningen en
smule op.
Forsøget på at opmuntre læse
ren bliver ekstrem , når man finder
ud af, at der i hvert hjørne på ven
stresiderne er en lille tegning.
Meningen er så, at man skal hol
de manualen på en bestem t
måde, og så “ flip p e ” igennem
alle siderne, så de små tegninger
tilsam m en danner en lille “tegne

film ". Det kan man bare ikke med
et
ringbindssam menbundet
bundt papir på så mange ark...
Måske vil mange, øvede pro
grammører grine af manualen og
blive irriteret over den pædagogi
ske tone, men for en begynder er
det kæ rkomment at slippe for de
dårligt skrevne sider, man ellers
kan snuble over. Og begyndere det er jo dem , der skal bruge Easy
AMOS.

Hvad sker d er nu?
Efter at have installeret program
m et og s ta rte t det op, ledsaget af
billeder og pædagogisk tekst, bli
ver man præ senteret for en ræ k
ke ikoner og en blå skæ rm med

du total kontrol og kan hele tiden
se præ cis HVAD dit program laver
og hvorfor.
For at gøre standard-komman
doer nemmere for dig, er de hele
tiden at finde i de ikoner, der står
oppe i højre hjørne, og som enten
kan aktiveres med musen eller
med keyboard.
Og du kan til enhver tid springe
ud i Direct Mode, hvor enhver
kommando kan tastes ind direk
te, enten som en isoleret kom
mando eller i forbindelse med et
program. Hvis du dermed får lyst
til at afprøve et eller andet, kan du
gøre det uden at alting bryder
sammen.
Rammerne
omkring
Easy
AMOS er altså i orden. Brugeren
er aldrig overladt til sig selv, men
kan finde hjæ lp til løsningen af
ethvert problem, der m åtte kom
me.

Det mest
fundam entale

en blinkende cursor. Det ligner til
forveksling e t tekstbehandlings
program, og opfører sig også
s to rt set sådan. Og det er altså
her, at man skal lave sit eget spil,
s it brugerprogram eller måske
noget helt andet.
Men der er ingen grund til
panik! Programmet har en selv
tester kørende hele tiden, der
selv undersøger dit program og
selv fo rtæ lle r dig, hvis der er
noget, den ikke forstår. Hvis der
en kommando, du gerne vil vide
noget om, kan du sæ tte cursoren
hen til den, og slå den op under
det store HELP-register.
Der er endnu en funktion, der
gør det nemmere for dig at finde
dine fejl. The Easy AMOS Tutor
kan te ste d it program, hele tiden
holde styr på forskellige løkker,
parametre og variabler, og kan
gennemgå hele dit program for
dig, linje for linje, indtil du kom
mer dertil, hvor du gerne vil have
noget æ ndret. På den måde har

Og så er det ellers bare med at
komme igang. De første afsnit
forklarer de m est simple ting,
først og frem m est variabler af
enhver tæ nkelig slags. REM,
WAIT og forskellige funktioner bli
ver forklaret, og det er først ved
kapitel 5, at de virkelig spænden
de ting dukker op.
Det viser sig nemlig, at Easy
AMOS har et sæ rdeles udbygget
Loop-system, der hovedsageligt
er bygget op omkring Labels. Det
betyder (en smule forenklet), at
brugeren kan lade sit program
bestå a f mange programmer, der
kan programmeres hver for sig.
Ved en bestem t betingelse (eller
på e t bestem t tidspunkt) springer
programmet hen til en bestem t
overskrift i dit program, og hopper
tilbage igen (eller fortsæ tter) når
underprogrammet er fæ rdigt. For
alligevel at kunne holde styr på,
hvad der hører til hvad, har Easy
AMOS en Nesting-funktion, der
autom atisk sørger for, at pro
gramlinjer, der hører under en
Label, autom atisk bliver rykket
ind.
Efter disse funktioner er det på
tide at læ re noget om at arbejde
med skæ rmen og med keyboardet, og Easy AMOS har en masse

kommandoer, der kan vælge fon
te, placere cursoren et bestem t
sted på skærmen (med x- og ykoordinater), indstille tabulerin
ger, og vente og registrere ta s te t
ryk.
Alt sammen funktioner, der
peget henimod The Easy AMOS
Typing Tutor, der på bedste vis
demonstrerer, hvordan komman
doerne kan kæ des sammen til at
lave et program, der kan lære dig
at skrive på maskine!

"Kunst er en løsn”
Ovenstående citat er blevet tillagt
Picasso, men med mindre du
udelukkende vil lave tekstbehandlingsprogammer og databa
ser, får du brug for at kunne kæde
lidt grafik sammen med dine pro
grammer - og hvis du er god, pyn
ter det jo unægteligt.
Nu bliver det hele lidt sværere.
Selvom Easy AMOS har overskue
lige kommandoer til lave linjer,
kasser, cirkler og ellipser, kom
mer man ikke uden om, at det er
nødvendigt med de grimme
hexadecimal-koder, hvis der skal
laves noget sæ rligt med farver.
Den slags er nok til at få enhver
begynder til endnu engang at
opgive alt om at blive program
mør, men igen træ der manualen
hjælpende til og får glattet ryn
kerne ud på den svedende pan
de...
For at give begynderen noget at
lege med, er der fra sta rt lagt et
par effekter ind, man kan lege
med. FLASH og RAINBOW skulle
være selvforklarende, og der er
da også blevet plads til en skygge
effekt, bare for at sæ tte prikken
over Ferne i “ ISN AMOS” .

Hvad med Bob?
Det næ ste skridt på vejen er at
lære at arbejde med Bobs, der er
en slags grafik, der bevæger sig.
Hvis du vil lave spil, er der ingen
vej udenom. Det vil til gengæld
også betyde, at du kan snakke
med, når dine programmørven
ner snakker om Vektorbi itterbobs” m.m.
Men med Easy AMOS følger en
Bob-editor, der skåner dig for
endeløse ræ kker af kode. Bobeditoren er faktisk et program i
sig selv, der giver dig mulighed for
at tegne en Bob, på præcis sam
me måde som du er vant til at teg
ne ting. Du vælger selv farverne
og størrelsen, og går igang med
din mus. Men der er flere funktio
ner end som så. Du kan lave lin
jer, kasser, Air-brushe, klippe,
klistre, spejle, scrolle og ind
sæ tte tekst.
Hvis du ikke selv er så glad for
at tegne, kan du grabbe fra et IFFbillede. Efterhånden som du får
lavet alle frames, kan du animere
din bob på samme måde, som
man laver en tegnefilm. Men
naturligvis skal der også kom

mandoer til, der kan sammenkæ
de resultatet fra din Bob-creator
med dit hovedprogram. Her er der
også kommandoer af enhver
tæ nkelig slags, der igen giver dig
mulighed for at placere din bob
præcis, slukke for den, vende og
dreje den, æ ndrer farver og defi
nere hot-spots. Alt sammen
MENS programmet kører. Desu
den er der en tem m elig nyttig ting,
for dem, der gerne vil lave et
actionspil. Hvornår rammer en
bob en anden eller en baggrund?
Heller ikke her er der de store
problemer, og programmet kan
nemt finde ud a f far veskift, priori
tere bobs'ne med mere. Og bare
rolig: manualen bruger betydelig
mere plads på at forklare det, end
jeg gør.

Alt i alt er bob-siden tydeligt en
af de bidder af Easy AMOS, der
g jort m est ud af. Det er nemt og
sjovt - og du får hurtigt resulta
terne at se.

A w opbopaloobop,
alopbam boom !
Med denne klassiske LittleRichard-tekst sta rte r vi afsnittet
om lyd. Også her er der isæ r
tæ n kt på action-spil-programmøren, der skal kunne krydre sit
spil med enhver tæ nkelig effekt.
Der følger allerede et par effekter
med, som man kan gøre dybere
eller lysere, alt efter behov. Der er
mulighed for at tilknytte tale
(...som vi kender den fra
Workbench!) og naturligvis en
Track-play-funktion,
der
kan
afspille musikmoduler, du har
lavet i Soundtracker eller et andet
musikprogram.
Har du ikke sådan et program,
kan du indspille direkte i Easy
AMOS, men det er en lille smule
besværligt. Til gengæld er det
nemt at indstille lyden, skifte mel
lem lydkanaler, ændre tempo
eller afspille samples. Og netop
samples er der taget en del hen
syn til. På samme måde som den
medfølgende Bob-Creator er der

en Sample Bank Maker, hvor du
på enhver tæ nkelig måde kan pil
le ved de samples af enhver
slags. Der følger fra s ta rt tolv
med afslagsen...
Sample Bank Makeren er, på
samme måde som Bob-Creatoren, fuldstæ ndig ikonstyret, og
selvom den er set mere avance
ret, er den god og brugervenlig for
en begynder.

