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Karlberg & Karlberg AB
Huvudkontor: T e l, 046-47  4 5 0  • F a x  0 4 6 -4 7 1 2 0  

S t o c k h o lm s k o n t o r :  T e l. 08-66 111 99 • F a x  08-66  33 666

A lla  p r is e r  ä r  in k lu s iv e  m o m s , e x k l f ra k t  o c h  m ed  re s e rv a t io n  fö r  p r is ä n d r in g . D M z  94 -03 
D e n n a  a n n o n s  ä r  fo to s ä t t  m ed  P P a g e  4.1 &  P D ra w  3.03 o c h  t ry c k t  h o s  J u s tN u -T ry c k  i L u n d .

Information & nyheter från K&K
• Scala Echo EE100 finns nu för leverans, Echo eller frame-grabber för att ta en bild från

är en kabel + mjukvara för Scala MM300, så live-video så du kan modifiera bilden i ditt
att du kan redigera med en videokamera som favorit paintprogram.
har LANC samt IR videobandspelare. Har du • GVP kommer släppa runt feb/mars sin A4098
även genlock kan du redigera, lägga på text Zorro-III SCSI-2 fast kontroller som du med
och bilder samtidigt. På endast en generation! standard 72-pin SIMM-RAM kan expandera

• Rötter släktforskningsprogram levereras nu. upp till 128MB på kortet.
• AmigaBok har släppts i ny version 2.1. I mars dyker även världens snabbaste Amiga
• Nu finns Digital Broadcaster 32 ickelinjär 3/4000 accelerator från GVP upp. På kortet

videoredigering (HD-redigering) samt live finns det en 40MHz-040 med plats för 32MB
24-bit video från hårddisk för leverans. RAM. Med ett dotterbord kan du expandera

■ PersonalAnimationRecorder (PAR) kommer upp till 128MB. På kortet finns även
vi börja leverera i slutet på februari. ytterligare en expansionsport för en SCSI-2

• GVP TBC+ 4:2:2 tidbaskorrigerare med fast modul, som med rätt hårddisk skall klara
ProcAmp och massor av extrafinesser finns upp till 10MB/sek i SCSI överföring, och allt
nu för leverans. Detta kortet kan du även detta tar inte en enda zorro-port.
använda för videoformatkonvertering NTSC, •Nu distribuerar vi även Innovatronics
PAL eller SECAM. Kortet kan även användas produkter såsom DirOpus, CanDo m.m.
som 24-bit frame-buffer för att visa bilder, SupportBBS för bl a Real, Picasso 0611-277 94

Mjukvara Hårdvara
D etta ä r endast e tt u rval ur vå rt stora sortim ent. D etta ä r endast e tt u rva l ur vå rt stora sortim ent.