And the rest ♦♦♦
De resterende af de 350 kom
mandoer er skabt til at udføre
mere specielle opgaver og til at
binde tingene sammen. Der er
matematikkommandoer, og et
afsnit, der forklarer hvordan du i
sidste ende får lavet dit spil
færdig.

Manualen tager udgangspunkt
i den medfølgende Break-out-variant Blockbuster, der er spæ kket
med features og et udmæ rket
spil. En tutorial gennemgår hele
programmet og gør rede for oneplayer og two-player options, hiscorelister m.m. Er du mere ser
iøs, forklarer et afsnit, hvordan
man arbejder med datafiler og
sekventielle file r - alt sammen
noget, der peger frem imod
oprettelsen a f databaser.
Uanset hvilken type program
mer du laver, er det im idlertid
nødvendigt at kommunikere med
printere, joysticks, musen og
naturligvis
disketter.
Til
sidstnæ vnte følger der en kom
plet
Disc-editor
med,
der
(næsten) er på højde med det pro
fessionelle Diskmaster-program.
Her kan der slettes, renames,
form ateres og kopieres - og det er
programmeret i Easy AMOS, så
du ka n til hver en tid forbedre det.
Og endelig er der naturligvis
hukommelsen, hvor Easy AMOS
laver hukommelsesbanke, forkla
rer om adresser og meget andet.
Og det er faktisk først her, i det
sidste afsnit, at man som almin
delig bruger synes, at det begyn
der at blive svæ rt.

Eksamensdag!
For at gøre det helt klart, hvor dyg
tig du er blevet, indeholder Easy
AMOS også et program, der kan
teste din viden og dine færdighe
der inden for de forskellige områ
der af programmeringen, og dine
multiple-choice svar bliver føjet
ind på en slags eksamensbevis
(hvem sagde amerikansk)?
Hvor tåbeligt det end kan lyde,
er det en god måde at checke på,
om man får det fulde ud af pro
grammet, og om man faktisk ken
der de kommandoer, der kan gøre
programmørlivet lettere for dig.
Easy AMOS er ikke AMOS.
Nogen steder er der skåret de
m est besværlige hjørner af, så en
nybegynder kan forstå det hele.
Men det giver så afgjort brugeren
mulighed for at tage en dyb
indånding fra en have af program
mering. Men får man også lov til
at plukke blomsterne? Både - og.
Problemet med Easy AMOS er,
at alle de brugervenlige faciliteter
koster både datakraft og hukom
melse. Det er muligt at lave spil,
også dem, der kører rimelig
hurtigt, men er der for meget
scroll, meget grafik, detaljerede
bobs, soundtrack m.m., begyn
der det at gå galt. Spilprogram
møren må derfor nok affinde sig
med at lave Tetris-kloner og andre
simple spil - til at starte med.
Er man seriøs programmør, vil
man opdage, at Easy AMOS isæ r
har lagt vægten på, at der skal
laves grafik og lyd i programmet.
Men med lidt programmørmæssi
ge fiks-fakserier kan man godt
kompensere for de tekst-kom
mandoer, man mangler. Alligevel
må man nok gøre det klart, at skal
man lave et tekstbehandlingspro
gram, der skal overhale Wordworth eller WP indenom, bliver
det IKKE i Easy AMOS.
Men Easy AMOS ER jo også
ment som et nemt programme
ringssprog, der ikke skal blive for
indviklet. Det er en introduktion til
de sværere programmer - og også
til AMOS, som man kan opgrade
re til. Det er vigtigt at gøre sig
klart, at køber man Easy AMOS,
er det hovedsageligt for at lære på en sjov måde.
Og til det formål er Easy AMOS,
med sin pædagogik og sit
brugervenlige interface, de nem
me kommandoer og den virkelig
velskrevne manual, uovertruffent og sæ rdeles anbefalelses
værdig! til alle, der gerne vil bruge
deres Amiga til at programmere.
De første skridt ad programme
ringens lange vej begynder her!

Easy Amos, Betafon,
tlf.: 31 31 02 73
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INTERWORD

INTERSPREAD

I n t e r Ba se

INTERTALK PnefauUeHal

Den hurtigste tekstbehandling

Det bedste regneark til bud

Den eneste relationelle data

Op

i byen. INTERW ORD import

getter, likviditets-analyser og

base der tillader Dynamiske

overførsels hastighed

erer data fra INTERSPREAD

m eget mere. INTERSPREAD

Strenge i poster af ubegræn

ANSI og TTY term inal-

og INTERBASE til videre re

inkluderer et bibliotek med

set størrelse. INTERBASE la

emulering. Støtter X, Y, and

digering, stave kontrol og

finansielle, m atem atiske, sta

der brugeren designe skærm

Z modem med både 16 and 32

indexering. IN T E R W O R D

tistiske, trigonom etriske og

layout og udskrifts-layout, alt

bit CRC. Start INTERTALK

læser og skriver IWORD og

betingede funktioner sam t et

sammen med adgangsord og

og ring op til verdens førende

A S C II!

Farve Graf System !

Virtuel Hukommelse !

Database Systemer !

til

115,200

baud
med

... så sagde hun
"WYSIWYG" og jeg
forstod det hele!
"Hvad Du Ser Er Hvad Du Får" må være den direkte oversættelse af det amerikanske "What You See Is What You

Get", og før man kunne se hvad man fik, var computere ikke særligt anvendelige på kontoret. Men med Amiga Intui

tion blev det nemt at se resultaterne - og nemt at skabe dem, blot man havde de rigtige programmer.

På kontoret kommer de rigtige programmer fra Interactivision - enten hver for sig eller i samlede pakkeløsninger. Og

fælles for disse programmerer Integration. Kommunikation og Produktion. Interactivision programmerarbejder

sammen og udveksler data med hinanden. De er Integrerede og de Kommunikerer med omverdenen og andre pro

grammer, både via data-kompatibilitet og telekommunikation. Alt sammen højner Produktionen af rigtige resultater.

INTEROFFICE
INTERWORI),

VEJLEDENDE UDSALGSPRISER INCL. MOMS :

INTERSPREAI),

INTERTALK. Alle 4 INTER

INTERBASE

og

INTERWORD

programmer, i en

795,-

W

INTERSPREAD

ProfauoHat

795,-

pakkeløsning; INTEROFFICE.

INTERBASE

795,-

Danske program m er til danske Amiga-brugere. Alle

INTERTALK

795,-

skærmtekster er danske og alle manualer er danske.

INTEROFFICE

INTER

Pna^u»K<U

1995,-

serien er designet med Workbench 2.0

look, også selvom der stadig benyttes Workbench 1.3.

Opgradering af INTER program

Få en demonstration hos din forhandler !

til Piafø&unuU version

250,-

TLE 8680-2700
OPLYSER NÆRMESTE FORHANDLER
I N

FAX 8680-0692 (KUN SALG TIL FORHANDLERE)

T
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^
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Databaser i fire
dimensioner
Vi ser på en dansk datapakke, der indeholder 4
underprogrammer, os som siver dig fuld kontrol
over ain video- bos-, plade- eller diskette-samling«
Af Jesper Kehlet
små, at det kan retfærdiggøres at
a jeg først modtog 4D BASE
køre dem fra disketten. Dog fin
tæ nkte jeg ‘ Det er løgn!’ .
der jeg det lidt af et irritations
Man kan da ikke proppe 4
forskellige kartoteksprogrammer
moment, at hver enkel base hen
ter et grafikbillede ind fra
ned på én diskette?!
disketten for at vise det inden sel
Og er det ikke lidt am bitiøst at
ve basen kommer frem på
kalde det for ’4D ’? Det er jo trods
skærmen. Dette i sig selv gør det
alt en betegnelse, der hører
til et ‘krav’ , at have en harddisk.
anderledes fleksible database
Det skal dog siges at man blot
programmer til.
kan slette eller omdøbe .pie
Det er dog lykkedes dem helt
pænt. Programmøren, Steen
filerne i hver skuffe. Man skal
bare finde sig i et kort fade
Rabøl, har haft fornuften med på
råd i udviklingen af program
in /fa d e out med s o rt skæ rm, før
baserne dukker op.
merne, så der er blevet plads til
Med disse ord i baghovedet, vil
en hel del mere, end blot de
jeg kaste mig ud i hver enkel base
enkelt programfiler. Men er kvali
for at vise, hvilke muligheder man
teten så omvendt proportional
har for at få styr på sin medie
med størrelsen? Det vil jeg prøve
mæssige hverdag.
at belyse i denne artikel...

D

Kort fo rta lt

Manualen ko rt

Audioteket, Diskoteket, Bibliote
ket og Videoteket. Det er de fire
baser, man får, når man investe
rer i 4D BASE pakken. Audioteket
er en generel base til at holde styr
på musik. Og det er valgfrit for
brugeren at definere sine medier.
Diskoteket er nødvendigt for
alle, der vil have orden i sine
disketter, biblioteket er for den
læseglade, der vil have orden i
sine bøger/blade etc. og sluttelig
er der Videoteket, der giver mulig
heden for at få bedre kontrol med
sine videofilm.
Programmerne er så tilpas

Manualen er et (kort!) kapitel for
sig. Tre sider, og halvdelen er tre
so rt/h vid e billeder med elendig
raster, der kun dårligt viser
basernes brugerinterface. Hver
funktion, dog ikke dem alle, er
beskrevet med 1 linie hver,
bortset fra søgefunktionen, der
har fået 3 linier, farveindstillingen, der har fået 2 og udskriftsfu
nktionen har fået 6 linier.
Oversigtsfunktionen er dog
beskrevet på sidste side (!) med 6
linier og er den m est uddybende
af dem alle, selvom det er elen
digt.

Videoteket holder styr på dine videofilm .
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Manualen er sam tidig den pak
ke man får. Den består af e t ring
bind, med et diskettecharteque
af plastic, hvori 4D BASE-disken
ligger.

Generelt om
de fire baser
I alle fire baser får man pæne
skæ rm billeder med klare farver.
2.0-look'et er der også under
K ickstart 1.3, hvilket er behage
ligt. Stilen er gennemgående i
alle baser, ligesom opbygningen
af skærmen, hvilket betyder at
man hurtig kan finde rundt i alle
baserne, hvis man kan finde
rundt i én af dem.
Øverst på skærmen eren stribe
med overskriften (basens navn &
versionsnummer), sam t oplysnin
ger om ophavsrettigheder og
distributør. I midten af billedet har
vi et inform ationsark, indeholden
de det aktuelle karto te ksko rt og
nederst en oversigt over, hvilke
funktionstaster,
der
kan
benyttes, sam t en kort beskrivel
se af hver enkelt.
Der er fire menuer i hver base:
'Project’ , ‘ Redigere’ , ‘Udskrifter’
og ‘Opsæ tning’ . Et lille minus for
at stave den første med c, da det
er dansk software med danske
tekster.
I den første menu har vi de fire
grundlæggende funktioner, som
alle programmer har, nemlig

'Inform ation’ . Dernæst findes
der to funktioner, der hhv. gem
mer og henter det kartotek, man
arbejder på og sluttelig et men
upunkt, der afslutter basen.
På samme måde er næste
menu gennemgående for alle
baser, med en enkelt undtagelse,
som jeg afslører om lidt. Vi har
f.eks. i menuen ‘ Redigere’ sam
menfaldende funktioner, som
opretter kartotekskort, sletter
do, søger efter et kort, giver
mulighed for at hoppe til et
bestem t k o rt eller sletter det
aktuelle kartotek. Her har vi
netop forskellen, jeg om talte før.
I alle kartoteker er sidste men
upunkt benævnt ‘Slet A lt', hvori
mod Videoteket benævner punk
te t som ‘Opret nyt kartotek'.
Funktionen er den samme, men
stilen brydes altså.
De sidste to menuer har kun et
enkelt punkt hver. ‘U dskrifter’ har
et ‘Printer’ punkt, som dog er ble
vet til ‘Printer Menu’ i Videoteket,
og ‘Opsæ tning’ et ‘Farve valg’ ,
som Videoteket kun bryder ved at
stave ‘valg’ med s to rt v. Dette er
dog petitesser, som der kan ses
bort fra.

A udioteket
Audioteket giver mulighed for at
holde styr på sin musik. Til dette
formål kan man gemme relevante
data som kunstnernavn, titel,
medie, distributør osv.
Jeg kunne ønske en mere klar
opdeling af spilletiden. Der er kun
en udvej, nemlig den samlede
spilletid for hele pladen/båndet.
Numrene skal indtastes som to
tekstlinier, men je g havde fore
s tille t mig en gadget, man klikke
de på, hvorefter e t underkort var
kommet frem med f.eks. 20 lini
er, hvor man kunne indtaste num
renes titler, sam t 20 tilsvarende
linier med numrenes varighed.
Audiotekets måde at gøre dette
på, er en væ sentlig bagdel ved
denne base.

B iblioteket
Biblioteket er opbygget, så der er
mulighed for at gemme titel, for-

Endelig kan du få rede på din diskettesamling. Med Diskoteket i 4D
BASE kan du nemlig indtaste alle relevante data fra dine disketter, og
finde dem igen hurtigt.

Med Audioteket kan du få overblik over alle dine plader og al din musik.

"H vo r er min bog om Sommerfugle i Norge?" Gem al inform ation om
dine bøger i Biblioteket.

fatter, forlag og en type/kategori
på bogen. Ydermere kan man ind
taste en linie med bemærkninger.
Det er muligt at indføre bogens
sprog,
ligesom
bognummer,
antal bind og udgivelsesår.
Jeg savner dog et felt, hvor
bogens udgave og oplag kunne
indtastes, ligesom dens original
titel, såfremt den er blevet
oversat fra et andet sprog. For at
tage et eksempel: Jeg har André
Brink's ‘En kæde af stemmer’
stående i min anden bogreol på
3. hylde. Den er fra 1982 og min
udgave er 4 .udgave, 1. oplag fra
1988. Dens originaltitel er ‘A Cha
in of Voices' og er en roman, der
tager udgangspunkt i et slaveop
rør i Sydafrika i 1825. Jeg kan
snildt
bruge
feltet
med
bemærkninger, til at gemme
information
om forfatterens
andre bøger. F.eks. har han også
skrevet 'En tør, hvid årstid’, som
er blevet filmatiseret med Donald
Sutherland og Marlon Brando i
hovedrollerne. Dennes originalti
tel er ‘A Dry, White Season’ og er
en af mine yndlingsboger. Det har
jeg ganske simpelthen ikke plads
til, hvilket jeg finder generende.
Minus til biblioteket for dette.

Man kan i oversigten klikke
med musen på et kort, hvorefter
dette vil blive placeret i det aktuel
le kartotekskort på hoveds
kærmen. Her mangler en tydelig
angivelse af, hvilket kort man
klikker på. Har man imidlertid
klikket, er der ingen vej tilbage,
men man må, i tilfælde af en fejl
tagelse, ind i oversigten igen.

Diskoteket
Diskoteket er lidt anderledes, da
der nærmest er for mange felter!
Softwaretitel OG diskettetitel må
opfattes som en og samme ting.
Idet der kan indtastes et diskette
nummer samt et antal disketter,
vil det sidste være overflødig. Til
PD-disketter som Fred Fish-serien, kan man indtaste 'Fred Fish
Public Domain Software’ som
software-titel og ‘AmigaLibDisk
#731' som diskettetitel. Et stort
plus. Desuden kan man indtaste
normale oplysninger, der har rele
vans til softwaren.
Der findes kun en fejl hos Disko
teket. Forestil dig en diskette
med flere programmer på, som
en Fish-disk. Her ville det have
været rart at kunne indtaste de
enkelte softwaretitler, på samme
måde,
som jeg
bad om
musikstykkerne i Audioteket.

Videoteket
Enhver
fjernsynsnarkomans
drøm: orden på sine videofilm.
Videoteket er bragt på banen.
Udover den danske titel kan man
her også indtaste originaltitlen.
Dejligt. Instruktøren har fået en
linie og som et meget dejligt
punkt er der plads til 4 (fire) linier
med de medvirkendes navne. 2
linier er afsat til bemærkninger og
et felt med plads til filmtypen.
Udover en masse andre felter, er
der plads til tæller-position for
sta rto g slu t på film.
Denne base skal afsluttes med
et plus for fuldkommenhed.