A-Fakt - faktureringsprogram (2795.-) 1495.- Grafikkort
ADPro vers. 2.3 1995.- Opal Vision v2 Begränsat antal (8995) 6195.-
ADPro ProConversion pack 695.- DCTV videokort och digitizer 3695.-
ADPro HP Scanjet lic driver 2495.- Picasso II, 2MB 4595.-
ADPro ProController 845.- Picasso II, 2MB, TV-Paint JR 4995.-
AmigaBok uppdatering 2 -> 2.1 175.- Picasso II paket TVPaint2/Real3D2 ©
AmigaBok v2.1 -'nyhet* (1995.-) 1495.- GVP Spectrum EGS, 2MB, EGSPaint ©
Bars&Pipes2 MIDI, sequencer progr. 2995.- GVP IV-24 med RGB converter 17495.-
Brilliance! bästa rit/animprogrammet 1995.- GVP IV-24 med Transcoder 19995.-
Broadcast Titler II SuperHiRes 2295.- Genlock och tidbaskorigerare
Broadcast Titler fontpack 2st 995.- st G2 Genlock ’alla modeller’ »nyhet* ©
Caligari Broadcast 3.1 3D program 5995.- GVP TBC-PLUS »nyhet* 12995.-
Case programmeringsverkt. »nyhet* © GVP TBC-PLUS & SMPTE »nyhet* 14995.-
Cygnus Editor (CED!) v3.5 995.- G-Lock externt för Amiga 5995.-
DesktopBudget, Svensk hembudget 295.- Hama externt genlock S-VHS fr. 4795.-
DeluxeMusic2, noteditering, utskrift 1395.- Ljudkort & Samplers
DirectoryOpus (DirOpus) 795.- GVP DSS8+8-bit stereo sampler 1195.-
Final Copy II, professionell ordbeh. 1095.- Sunrize AD512 & 1012 *ny vers. 3* ©
Final Writer, uppfölj. till FinalCopy 1695.- Hårddiskar, CD-Rom och kontrollen
FontDesigner, vector font editor 1995.- Hårddiskar SCSI, AT i alla storlekar ©
Imagine v2.0 för Opal Vision 995.- GVP A4008 SCSI-interface A2.4000 2195.-
Imagine v3.0 och uppdatering till 3.0 feb-94 Syq 105MB 3,5" intern utan media 6995.-
SAS Lattice C v6.5 »nyhet* 3295.- Syq 105MB löstagbar mediaskiva 1195.-
Montage24 24-bit titling 3745.- CD-Filsystem (ASIM) för Amiga 795.-
Montage24 fontpack 1795.- CDRom Pioneer CD-växlare (6), fr. 11495.-
Pixel3D professional IFF->3D 1195.- CDRom Texel extern 335KB/s, mult 4995.-
PowerFonts CG text till 3D text 1295.- CDRom Texel intern 335KB/s, mult 3995.-
PPage 4.1 och PDraw 3.0 paketpris 2495.- CDRom Toshiba int/ext 300KB/s, ms ©
QuarterBack hårddisk backup prg. 650.- Amiga 1200 tillbehör
QuarterBack Tools Deluxe HD-fixare 995.- A1230-II 40-50MHz, 4MB, DMA fr. 6995.-
Real3D v2.4 raytracer *ny version* 4995.- A1291-Stingray SCSI till A1230-II 1295.-
Real3D uppdatering v2.x till v2.4 550.- FPU för A1230/A4000 25-50MHz fr. 995.-
Rötter - släktforskning ’’nyhet* 695.- GVP A1230 40MHz olika konfig. fr. 2995.-
Scala MM200 (4995.-) 2495.- Övriga tillbehör
Scala MM300 Mängder med nyheter! 4995.- A-Max 11+ *Ny version nu i färg!» feb-94
Scala Echo ’hemvideoredigering’ 2395.- ASDG LanRover ethemet-kort 3995.-
Scala 500 för 1MB utan AGA 495.- GVP A2000 G-Force 030, 040 acc.kort ©
Scala uppdateringar till MM300 © GVP I/O Extender lser lpar 1995.-
TrapFax, faxprogram för faxmodem 1095.- Personal Singel Frame Controller 5595.-
TV-Paint2.0-Picasso, EGS, Opal m.m. 3995.- © = Ring för aktuellt pris

Amiga 4000 NEWS

Amiga 4000 
Scala MM210 
ImageFX 1.5

Amiga 4000 levereras nu med 170 eller 270MB hårddisk.

Amiga 4000 programpaket!
Vid köp av Amiga 4000 har vi tre olika tillvalspaket 

som du kan köpa till kraftigt nedsatta priser.

1. G VP’s Image FX 1.5 - Bildbehandlingprogram 
endast 1750.- kostar normalt 3395.-

2. Scala MM21C - Multimedia och presentationsprogram 
endast 1495.-kostar normalt 2495.-

3. G VP's Image-FX vl.5 & Scala MM210 
endast 2995.- som kostar normalt 5890.-

Dessutom kan du få din Amiga 4000/030 med 
2 + 4MB- minne till ett mycket förmånligt pris.

För ca: 1295.- får du 4MB extraminne (4st IMB-simm). 
Ring genast din auktoriserade Amiga 4000 återförsäljare 

och beställ, för detta gäller endast ett begränsat antal.

Du kan givetvis uppdatera Scala MM210 till MM300.

Detta är en kampanj och vi 
reserverar oss för slutförsäljning.

Priserna är uppskattade marknadspriser.

För mer information kontakta 
din närmaste Amiga 4000 handlare.
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Medlem av

Svenska Commodore AB lägger ner sin verksamhet från första mars 1994. 
Kontoret i Spånga stängs och de sista anställda får gå.

I stället ska den svenska Amiga-marknaden skötas från danska Commodore 
via fyra svenska grossister. Vilken roll svenska Commodores sista 
marknadschef Martin Sirc får i den organisationen är inte klart när detta skrivs.

Rent praktiskt är Commodores högsta chef i Sverige nu den danske 
skandinavienchefen John Zinck med säte i Viby, där Commodorer Scandinavia 
A/S huserar med 15 anställda. Det praktiska jobbet (marknadsföringen) ska 
dock skötas av hans närmaste man Jesper Christensen. En man som arbetat 
för Commodore i nio år och som jag för första gången mötte i början av Januari.

Som Amigaägare undrar man givetvis om domedagen är här. Men min 
bedömning är att man inte ska kasta in handduken än. Beslutet att stänga 
svenska Commodore är en logisk följd av Commodore Internationals försök att 
trimma sin organisation och göra den effektivare. Bolagets ekonomiska 
trångmål är ju känt och då gäller det att spara pengar med alla medel. Att 
minska personalen är helt enkelt det snabbaste sättet. Svenska Commodore 
har ju haft avsevärda förluster de senaste åren.

Gissningsvis drabbas även norska Commodore av ett liknande öde. Borta i 
USA, på Commodores huvudkontor, har man alltid betraktat Skandinavien som 
en enda marknad.

Men även om man kan hitta logiska och riktiga argument för stängningen av 
Commodore Sverige är det svårt att acceptera det. Som jag ser det retirerar 
Commodore och förlorar terräng i ett läge där det gäller att upprätthålla 
stridslinjen till varje pris. Att behålla en man och ett kontor kvar i ett territorium 
av Sveriges storlek är en viktig markering och ett sätt att hålla kvar viktig 
kompetens.

Förhoppningsvis är det här bara en tillfällig reträtt. Bolaget i Sverige är bara 
vilande och kan dras igång med mycket kort varsel. Personligen tror jag att John 
Zinck mycket snart kommer att ångra sitt beslut och upptäcka att ibland bedrar 
snålheten visheten. Den logiska lösningen är att behålla Martin Sirc och ett 
svenskt kontor. Allt annat är galenskap.

FOTNOT
Vill ni kontakta Commodore Scandinavia A/S är adressen: Jens Juuls Vej 42, 
Postboks 2349, DK-8260 Viby J, Danmark. Tel: 009 45 - 86 28 95 11. Fax: 
009 45 86 28 54 33.
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INNEHALL

m Nu tar dan-
sken Jesper

|  " J R Christensen,
marknadschef

1 för Commodo-
re Scandina-

■
via över.

NYHETER

Tjallaren 6

Pengarna tillbaka för använt spel 6
13-å ringens m am m a tyckte a tt sonens senaste 
datorspel va r fö r vå ldsam t. E fte r en rad tv is te r 
tv ingas nu fö rsä lja ren  a tt ta  t il lb a k a  spelet och 
läm na t il lb a k a  pengarna.

Commodore lägger ned_________8
Com m odore lägger ned i Sverige . A l l t  kom m er nu 
a tt skötas från  D anm ark  men fö r  det svenska 
konsum enterna ska det inte behöva innebära 
någon fö rsäm ring , påstår Commodore.

i

Nu har alla 
råd med hård- 
diskinspelad 
musik i 16 
bitar.

FMV-modulen är här 9

Kasta bandspelaren__________ 10
Med ett nytt kort, W avetoo ls, behöver du inte 
längre någon bandspelare. L judet spelas is tä lle t 
in på din hårdd isk.

KOM M UNIKATION

BBS-patrullen snokar vidare 23
Basen Interference t il lh a n d a h å lle r  ta ck  vare CD- 
rom en m ycket sto r fil-a rea . Den ä r verk ligen  
något i ko lossa lfo rm at.

ChateauNet -  vampyrbasen 32
Intresserade av vam pyrer och astra l p ro jektion? 
Då ä r den här basen abso lu t din grej.

TEST

A-skatt 15

Allt om personer
na bakom en 
ganska annorlun
da BBS i USA.

Skrotfn
Göteborg
Duke(HOST)

D M Z  testa r e tt p rogram  i tiden. A -sk a tt ska näm 
ligen unde rlä tt a rbe te t med din dek la ra tion . Och
gör det. D A T O R  M  A G  A Z  I  N

CD-rom till Amiga 24
Cd.rom  hå lle r på a tt b li r ik t ig t  sto rt i PC  och 
M ac-vär lden . Och nu kom m er det även t i l l  A m i
ga. V i har testa t A s im C D F S  som k la ra r både 
van lig a  CD -rom -sk ivo r och Photo-CD .

Hur hänger sakerna 
ihop egentligen? C-sko- 
lan tar en titt på vad 
prylarna i datorn har för 
inbördes förhållanden.
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I globen 
jublar alla 
åt amigan.

Fed-Case 39
Kan man underlä tta  C -prog ram m ering  med hjälp 
av flödesschem an? E lle r  s tä lle r  det bara t i l l  med 
m er prob lem ? Fed-Case ä r g jo rt fö r  de som fö re 
d ra r f ig u re r fram fö r ord.

Grafikortet Piccolo 16

REPORTAGE

[Amiga styr globen 39
D M z-m edarbeta ren  David Ekho lm  har sett t i l l  a tt 
Sveriges kanske mest kända byggnad, G loben, i 
S tockho lm  sku lle  stå i m örke r utan Am igan .