En fo r alle
os alle fo r en
Vi skal nu tage fat på basernes
fælles funktioner. Det skal siges,
at det desværre, ikke er perfek
tionismen, der har præget funktionsimplementationen i de 4
baser, som alle er skåret over
samme læst.
For kort at komme over de
grundlæggende funktioner skal
jeg nævne, at hop-funktionen
beder brugeren om at indtaste
kortnummer, hvorefter der hop
pes til det pågældende karto
tekskort, ligesom det at oprette
og slette et kartotekskort foregår
helt efter bogen, med at stille
brugeren i første felt ved oprettel
se, og bede brugeren om at
bekræfte sletningen af et kort.
Farverne er nemme at stille, da
der er brugt en farverequester.
Gemme og hente et kartotek er
heller ikke præget af de store
sidespring og fungerer præcist.
Når man derimod beder om en
oversigt over kartotekskortene,
får man kun kortnummer, num
meret på emnet, titlen på emnet
samt en oplysning mere, som
afhænger af emnet. For film vil
det være de medvirkende, for
musik vil de være kunstnernavn
og så fremdeles. Man kunne have
flyttet oversigten til højre eller
venstre, så man kunne se lidt fle
re oplysninger end de umiddel
bart nævnte, men sådan skulle
det ikke være. Det er lidt kedeligt.

Seekand
thee shall find!
Søgefunktionen er det, der gør
baserne ubrugelige. Det nedbry
der ethvert godt forhold til
baserne. Søgekriteria kan være
et hvilket som helst af kortets
oplysninger også kombinationer
af disse. Men har man søgt på
f.eks. en kunstner i Audioteket,
får man den første og INGEN
ANDRE. Der findes INGEN mulig
hed for at finde næste forekomst
af plader med denne kunstner,
hvilket desværre også gør sig
gældende for de andre tre baser.
Dette gør 4D BASE så godt som
ubrugeligt og er en MEGET stor
fejl, som nemt kunne have været
rettet.

Nedfæ ldet på papir
Printerfunktionen kører med to
forskellige udskriftsformer: stan
dard og oversigt. Standard udsk
river hvert enkelt kort i en blok for
sig selv, med en linie til hvert kriterie.
Man kan endvidere, udover lini
en med basens titel også få lov at
indtaste en linie med en oversk
rift på kartotekskortene. En udsk
rift som oversigt, vil give samme
udskrift som oversigtsfunktionen
giver på skærmen. En linie til
hvert kort og kun 4 oplysninger.
Her fandt jeg en meget mærke
lig fejl, da jeg skrev oversigten ud
fra Audioteket. I forhold til øverste
linies angivelser af kriteria, var tit
len og kunstnernavnet forskudt
så meget til venstre på papiret, at
medienummeret helt forsvandt!
Da jeg ikke fandt nogen nytte i
medienummeret,
kan
dette
måske virke ligegyldigt, men det
er en fejl i udskriftsrutinen, at der

ikke kan holdes styr på justerin
gen af kolonnerne.
Det er generende kun at have
muligheden for at sortere efter to
kriteria ved udskrift, samt kun at
have valgmuligheden mellem at
udskrive alle kort eller det
nuværende. Det ville være bedre
med en angivelse af et udsk
riftsområde, som f.eks. alle titler
med en bestemt kunstner, kort
nummer 4-14 etc.
Videoteket har muligheden for
at udskrive på en ryglabel eller en
frontlabel. Det er dog også den
eneste base, der giver denne
mulighed. Diskoteket giver IKKE
mulighed
for
at
udskrive
diskettelabels.

Afsluttende
bemærkninger
Der er potentiale i det her. Det
overholder alle de skrevne og
uskrevne regler for, hvordan det
skal skrues sammen, hvordan
brugerinterfacet skal opbygges,
samt hvordan man skaber vel
være og komfort i et stykke
software. Man opnår hurtig en
fortrolighed med programmet.
Kartotekskortene kan virke nem
me at arbejde med, men der
mangler væsentlige oplysninger
ved Audioteket og Biblioteket.
Man kan også kun have et
enkelt kartotek inde ad gangen,
der dog er et mindre klagepunkt,
da man normalt ikke vil arbejde
med flere kartoteker af disse
typer på én gang.
Men søgefunktionen er roden
til alt ondt i denne sammenhæng.
Havde den dog blot virket - alle de
andre fejl er til at leve med; men
når jeg søger efter en kunstner, vil
jeg også kunne finde næste fore
komst af pågældende.
Derfor kan jeg ikke anbefale 4D
BASE, da et ellers godt stykke
software dermed er ubrugeligt!

Fakta:
4D BASE, pris kr. 495,Evolution Danmark,
tlf.: 3179 0696
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Månedens
abonnementsvindere

C-64 TILBEHØR

COM-BUDGET PRG. DISK OG BÅND . kr. 198.00

Holder styr på din Dankort-, løn-, familiekonto m.v.
Udskrift. Udgifts- og indtægtssortering.
COM-SKAT PRG. D IS K ............................. kr. 198,00

Et skatteprg. Kan beregne rest-/overskydende skat
Fremtids sikret. Pulldown menuer. Printerrutine.
LOTTO PROGRAM D I S K ........................... kr. 98.00

A4-printer rutine. Gevinstsøgning. Directory.
LYKKEHJULET DISKETTE .......................kr. 98,00

Et spil på dansk med bonusrunde. 300 tekster.
REGNEMESTER D IS K ................................kr. 98.00

Et lærerigt og sjovt familiespil. hvor dine evner til
hovedregning bliver sat på en prøve.
DATAWORK SYSTEM PRG. D IS K ......... kr. 150.00

Opret databaser efter eget ønske Søgning sorte
ring. alle poster. Udskrift ark/labels
ACTION REPLAY MK V I ........................... kr. 798,00
TOOL BOX EXTRA 64K M o d u l ........... kr. 498.00

Modulet for dig! - Ring for information.
TOOL BOX M odul .................................... kr. 298.00

Her er m asser af godt hjælpeværktøj samlet på eet
modul til både tape og disk :
BO OSTER 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. FILECO PY er et alsidigt kopi-prg.. som bl.a. giver m ulig
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.
M ULTIBACKUP 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. N IB B LER kopierer he
le disksider. Man behøver ikke formattere måldisk.
den får nøjagtig sam m e 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. D IR 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.
AZIM UTH JU ST E R IN G kan stille alle datasetter til et
hvilket som helst bånd. Man kan simpelthen se
hvorledes programmerne ligger på båndet og rette
tonehovedet derefter! BA CK TO BASIC, resettaste.
Sendes overalt også Norge og Sverige, porto kr. 27-

LEG &HOBBY
9460 BROVST. TLF. 98 2310 98

SKATTEREFORMEN
ER TILBAGE!!!
T e s te t i D e t Nye
C O M p u te r 1 /9 2 o g 2 /9 1 .
V il du fin d e ud af, hva d
du få r tilb a g e I s k a t,
in d e n du k ø b e r
ju le g a v e r? B rug
SKATTER EFO RM EN t il kun
kr.

2 9 8 ,-

S å fre m t du h a r en
tid lig e r e v e rs io n a f
SKATTER EFO RM EN , k o s te r
en o p d a te rin g ku n kr.
*

1 4 9 ,-

Bestil hos:
J&T-Data
v/Jens Bak
Løkketoften 51
2 6 2 5 Vallensbæk
T lf.: 42 64 64 37
(17.00 - 19.00)
* Bemærkl Priserne er
incl. moms.

Det er os med de gode tilbud!
Amiga 600

Amiga 600 incl. mus og
strømforsyning,
kun kr. 2.995,Amiga 600HD m/20MB
harddisk,
kun kr. 4.495,-

CDTVsæt

Disketter

Printere

31/2" No name

Commodore MPS-1230...kr. 1.695.-

10stk. kunkr.
100stk. kunkr.