Europas största demo-party 44
V i har b ilde rna  från  europas stö rsta  och mest 
lyckade dem o-party. S å  här ser dom ut, gossarna 
som i dagar livnä r sig på läsk i röda burkar.

PROGRAM M ERING

C-skolan 20
Nu ä r det dags a tt ko lla  hur Am igan  fungerar - 
egentligen. Vad  har de o lik a  de larna fö r fö rh å lla n 
de t i l l  varandra. Nästan lika  snu rrig t som Dallas.

Arexx 22
E r ik  Lundeva ll gu idar dig genom okunnighetens 
trä sk  m ot visdom ens kä lla . Det har b liv it  dags fö r 
den S T O R A  insikten i kakornas m ag iska  och gå t
fu lla  värld .

Amos 26
M ac  Larsson bjuder på två  nya listn ingar. Den 
ena konstruerar ett b ilspe l och den andra  lä r  bli 
e tt e ffe k tfu llt p rog ram ...

Läs med hypertext 31
A t t  läsa te x t med A m ig aG u id  b lir  m ycket ro liga re  
än med van lig a  textläsare . Och v ill man ha ännu 
lite  ro liga re  så finns det ett pa r små spel a tt ägna 
sig åt.

Fishar 36
M asso r av nya F ish a r a tt fånga.

FASTA AVDELNINGAR

Ledare 3
Back-Chat 12
Gamla nummer av DMz 18
Serier 28
Datorbörsen 29
Insändare 40
Galleriet 41
Nästa nummer 46
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NYHETER

Pssssst! Den här gången har jag fått 
reda på en hel del intressant skval
ler om kommande generation Amiga- 
modeller.

Det har snackats om att nästa 
generations Amiga skulle baseras 
på en RISC-processor. Dumheter! 
Mina bästa källor i Commodores 
utvecklingsavdelning säger att Ami- 
gaDOS inte kommer att portas till en 
RISC-processor.

Anledningen till att ryktena om 
RISC-processorn kom upp är allt 
snack om Windows NT på Amigan. 
Problemet är egentligen att alla suk- 
tar efter professionella program 
inom de traditionella kontorsområde- 
na och det finns inget i världen som 
får Microsoft att porta sina program 
till Amigan (viken tur! Jag säger bara 
AmigaBASIC). Genom att stödja Win
dows NT skulle Commodore kunna 
lösa detta problem. Dessutom skul
le det vara en vacker lösning. Det 
enda Commodore behöver göra är 
att välja rätt RISC-processor. Mycket 
mer behöver man inte göra för att 
kunna köra NT.

Men hur ska Commodore göra 
då? Man vill inte porta AmigaDOS till 
RISC, men ändå kunna köra Win
dows NT!? Enkelt, den framtida Ami
gan kommer helt enkelt att ha både 
och, d.v.s. en vanlig Motorola- och 
en RISC-processor.

Allt detta låter ju vackert men när 
får man ser det? ’’Good question! 
Next” är vad man får höra i vanliga 
fall. Men tjallaren har naturligtvis fått 
reda på mer. I mitten av 1994 kom
mer det att finnas en Amiga med 
AAA på marknaden. Den maskinen 
kommer att ha en Motorola 68040 
men med högre klockfrekvens än 
idag (33 eller 40  MHz). Minnet kom
mer att vara i form av VRAM (mycket 
snabbare än dagens DRAM), upp till 
16 Mbyte Chip-minne och 64 MByte 
Fast-minne direkt på moderkortet; 
16-bitarsljud på åtta kanaler med en 
samplingsfrekvens på 100 kHz; en 
upplösning på 1024x1024 i 24 bit- 
plan. Chunky pixels-stöds och HAM 
kommer i princip bara finnas kvar för 
animationer.

Tjallaren

A llt Tjallaren berättar är rykten som  
går i branschen. När det här trycks 
har dessa rykten inte bekräftats, 
men vi tar med dem för nöjes skull.

6

Pengarna tillbaka 
för använt spel
13-åringens mamma 
tyckte att sonens nya 
datorspel var för våld
samt och krävde peng
arna tillbaka.

ILandbergs AB vägra
de eftersom förpack
ningen var bruten. Nu 
har företaget dömts att 
betala tillbaka pengar
na trots att spelet 
använts.
Mamman i Löddeköpinge upptäckte en 
kväll att hennes 13-årige son spelade ett 
nytt datorspel. Han hade köpt "Final 
Fight" på postorder. För våldsamt, tyck
te mamman. Därför bestämde hon att 
sonen inte skulle spela det.