Commodore MPS-1550...kr. 2.695,-

45,399,-

Commodore MPS-1270..kr. 1.995.StarLC-20.....................kr. 1.899.■

51/4mGoldstar

10stk. kunkr. 45,100stk. kunkr.399,-

Commodore64

Star LC-200.................. kr. 2.699,Star LC-24-200 s/h........ kr. 3.399,Star LC-24-200 tarvs......kr. 3.999,-

Commodore 1084s

Det Nye COMputers eget lille lykke
hjul er denne gang landet på Frede
riksberg, hvor Nicolai Scheiby er
månedens heldige kartoffel - har
har nemlig vundet førstepræmien et gave-kort på k r 5000,-!
usk: for at deltage SKAL du
Tegner o g
være helårsabonnent! Er du
laver musik
det deltager du til gengæld
helt automatisk hver måned I sin
i Amiga har Nicolai 1MB RAM,
eksternt diskdrev, monitor og
vores fantastiske præmieudt
soundsampler. Her er favoritpro
rækning - se iøvrigt annoncen
grammet DeluxePaint IV, hvor han
andetsteds her i bladet.
sidder og tegner på livet løs. Men
vi skal nok ikke forvente at se
Har begge dele
Nicolai’s kunstværker i bladetfor20-årige Nicolai Scheiby er denne
eløbig
- "de tegner for godt i Gal
måneds vinder, sammen med 52
lery. Der kan jeg ikke være med,”
andre vindere. Forskellen er blot,
mener Nicolai.
at Nicolai har vundet første
Musik er han helt vild med, og
præmien, nemlig et gavekort på
han har haft stor glæde af sin
kr. 5000,-!
soundsampler. Med den og så
Nicolai er uden arbejde, og har
Audio Master II bliver der kompo
derfor masser af tid til at dyrke
neret til den helt store guldme
sine to interesser: Commodore
dalje
- og det selvom Nicolai ikke
64 og Amiga 500. For C-64'eren
kan læse noder, men Nicolai
er ikke død i Nicolai’s øjne - “ Det
komponerer istedet på gehør.
hænder stadig at jeg tager brød

H

kassen ned fra hylden, og pro
grammerer lidt maskinkode,”
siger altså Nicolai, der har haft
megen glæde af gamle numre af
COMputer, da der stadig var pro
grammeringstips i bladet.
Så han sidder med jævne mel
lemrum og prøver at lave sin egen
lille demo, selvom han indrøm
mer, at det nok ikke ligner de hel
professionelle demoer, med mas
ser af rasterscroll osv.
Men Amigaen får nu mest
opmærksomhed - især hvis den
står på AD & D. For så sidder
Nicolai og spiller indtil han skal
bruge tændstikker til at holde
øjnene åbne...!

A lco tini i høj kurs
Lige som de to foregående vil
også Nicolai have sit gavekort
udstedt til Alcotini, "for dem ple
je rje g at handle hos” , som han
udtrykker det. Så der er et gave
kort til værdi kr. 5000,- på vej til
Nicolai - tillykke!
Vi siger også tillykke til de to der
har vundet de skattefrie kr.
1000,- hver, Jimmy Frederiksen i
Hårby og Jesper Lillesø i Ålborg!

Præmie-listen:
Således er præmierne fordelt i denne måned:

Incl. FAKTA leksikon,
fjernbetjening, tastatur,
diskettedrev og mus
kun kr. 6.995,-

Commodore PC
PC-20III
„„„„
kun kr. 2.244,-

C 64 Terminator 2, med
tegne og male program,
kun kr. 795,-

Diskettestation

SofTw are Club

kun kr. 4.995,kun kr. 1244,-

14- farve VGA kun kr. 2.494,ind. 25% moms

$ o f Tbare Club

Bliv medlem af vores

SL-386-25/40
Mono VGA

Incl. kabler,
kun kr. 2.499,-

Amitech 3W tu
Amiga 500
kun kr. 749,-

og opnå
15% rabat
på spil

Frederiksborggade 7 1360 København K (v/Nørreport Station) Tlf. 3312 34 40
Nørretorv 16 4100 Ringsted Tlf. 57 67 05 25

1. præmien, kr. 5 0 0 0 : Nicolai Scheiby. Howitzvej 5 4 , 2.tv., 2 0 0 0 Frederiksberg
2. præmien, kr. 1 0 0 0 : Jimmy Frederiksen, Strandgade 1 3, 5 6 8 3 Hårby
3. præmien, kr. 1 0 0 0 : Jesper Lillesø. Sigrid Undsetsvej 1 6 3 , 9 2 2 0 Ålborg 0
Følgende 5 0 har vundet 1. stk. ‘ Top Secret":

hanne nielsen, gentofte, sune johansen, hillerød, bo roth, vejle øst, anders andersen,
ebeltoft, karsten hvideberg, Stenløse, blixen-finecke, hesselager, jeppe ravn-grove, viborg.
villy larsen, jægerspris. peter tønnesen, kastrup. per jørgensen, vodskov. Christian spring
borg, birkerød, kenn Christensen, Sønderborg, per rene hansen, solkeborg. brian stidsen,
solrød strand, anders hauge, helsingør, michael salomonsen. ishøj, jon rasmussen, ballerup. Carsten fenger, roskilde, søren hansen, havndal, ishøj bibliotek, ishøj. jan krogh.
havndal, dennisjensen, køge, svend hansen, solrød strand, jens madsen, glamsbjerg.jari
larsen, grenå.jesperdamm nielsen. farum, thom asarnsted.glostrup. michael a. kjeldsen.
hals, henning oisen. sorø, Christian flindt, hellerup, toke riishøj henriksen, gentofte. henning rindbæk, valby. nicolai vullum. sorø. dorte ureck, præstø, jesper skouborg, hammel,
ander mørup. frederikssund, michael rosenø, hellerup, jørgen andersen. tønder, kim sindalsen, stege, jan-erik sjøgren, vanløse, henrik hardvendel, virum, morten lundt. rønne,
datariet. vejle, grovballe skolebibliotek. Silkeborg, jan bjørkholm, vanløse. bo madsen. karIslunde, keld oisen, ballerup, kasper hansen, Slangerup, rene hansen, glostrup. erik lund.
hvidovre.
Tillykke til Jer alle!

OBS! ALLE VINDERE HAR FÅET DIREKTE BESKED!

Overfør filer med
express-fart

før navnet. Hvis man ønsker at
finde ud af hvad den anden
maskine har i RAM-disken skal
man blot skrive ‘dir ~ram:’.
Overførsel er heller ikke noget
problem, man skal blot kopiere
mellem sit lokale og eksterne
device som f.eks. ‘copy ~ram:#?
a:’.

Med netværket TwinExpress kan du sende filer mel
lem to Amigaer med op til 290*000 bits i sekundet*

Konklusion
Det er desværre hellerikke muligt
at sende beskeder til andre, så
det skal siges at dette netværk
kræver en hel del ekstra arbejde
før det er rigtigt godt.
En god udvidelse ville være at
understøtte Workbench, således
at den anden maskine blot ville
optræde som et ekstra drev på
WB. En lidt nemmere udvidelse
ville være en Arexx-port. Begge
udvidelser ville forøge brugbarhe
den af nettet dramatisk. På trods
af manglerne er dette et værdigt
bud på et næsten-gratis netværk
mellem to maskiner.
TwinExpress ertil alle der harto
computere, om så det er AmigaAmiga, eller Amiga-PC, og som
har behov for at udveksle filer
mellem de to maskiner. Hastighe
den alene gør, at TwinExpress er
attraktiv (min 115200 bits/sek.,
max. 290.000 bits/sek.), og
muligheden for at bruge den
anden computer som et alminde
ligt device, giver straks store
muligheder for hurtigt at kunne
hente filer fra den anden maski
ne.
■

Af Kenneth Fribert
M n Mt-SavtwinExpress, herefter kalder vi
THIN:
det blot TE, er en smart ny
Tvin E xpress i s a f i l e
tr a n s fe r prooran th a t a llo w s a u ser to quicicly
tr a n s fe r f i l e s , d ir e c t o r ie s or f u l l d is k s between two con p uters v ia a
protokol, der tilbyder back-toca b le con n ected to t h e ir s e r i a l p o r t s . Dependin$ on the type o f your
co
n
p
u
te
rs.
the
s
e
le
c
t
e
d
r a t e and th e tr a n s m s s io n node in u se vou
back
mellem
Amiga-Amiga, can tr a n s fe r d ata a t about baud
2 2 ,0 0 8 b y te s / secon d betw een two 1 2 .5 MHz ATtype con p u ters or two A niga co n p u ters.
Amiga-PC eller PC-PC. Back-toThe d e fa u lt baud r a t e and p o rt are 115200 and C0H1 (SER on the A n ig a ). To
back har intet med musik at gøre
s p e c ify a new p o rt or a new baud r a t e , nake then argunents to TWIN:
(her altså), det er blot som tegn
THIN COM2 57600
på at der kun kan tilsluttes to
T his i s a Shareware p rogran . Vou m ist purchase
l ic e n s e to u se i t a f t e r
rch a se a li
a 1-ueek e v a lu a tio n p e n o d . For 30 CANS you
l i c e n s e fo r 2 conputers
ou g e t a li
maskiner.
<add
add 19$ fo r each a d d itio n a l co n p u te r), a n
nanual and 6 nonths o f sup p ort.
TE bruger seriel-porten, men
0MNIC0DE
P.O. Box 128 A huntsic
her benyttes hardware direkte
FAX: (5 1 4 ) 385-6455
S rø jrø r1
HIN) h e lp baud
(meget ulovligt efter Commodore
rr o r: U nrecognized op tio n in connand HELP
WIN> show baud
guidelines). En PC har en maksi
aud r a te : 115208
mum hastighed på 115.200
bit/sek, hvor Amiga'ens port er
garanteret til cirka 1 m bit/sek,
TwinExpress er et mini-netværk, der kun kan køre på to Am iga'er. A lli
her er det dog CPU 'en der sætter
gevel er det muligt at overføre filer med op til 290.000 bits/sek. Og så
begrænsningerne, så med en
er TwinExpress endda Share-Ware!
almindelig 68000 er maksimum
do-linje, hvor alle ordrer skal
kan man ikke bruge den særlige
hastigheden 190.000, hvorimod
tastes ind. Til gengæld er det
‘Express'-mode.
med en 68030 er den 290.000.
muligt at foretage sig forskellige
TE tilsluttes ved hjæ lpafetnullkommandoer på den modsatte
om m unikér me;J
modem-kabel med RTS og CTS
maskine, f.eks. dumpe til prt:
en anden maskine
krydset, ligesom de sædvanlige
eller et hvilket som helst andet
TE tilbyder ligesom AmiNet et vin
RXD og TXD. Man kan nøjes med
device, man skal blot angive et
due, som fungerer som komman
at krydse TXD og RXD, men så

T

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

Professional Page 2.1DK,
Professional Draw 2.0, The Art
ol o
Department Prof.
Nordic Power-Freezer
Action Replay Midi
Amiga 3000
m m t
DeluxePaint IV
0_0

A m ig a -u d styr:
ATonco - A-500 PCom ulator(80286)
MW 500 indbygningssystem t. A-500
512 K-ram udvidolso m. ur og afbryder
8 MB-rambox m. 2 MB til A-500/1000
2 MB ramudv. m,ur/afbr -512K Chipm.
2 MB ramudv. m. ur/abr -1 MB Chipm.
1 MB ramudv. til Amiga 500 plus
1 MB ramudv. til Amiga 600
MEGAMIX2000 ramkort m. 2 MB
MEMORYMASTER ramkort m. 2 MB
Multivision 2000 (Flickertixer)
3.5* Diskdrev m, bus & afbr
5.25" Golem Diskdrev40/80i'bus afbr
3.5* Diskdrev til indbygning i A-500
Professional 030 turbokort
Kickstartomskifter. A500/2000, 2 sys.
Kickstartomskifler. A500/500*. 2 sys.
Bootselektor DF0-DF1(2)
Bootsolektor DFO-1-2
Stovlåg til A-500/2000 i rogi. polyester
Muttiplayerkabol, A-500/A-500
Action Replay V 3 1. A.500/A1000
Action Replay V . 3 1. A-2000
Soundsampler. stereo. Smartsound
Xcopy Professional m. Hardware ny ver.
Mus & Joystick omskifter, elektronisk
Strømforsyning til A-500
Diverse le-kredse til Am iga (og C-64)

1495.00
1660.00
300.00
2275.00

740.00
960.00
1320,00
1560,00
635,00
830,00
610,00
2675,00
130,00
225.00
85.00
130.00
95,00
150.00
995.00
1050.00
395,00
455.00
225.00
475.00
nng

Har du problemer mied din Amiga 500/1000 eller
2000 kan vi normalt reparere den til en fornuftig
pris. Bemærk dog , at reparationer kun modtages
otter forud truffet aftale. Dette skulle gerne holde
reparationstiden på et minimum.________________

O iekettebox m ed lés:
til 80 stk 3.5* eller 100 stk. 5.25*
til 100 stk. 3.5*

60.00
70.00

P rin te r« og tilb e h ø r:
Star LC 24-200. 24 nål. cokx
Star LC 20
Citizen 120 D *
Citizen 224. 24 nål - Amiga Printm anager
Farvebånd, LC 10/20. sort
Farvebånd, LC 24. sort
Farvebånd. Citizen 120 D *
Pnntoricabol, A-500(IBM)/Centromcs
D isketter:
5.25* DSDD Goldstar
5.25* HD NN. 1.2 MB
3.5* DSDD NN
3.5* HD NN. 1 4 4 MB

3895.00
1795.00
1395,00
2495.00
45.00
75,00
65,00
60.00

p r. Stk.
3,20
5.00
4.50
/.(X)

J o y s tic k o fl d ive rse :
Competition Pro. Joystick
Competition Pro M INUDiskbox
Competition Pro Star m. autotire/slow
The Arcade Joystick
Video Backup system (HD > VHS-bånd)
Kickstart V. 2.04 ROM
Musomåtto. blå, 8mm.
Musemåtte. rod. 6mm
Multimeter 3800 G (Volt-Ampero-Ohm)

pr. 100
288.00
450.00
382.50
630.00
150.00
160.00
230.00
215.00
960.00
65,00
50,00
335,00

MW500 er et system til ombygning af dm A-500. Du får
herved lost tastatur og plads til 2 stk. 3.5* disket-testationer, som er placeret i forsiden af kassen Amigaens
stik er uændrede, og der er plads til en intern Harddisk og
til turbokort. Pris: 1660,00.

Vi har m ange andre varer. D isse frem går af vo r p ris lis te , som du får ved hvert kob.
er vel nok det mest avancerede Harddisksystem til Amigaen. Det har 16 bit dataover
forsel på op til 1.9 M 8/sek. Autoboot fra kickstart 1 3. FukJ m ultilaskmg og automatisk tilpasning til turbokort
(68020/030/040 processorer). Password-beskyttelse af Harddisken (læse/sknve/format). Autoconfiguration og
autoboot kan slås fra (af hensyn til VIRUS). Der er plads til 0. 2 .4 . 6 eller 8 MB ramudvidelse på selve
kontrolleren, samt tilslutningsmulighed for 7 extra SCSI-enheder.
Et lidt billigere - men ikke ringere - Harddisksystem kommer fra Trinology m ed det kendte
controller
system. Her or der mulighed for et andet Kickstarisystem og ramudvidelse på pnntet.
OKTAGON/SCSI
System

t.500

AT-BUS-controller. 0 Mb
AT BUS-controller. 2 Mb
SCSI-controller. 0 Mb.
SCSI-controller. 2 Mb
42 Mb HD. 15 ms.. 0 Mb
42 Mb HD. 15 ms.. 2 Mb
85 Mb HD. 15 ms.. 0 Mb
85 Mb HD. 15 ms.. 2 Mb
127 Mb HD. 16 ms. 0 Mb
240 Mb HD. 16 ms. 0 Mb
44 Mb Syquest HD. in d . 1 disk
88 Mb Syquest HD. in d . 1 d«sk

1745,00
2940,00
4370,00
5030,00
5115,00
5780,00
5170,00
8470,00

t.2000

O KTAG O N /AT-BU S
t. 500

2055.00
2720.00
4150.00
4815,00
4980,00
5650,00
5480,00
8790,00

t. 2000

1745.00
2410.00

1395.00
2060.00

3590.00
4255.00
4565,00
5230.00
4795.00
8480.00

3235.00
4900.00
4215.00
4880.00
4445.00
8125.00

B O IL 3/SCSI
t. 500

t. 2000

3235.00

2930.00

3675.00

3370.00

4070.00
5605.00
4905.00
5560.00

3765.00
5300.00
4025.00
4685.00

Bem æ rk, a t alle p ris e r på H arddiske e r d a g s p ris e r pr. 2/11-1992. D isse kan æ ndres uden va rse l !!