Mamman tog spelet och bestämde sig 
för att kräva tillbaka pengarna hos post
orderfirman. Hon och sonen hade 
bestämt att alla inköp av spel i förväg 
skulle godkännas av henne. Och det här 
spelet innehöll för mycket våld.

Mamman ringde Landbergs AB och 
krävde att få tillbaka pengarna. Land

bergs AB vägrade och hänvisade till att 
byte inte kunde bli aktuellt eftersom för
packningen var bruten.

Efter flera samtal med företaget sän
de mamman spelet mot postförskott. 
Några veckor senare kom det i retur.

Då vände hon sig till allmänna rekla- 
mationsnämnden. De konstaterar att 
barn under 18 år inte själva får bestäm
ma vad de ska köpa - även om de använ
der sina egna pengar.

Nu har de beslutat att Landbergs AB 
ska betala tillbaka pengarna för spelet, 
541 kronor.

Dessutom ska mamman få 50 kronor 
för portokostnader och telefonsamtalen 
hon ringt till företaget.

13-åringen hade själv beställt spelet 
och själv hämtat ut det på posten. Han 
betalade med sina egna pengar. Men det 
hjälper alltså inte.

Landbergs AB tänker inte följa nämn
dens beslut. De vägrar betala eftersom 
de anser att spelbranschen då hamnar i 
ett mycket dåligt läge.

Risken är, menar de, att barnen då 
köper spel och spelar tills de tröttnar. 
Landbergs AB är oroliga för att föräl
drarna då ska kunna returnera spelet 
och få pengarna tillbaka.

Christina Bäcker

Spelet Final Fight är för blodigt för hennes 13-årige son, tycker mamman, och kräver pengarna åter. 
Och Allmänna Reklamationsnämnden ger henne rätt!
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TURBOKORT A1200
De bästsäljande tillbehören från Phase 5.

Turbokort 68020 - 28 MHz
Nästan lika snabb som A4000-030.
Blizzard 4 Mb + klocka..... 3.350:-
+ FPU40MHZ..................... 4.350:-
+ 4 Mb extra ........................RING!

Turbokort 68030 - 40 MHz
Blizzard 1230 40 M H z........  3.790:-
+ 4 Mb Minne.......................  5.790:-
+ FPU 40M H z.....................  6.790:-
BlizzSCSI FastSCSI-2 kort. 1.490:-

OVERDRIVEA1200
Komplett hårddisksystem som ansluts i sidan på A1200 via 
PCMCIA. Strömförsörjning samt program medföljer.

Overdrive med 170 Mb hårddisk 
Overdrive med 250 Mb hårddisk 
Overdrive med 340 Mb hårddisk 
Overdrive med 426 Mb hårddisk

4.495:
4.995:
5.895:
6.295:

AM BRA PC-DATORER
Innehåller Vesa LocalBus med snabbt grafikkort, hårddiskar, 
minne, skärm samt senaste DOS, Windows 3.1 och Mus. 1 års fri 
support samt hämtservice ingår. Alla priser exklusive moms.

AMBRA SPRINTA II
486S X -25/100/4 /512/14" ... 10.295: 
486SX -25/240/4 /512 /14" ...11 .995: 
486SX -33/170/4 /512 /14" ... 11.795: 
486D X -33/170 /4 /512/14" ..13.995:- 
486D X -33 /170/4/512/17" ..18.495:-
AMBRA HURDLA mt

j 486D X -33 /240 /4 /lM b/14" .15 .795:- 
486D X -33 /240 /4 /lM b/17M .20 .395:- 
486D X 2-66 /240 /4 /lM b/14" 17.995: 
486D X 2-66 /240 /4 /lM b/17" 22.495:-

PC TILLBEHOR
Pro Audio Spectrum 16..........  1.495:-
Fusion CD 16 med CD-ROM . 4 .495:-
Fusion Double CD 16 ...............6 .795:-
Vi säljer även Creatives Ljudkort m fl.
PC PROGRAM
Corel Draw 4.0, svensk ..........3 .995:-
PC Tools 9 .0 ................................1 .195:-
M icrosoft Office W indows.... 5 .995:-
MS Office Pro Windows......... 7 .195:-
Vi säljer de flesta program  även för PC.

AMIGA 1200 PAKET
Amiga 1200/2 Mb RAM + 170 Mb hårddisk + Blizzard 1220- 

28 MHz 4 Mb RAM samt bonuspaket enligt listan nedanför.

11.495:-
EMPLANT EMULATOR

Mac emulator med fullt färgstöd för bl a AGA, Merlin, Retina, Picasso, Piccolo med 
flera. Multitaskar med Amiga program. Emplant är ungefär dubbelt så snabb som en 
Mac II på Amiga 3000-25. Stöd för Amiga Dos enheter. Modulbaserad. Fler emulatorer 
är under utveckling för Emplant. Mac ROM tillkommer for de som inte har Macintosh. 
Kräver numera ingen MMU eller FPU. Fullt 32-bitars stöd med System 7.1.

Emplant Grundmodell 3.195:-
Emplant med Apple Talk Portar 3.995:-
Emplant med SCSI interface 3.995:-
Emplant med Apple Talk & SCSI 4.695:-

MOVIE M AKER (IVS)
Realtidsanimeringsystem för icke linjär redigering.
Möjliggör uppspelning av animationer direkt från hård
disk. Innehåller ett 16-bitars ljudkort med upp till 48 
KHz i stereo. Programvara Movie Maker, AES, MMutils 
med flera. JPEG modul som håller s k broadcast kvalitet 
kommer. Denna modul möjliggör in- och avspelning 
direkt från hårddisk.

ELECTRONIC DESIGN
Y/C Genlock 
Sirius Genlock 
PAL Genlock 
Video Converter 
Pegasus PC - video

4.695 -
8.995 - Jr * v3.395 - Mm &.•. *
2.395 -
5.995 _

MOTOROLA REFERENSBOCKER
Motorola 68000 Users M anual..............................89:-
Motorola 680x0 Programmers Ref. Manual.... 1791-
Motorola 68020 Users M anual............................179:-
Motorola 68040 Users M anual............................1791-
Motorola 68881/882 FPU Users M anual........... 179:-

SONY 3,5” HD DISKETTER
50 Styck i en kartong (10 indelade)..................... 395:-
100 Styck etiketter.................................................... 25:-
10 Styck Nashua 3.5" DD disketter...................... 65:-

ÅTERFÖRSÄL JARE ÄR VÄLKOMNA.

MERLIN GRAFIKKORT
Högsta upplösning på Merlin är 1920 x 
1536 punkter i 256 färger;
*8-bitar: I9 2 0 x  1536 (interlaced), I2 8 0 x  1024 
punkter (non-interlaced). 15/16 bitar: 1016 x 
768 (interlaced), 800 x  600 (non-interlaced). 
24-bitar: 680 x  592 (non-interlaced).
*  Automatisk Zorro2/3 omkoppling
*  Moduluppbyggd, går a tt ansluta t ex 
Digitaliseringsmodul, Kompressionskort med 
flera.
*  Utgångar direkt för Y/C , FBAS (Video) samt 
RG B anslutning för bildskärmar.
*  Automatisk monitor-switch (ansluts mellan 
videoutgång/flicker-fixer och Merlin).
*  Ritprogrammet Panther medföljer, detta är av s 
k paintbox typ och har väldigt många verktyg som 
t ex Airbrush med avancerade sprutmöjligheter, 
frihandsurklipp, flera bilder, färgläggning, mjuk- 
ning, utsmetning, rotera, spegla med flera.
*  Intuition Emulator, Universal bildvisare, test
program med flera ingår.

Merlin Grafikkort 
2 Mb RAM 4.995: 
Merlin Grafikort 
4 Mb RAM 5.795: 
Merlin Digitizer 
modul 3.995:
Merlin Drivrutiner 
finns från 195:

Amiga Videotillbehör 
Wavetools 16-bitars ljudkort med samp
ling direkt till hårddisk upp till 48 KHz i 
stereo (DAT)..................................4.995:-
Ring för priser på Amiga 4000 konfigurationer vi kan 
leverera med program och tillbehör som t ex: ImageFX 
1.5, Scala MM 2 samt ImageMaster R/T med flera.

Amiga tillbehör
Dual HD Drive 3.5" stödjer 720 Kb-4 Mb
Amiga & PC format.....................2.695:-
Acceleratorkort för A4000-030/A3000
Powerchanger 040-25 MHz....... 7.895:-
Skrivare med sublimeringsmöjlighet
Fargo Primera...........................  11.495:-
Lösa hårddiskar/hårddisksystem
Syquest 105 Mb SCSI intern.......4.995
Syquest 105 Mb Media.................... 895
Syquest 105 Mb Extern + Media 6.650
250 Mb 3,5" IDE...........................3.495
170 Mb 3,5" SCSI.........................2.995
270 Mb 3,5" SCSI Quantum.......3.995