Forhandlere søges.
Alle priser incl. MOMS
F o r b e h o ld fo r p r is æ n d r in g e r

Ved spørgsmål om softwarekøb
henviser vi vore kunder til
Daisy Software

GI. Kongevej 92 - 1850 Frederiksberg C
T I f 31 31 75 23

ABSALON DATA
Vangedevej 216 A - 2860 Soborg
TIf: 31 67 11 93 - FAX: 31 67 11 97

Ma. - Fr.: 1 2 - 1 8 . Lø. lukket

Besøg Hos Sy

Den sidste

♦

♦

Dette er beretningen om en evigt tilbagevendende
ninjakriger, en knaldrød Ferrari T e s ta ro s r
levende slimklat - og om et lille enjtelsk spil!
der har overlevet længere end de fleste softw«
giganter*.*

farverige grafik, før Mark Cale
igen fik en ide... På det tidspunkt
var konsoller blevet det helt store
hit i England, og Mark mente der
for at grafikken skulle være mere
konsolagtig - altså endnu mere
munter og farvestrålende - forfra I

Af Søren Bang Hansen

| Silly Putty udkommer sidst på I
efteråret til Amiga (1Mb). De man
ge grafiske “ re-writes” er skyld i,

i år er lang tid. I computer
vilde år i spilbranchens
verdenen er det nærmest
tetsperiode. “Jeg er er
mand, og min hukommelse er
en evighed. Vi skal faktisk
ikke så god længere," siger han
helt tilbage til 1983, for at finde
starten på System 3. Firmaet, der
med et underfundigt smil.
Og Ferrari’en er da også for
i løbet af alle disse år har forsynet
længst skiftet ud med et mere
computerfolket med spil som The
“fornuftigt” køretøj. Til gengæld
Last Ninja, International Karate
har Mark købt sine to partnere ud
og Myth... for nu blot at nævne tre
af firmaet, så han idag står som
af de største succeser.
ene-ejer af det lille softwarehus,
En ung knøs på bare 19 år fik på
der i øjeblikket beskæftiger 15
det tidspunkt den fikse ide at
fastansatte medarbejdere.
starte et firma, der skulle lave
computerspil. Dem var der ikke
En lyseblå slim klat ♦♦♦
ret mange af dengang, så alle var
Da jeg besøgte firmaet, var “Silly
skeptiske, inklusiv bankerne.
Putty” spillet på alles læber. Og
Men Mark Cale lånte startkapita
på tredje sal, hvor selve program
len af en bekendt, og da det lyk
meringen foregår, løb jeg ind i en
kedes ham at få to kammerater til
skægget herre, der hellere end
at skyde penge i projektet, var
gerne ville fortælle mig alt om
drømmen blevet til virkelighed.
netop dette spil.
Barnet blev døbt "System 3" Hans navn er Phil Thornton, og
da det jo var undfanget af tre
hans erfaring inden for spiludvik
fædre. Og fødslen blev fejret med
ling er næsten lige så imponeren
maner: Mark lagde ud med at
de som hans hårpragt. Phil
købe en firmabil til sig selv - en
startede sin karriere med at lave
funklende rød Ferrari Testarossa!
animationer for et medicinfirma,
Det bragte ham på forsiden af fle
og siden da har han arbejdet for
re engelske sladderaviser, der
straks udråbte ham til "Computer
både Palace, Mirrorsoft - og altså
nu System 3, hvor han i løbet af
Whizzkid” ... Det var dengang i de
de sidste par år har taget sig
pulserende firsere, hvor alt kunne
lade sig gøre.
kærligt af titler som “ Last Ninja
3 ” og "Myth” .
Men tiderne skifter, og (nogle)
folk bliver voksne. Idag er Mark
Men her på det seneste er det
meste af hans tid gået med
Cale ikke meget for at tale om de

N

Nu er det officielt: Den evindelige
ninja er langt om længe død og
begravet. Han vender IKKE tilba
ge

68

"M v tb " er et af System 3's bedste
spil, men salgstallene skuffede.
Måske fordi der ikke stod "B at
m an" på æsken? Idag
firm aet
indset, at licenser er ve ^n fr£m.

£ ©

System 3's unge direktør, M ark Cale, foran sin berømte racerbane.

førnævnte “ Silly Putty” . Phil er
ansvarlig for grafik og spildesign.
Silly Putty er et platformspil, men
det kan du læse meget mere om
andetsteds i dette nummer af
DNC.
Grafikken er dog spillets stør
ste plus - og det er udelukkende
Phils fortjeneste.
Faktisk har han måttet tegne
hele grafikken om TRE gange!
Den oprindelige plan var at lave et
rigtigt gyserspil med masser af
gotisk atmosfære, men netop
som Phil havde tegnet sit sidste
pixel-spøgelse, kom Mark Cale på
den tanke, at spillets utraditio
nelle gameplay nok ville fungere
bedre med en mere farverig grafik
-om igen!
Men ikke så snart havde Phil
lagt sidste hånd på den mere

at spillet har været halvandet år
undervejs.

På gravens rand?
De lange udviklings-tider er ken
detegnende for system 3: Der ER
langt mellem de nye spil, og det
har fået et par engelske com
puterblade til at antyde, at
System 3 er i vanskeligheder.
"Nej, nej...,” forsikrer Phil
Thornton. "Bladene drager deres
egne konklusioner. Der har været
så mange konkurser her på det
seneste (Electronic Zoo, Palace Red), at folk efterhånden bare
venter på, at små firmaer som os
går ned med flaget.”
Myth var for eksempel TO år
undervejs, bl.a. fordi det udvikle
de sig i takt med efterspørgslen præcis som Silly Putty. Mark Cale

Silly Putty: Læg mærke til hvordan din figur, midt på skærmen, strækker
sig, mens han (hvis det da er en han) prøver a t undgå nogle a f spillets
bizarre uhyrer.

er nemlig lidt af en perfektionist,
og han er ikke bleg for at give pro
grammørerne besked på at
starte forfra, hvis et spil efter
hans vurdering er røget ind på et
sidespor. Det sker også, at halvt
færdige projekter bliver skrottet,
fordi ideen ikke faldt ud som plan
lagt.
For i modsætning til sværvæg
tere som US. Gold, Ocean og
Codemasters, så er System 3
ikke interesserede i at sprøjte en
masse spil på markedet. “ Hvis vi
gjorde det, så var vi sikkert et
kæmpestort firma idag," ler Phil
Thornton...

længst havde begravet den. Så
det kunne unægteligt godt ligne
det sidste søm i ligkisten, når
selv System 3 nu siger farvel og
tak til den gamle brødkasse.
Æren af at lave firmaets sidste
C64-spil tilfalder Miles Barry. Han
har arbejdet som professionel
C64-programmør i mere end tre
år, og har blandt andet stået for
C64-udgaverne af “ Escape from
Colditz” og “ Nightbreed” .
Fuzzball minder i det store og
hele om Amiga-versionen. Du
styreren lille kugle (ikke at forvek
sle med slimklatten i Silly Putty),
rundt på 50 platform-levels. Spil
området er mindre end på Amiga-

Miles Barry konverterer Fuzzball til 64'eren. Som C64-program mør til
hører han en hastigt uddøende race...

Farvel til 64’eren
Noget af det, der holder System 3
økonomisk ovenvande i de lange
pauser mellem nye udgivelser, er
konverteringerne af gamle titler.
Under mit besøg blev der arbejdet
på C64-udgaven af Fuzzball.
Amiga-udgaven var ikke specielt
imponerende, men C64-versionen har i hvert fald EEN ting, der
gør spillet bemærkelsesværdigt:
Det bliver System 3's sidste C64spil!
System 3 er ellers firmaet, der
trofast har holdt liv i 64'eren, læn
ge efter at konkurrenterne for

en, og spillet virkede også lidt
langsommere. Da jeg så det,
manglede den sidste farvelæg
ning, så hele skærmen flød over i
nogle syge, grønlige nuancer...
Men Miles forsikrede, at han nok
skulle få det til at se farvestrålen
de ud.
Arbejdet med en sådan kon
vertering tager typisk omkring tre
måneder, så spillet skulle være
færdigt, når du læser dette.
Men hvad mener en garvet
C64-programmør om, at han
formentlig aldrig mere kommer til
at arbejde professionelt med

64'eren?
"Det har jeg det sådan set fint
med," siger Miles. "6 4 ’eren er en
god maskine - klart den bedste
blandt 8-bitterne. Men jeg er ikke
nostalgisk. Faktisk tror jeg ikke,
jeg kommer til at savne 64'eren.