2.5" HD 60 Mb (komplett kit).... 2.195:-
2.5" HD 170 Mb (kompl. kit)..... 3.895:-
Matteprocessorer för A1200/4000 m fl
PLCC 68882-25/33 MHz...............  849:-
PLCC 68882-40 M Hz.................. 1.295:-
PGA 68882-50 M H z...................  1.895:-
Minnen för A4000 samt A1200
1 Mb 72-pin SIMM 60 ns.................475:-
4 Mb 72-pin SIMM 60-80 n s........ RING!
Övriga tillbehör
Alfadata Mega Mus Amiga/Atari. 179:-
Alfadata Mega Mus 400 DPI........  299:-
Alfadata Optisk Mus 300 DPI......  495:-
Eureka Midi Interface....................  395:-
Kickstart 2 .x ....................................  295:-
Multistart Kick Switch...................  295:-
Commodore Produkter
Vi levererar med följande paket utan extra kostnad (tom  
den 15/2) till alla Amiga 1200 datorer: 20 styck Nashua 3.5" 
disketter, diskettlåda för 100 disketter, musmatta samt 
joysticken The Bug. Se listan bredvid.

A1200/2 Mb RAM............................. 4.295:-
A1200/2 Mb + 60 Mb HD................ 6.195:-
A1200/2 Mb + 170 Mb HD.............. 8.195:-
Köp till Desktop Dynamite Pack med Deluxe Paint 4, 
Wordworth, Print Manager, spelen Dennis samt Oscar för 
endast.
................................................................  450:-

Desktop Dynamite paket ensamt.....  595:-
Bildskärm 1942 ................................. 5.595:-
Amiga Program
Art Department Pro 2.x...................1.895:-
ASIM Kodak Photo CD stöd m m ....  695:-
Brilliance............................................  1.895:-
Deluxe Music v2.0............................. 1.295:-
Final Writer - Ordbeh. med DTP .. 1.595:-
Humanoid Objekt för Imagine.....  1.895:-
Imagemaster R /T ................................  795:-
Montage Textgenerator för A G A .3.495:-
Montage Fonts 1 ............................... 1.595:-
Pro Write 3.3 S V ............................. 1.295:-
Rötter Släktforskningsprogram....... 650:-
Workbench 2.1 åter i lager!.............  595:-

Svensk
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Vi säljer endast på 
postorder/distri- 
bution. Vill ni be
söka oss för en de
monstration eller 
handla direkt går 
det bra att tidsbe- 
ställa ett möte.
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Svenska Commodore
läggs ned

Nu läggs svenska Commodore ner helt och 
verksamheten flyttas till Danmark.

Uppgifterna bekräftas av Jesper Christen
sen, marknadschef hos Commodore Scandin
avia A/S i en intervju för Datormagazin.

Amigan ska dock fortsätta att säljas i Sveri
ge via grossister.

Ända sedan sommaren 1993 har det surrat 
av rykten om nedläggning av svenska Com
modore. De första uppgifterna publicerade 
Datormagazin redan i juli, 
men avfärdades då som "ryk
ten" av svenska Commodores 
dåvarande VD Lars 
Molander.

Men redan i slutet av 
augusti fick ett tiotal anställ
da hos svenska Commodore 
gå. Kvar blev bara Lars 
Molander, marknadschefen 
Martin Sirc samt produkt
chefen Niklas Person.

1 slutet av september bör
jade leveranserna gå direkt från Danmark 
till grossister och större återförsäljare.

I slutet av oktober kom så beskedet att 
Commodores svenska VD Lars Molander 
och produktchefen Niklas Persson skulle 
lämna företaget. Lars Molander startade 
istället ett eget distributionsföretag under

"Men för konsumen
terna ska nedlägg
ningen i Sverige inte 
ha någon praktiskt 
betydelse hävdar 
Jesper Christensen."

Martin Sirc, svenska Commodores sista marknadschef informerar 
Jesper Christensen, marknadschef hos Commodore Scandinavia 
A/S, under dennes Sverigebesök nyligen. Martin Sirc till höger.

namnet ComCon AB och blev Amiga-gros- 
sist. Niklas Persson blev Amigaansvarig 
hos Karlberg&Karlberg.

Ensam kvar hos svenska Commodore 
blev bara marknadschefen Martin Sirc. 
Och nu är han också uppsagd i samband 
med att svenska Commodore AB avvecklas.

I början av januari blev det nämligen 
klart att svenska Commodore AB läggs ner 
helt. Verksamheten i Sverige övertas av 
danska Commodore Scandinavia A/S med 
säte i Viby på Jylland. De ska sköta sin 
svenska försäljning via grossister.

Men för konsumenter
na ska nedläggningen i 
Sverige inte ha någon 
praktiskt betydelse hävdar 
Jesper Christensen.