Piraterne spøger
Programmørerne på System 3
har haft nogle ret traumatiske
oplevelser med spil-pirater. Phil
Thornton fortæller:
“ Samme dag Myth blev udgi
vet, ringede telefonen. Jeg løfte
de røret, og i den anden ende var
der en mand, der ikke ville sige
hvem han var. Han præsenterede
sig bare som pirat og sagde, at
han lige havde cracket vores spil
og allerede havde spredt det på
diverse bulletin boards. Så grine
de han og lagde røret på.”
På det tidspunkt havde Phil
arbejdet med spillet i 2 år, og så
ringer en anonym herre og siger,
han har cracket det på en dag. “Vi
måtte binde Phil til en stol de
næste par dage, ” griner Vanessa,
der arbejder i salgsaf
delingen...
Men Phil har,
forståeligt nok,
stadig svært ved
at se det sjove i
situationen:
“Pirater er nogen
sørgelige menne
sker. Tænk at få
fornøjelse af at
skade andre på
den måde. Det
er ynkeligt...”

res CDTV en chance. Til gengæld
er han ikke begejstret for, at Commodore har lanceret eksterne
CD-drev til Amiga-familien. Det
letter piratkopieringen, frygter
han.
System 3 har i øjeblikket gang i
et stort projekt i samarbejde med
Commodore. Det er altsammen
meget hemmeligt, og det eneste
jeg kunne få at vide var, at det har
noget at gøre med en ny
Amiga. Mindre kryptisk
bliver det ikke, da jeg
spørger til firmaets
planer
om
at
udvikle cartridgespil:
”Jo, vi vil ud
vikle cartridge-

Nye
tiaer,
nye
medier
System 3 skøn
ner, at de taber over 60% af
markedet til piraterne, så der er
ikke noget at sige til, at de søger
i retning af “ pirat-sikre” medier.
Phil Thornton er en af de få i
den engelske spilbranche,
der stadig giver Commodo-
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gespil... Vi arbejder på et top
hemmeligt projekt sammen med
Commodore, det er alt jeg kan
sige,” fortæller en hemmelig
hedsfuld Mark Cale. Indtil videre
får spørgsmålene lov at stå ale
ne.

Ikke flere ninjaer
I de senere år HAR firmaet altså
lagt navn til et par spil, der lugte
de lidt af, at System 3 ville presse
citronen med et par hurtige efter
ligninger af tidligere succes-spil.
Hvilket fik mig til at spørge, om de
har lavet for mange Ninja-spil:
En dyb tavshed sænker sig over
lokalet. Programmører og salgs
repræsentanter veksler et par
usikre blikke. Stemningen ertryk
ket. Indtil Phil Thornton pludselig
bryder ud i latter. "Ja, afgjort! ’’ gri
ner han. “Jeg er dødtræt af ninja
er!" Vanessa fra salgsafdelingen
bryder lynhurtigt ind og afleverer
firmaets officielle holdning: "Sva
ret på dit spørgsmål er, at vi har
lavet lige akkurat nok Ninja-spil.
Hverken for få eller for mange.
Lige tilpas,” siger hun pligtskyl
digt.
Men Phil bliver ved: “ Problemet
med Ninja-serien er, at vi løb tør
for ideer. På et tidspunkt havde vi
opbrugt alle tænkelige kampbe
vægelser, og uanset hvor meget
vi vred vore hjerner, var det svært
at se, hvad nyt vi kunne tilføre
spillet."
Alligevel har serien om “The
Last Ninja” nærmest opnået kult
status. System 3 får stadig
opkald fra hele verden, hvor folk
spørger, om der ikke snart kom
mer en 4 ’er. Det gør der ikke.

Mere på tapetet
Til gengæld er der så meget andet
at se frem til.
Phil håber snart at få tid til at
starte arbejdet på Myth 2: “Jeger
allerede gået igang med desig
net. Jeg tror vi bruger den samme
figur, men vi placerer ham i et helt
nyt miljø. Og så håber vi at kunne

lave spilområdet langt større.”
Der er også et par arcadelicenser på vej, hvilket er et klok
keklart brud med firmaets tidlige
re politik. Mark Cale har gang på
gang klaget over licens-ræset, og
fremhævet System 3 som et
firma, der udelukkende laver ori
ginale spil.
Men nu har de økonomiske rea
liteter altså overhalet de pæne
principper indenom: Arcadelicenser sælger godt, og de er
hurtige at udvikle (omkring et
halvt år). Myth fik store roser af
anmelderne, men solgte skuffen
de, og det har nok været med
virkende til, at System 3 nu sat
ser på de sikre sællerter.
Nok så interessant er “ Ferrari
Grand Prix Challenge” , som
udkommer til Amiga omkring jule
tid. Endnu havde System 3 ikke
noget de kunne/ville vise frem,
men de beskrev spillet som eks
tremt hurtigt og usædvanligt flot
præsenteret. Hele spillet er
bygget op som en sportsudsen
delse i fjernsynet.

Ferrari-ffreak
Også er vi tilbage ved MarkCales
Ferrari-fantasier. For ganske vist
har han solgt sin Ferrari, men han
har ikke lagt interessen for de ita
lienske biler på hylden. Det ville
være synd at sige.
Overalt på System 3 er vægge
ne nærmest tapetserede med
Ferrari-plakater. På reolerne står
håndbyggede modeller af røde
Testarossa’er.
Jeg spørger forsigtigt, om ikke
Mark Cale er lidt excentrisk? “Jo,
det er vist hans varemærke! Men
hvis du synes, at det her er noget,
så skulle du bare se, hvordan der
ser ud hjemme hos ham selv,”
lyder svaret fra Vanessa.
Og denne gang tror jeg på hen
de. For jeg har lige set Mark Cales
stolthed: En gigantisk 4-sporet
racerbane, der breder sig over en
snes kvadratmeter i et stort
baglokale, der tilsyneladende

Da M ark Cale grundlagde System 3, investerede han straks i en rød Fer
rari. Men tiderne skifter, og idag må han nøjes med denne her... der er
parkeret på racerbanen i firmaets baglokale.
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Phil Thornton har masser a f erfaring i a t skrue spil sammen. Det er ham
der har designet de mystiske monstre, du finder i "S illy Putty"!

ikke tjener andet formål end a t ^ ^
være legerum for firmaets a d m i- ^ ^ J
nistrerende direktør, legebarnet
Mark Cale.
Efter en del palaverfårjeg lov at
tage et par billeder af ham foran
racerbanen. "It’s a bit small,”
siger han uden antydning af ironi,
mens jeg forgæves prøver at få
plads til det hele i søgeren.

Phil Thornton (grafik, spildesign) og Dan Phillips (programmering)
lægger sidste hånd på det bizarre platform spil "S illy Putty"

Amiga 500 har
fået en stærk
konkurrent.

Den nye AM IGA

er kommet.

AMIGA 600 gi'r dig simpelthen meget mere computer for pengene. Den er
SUPERKOMPAKT (måler kun 33,5 x 24 cm) og nem at ha' med i tasken eller under

armen. Fra starten er AMIGA 600 udstyret med i Mb RAM - og det stærke
co-processor system giver mulighed for at styre 2 Mb grafik RAM (chip memory).
TV-MODULATOR er indbygget, og det betyder, at du uden videre kan koble

AMIGA 600 til ethvert TV. Desuden har AMIGA 600 indbygget port til PCMCIA
indstikskort (kan benyttes som RAM-udvidelse eller ROM/EEPROM kort med
selvstændig software). Hvis du vil ha' HARDDISK, skal du vælge en AMIGA 600
HD. For kun 1000,- kr. ekstra får du en indbygget 20 Mb harddisk. Stærkt - ikke?

O
C o m m o d o re

AMIGA 600 3.295,- inkl. moms • AMIGA 600 HD 4.995,- inkl. moms

STÆRK NYHED!
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Star LC-200, d e t m est fa rv e rig e m a n k an ønske sig
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• NLQ, d ra ft o g HS-draft udskriftskvalitet (max. 225 cps)
• 4 in d b y g g e d e NLQ fonte inkl. italics
• 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 frontpanel funktioner
• G o d gennem slagskraft (1 o riginal/3 kopier)

Kære kunder.
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 arkedettil 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.
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