-  Lagret flyttades ju 
till Danmark tidigt i hös
tas och vi sköter ju distri
butionen till butikerna via 
de fyra grossisterna i Sve
rige. Vi har också förbätt
rat garantin på Amigan 
genom ett internationellt 

försäkringsbolag. Konsumenterna kan som 
tidigare lämna in sin dator till sin lokala 
återförsäljare som skickar den vidare till 
ett svenskt företag som ska sköta garanti
reparationer. Det företaget får i sin tur 
betalt av försäkringsbolaget. Konsumenter
na kan dessutom genom att betala en extra 
slant få upp till fyra års garanti på Amigan 
nu!

Även i Danmark har Commodore trim
mat sin organisation och har nu endast 15 
anställda.

-  Det räcker eftersom vi inte har det 
supportkrävande PC-sortimentet längre, 
utan bara jobbar via grossister och butiks
kedjor med några få Amigamodeller. Vi 
jobbar faktiskt bättre nu när vi kan koncen
trera oss till hundra procent på Amigan. 
Det behövs inte så många anställda då, 
säger Jesper Christensen.

Frågan om Commodore Scandinavia 
A/S kommer att ha en representant kvar i 
Sverige är inte klar ännu.

-  Vi arbetar intensivt med olika alterna
tiv tillsammans med Martin Sirc. Alla hop
pas vi på att det finns en acceptabel lös
ning. Om vi snabbt löser detta förväntar vi 
oss i princip att Commodores aktiviteter i 
Sverige kommer att öka inom den närmas
te framtiden. Personligen kommer jag att 
åka till Sverige så ofta jag kan i framtiden 
och jag hoppas det blir tillsammans med 
Martin Sirc.

-  De framgångar som Amigan haft i 
exempelvis Danmark (150.000 sålda Am i
ga) och England ser vi naturligtvis också 
gärna i Sverige.

Christer Rindeblad
8

Skrivbords-
dynamit
Commodore har nyligen släppt 
ett Amiga 1200-paket som 
kallas Desktop Dynamite. För
utom själva dator innehåller 
paketet även Deluxepaint IV 
AGA (ritprogram), Wordworth 
AGA (ordbehandling och DTP 
program), Printer Manager 
(hjälper till vid utskriften från 
Wordworth) och två stycken 
plattformsspe! (Denis och 
Oscar).

Priset ligger på 4895 kr vil
ket är ungefär 500 kr dyrare 
än A1200 utan några tillbehör.

Prisvärd 
skrivare 
från Seikosha
SL-95 Color är en ny 24-nålars 
färgskrivare från Seikosha. 
Skrivaren har en maximal upp
lösning på 360x360 punkter 
och 9 inbyggda typsnitt. I 
utkastkvaiité klarar SK-95 160 
tecken per sekund (10 cpi, 
Draft pica) och 53 tecken i 
skönskrift ( NLQ plca). Dessut
om finns ett höghastighetslä- 
ge med 240 tecken per 
sekund (15 cpi Draft pica). 
Pappersmatningen sker anting
en via arkmataren eller vfa en 
skutande traktormatning. 
Traktormataren har en auto- 
parkfinktion så att man slipper 
att ta ut pappret där om man 
vill skriva ut på ett vanligt A4- 
ark. Som tillbehör finns även 
en papperskasett för A4-ark. 
SL-95 Color kan emulera 
Epson LQ 860/LQ 850 och det 
borde inte vara några problem 
att koppla den till Amigan.

P ris: ca. 3295 k r ink l 
m oms

Info: Ingmar Beckm an AB
Tel: 08-39 04  05
Fax: 08-649 70  20

Datormagazin 3»94
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Nu kan man se 
video med CD32

Nu börjar Commodore 
sälja videocartridgen 
(FMV) till CD32 i Sverige.

Med videomodulen kan 
man på några sekunder 
förvandla en CD32 till 
video-CD och se vanliga 
filmer med Super VHS- 
kvalité.

Priset för FMV-modu- 
len blir ca 3.000 kronor 
meddelar Commodore 
Scandinavia A/S i ett 
pressmeddelande.
Commodore vann alltså kapplöpningen om 
vem som skulle bli först på marknaden med 
en spelare för video-CD. Men det dröjer 
bara någon månad innan Philips introduce
rar sin FMV-modul till CD-i på den svenska 
marknaden.

Det är ingen tvekan om att video-CD 
kommer att få sitt genombrott i år. Genom 
att världens elektronikföretag nu enats om 
en standard för att lägga videofilmer på CD 
(MPEG) kommer det att presenteras en 
rad nya spelare för video-CD i år. Bl.a. 
kommer filmbolag som Warner och Para
mount att under våren släppa en rad av 
sina mest kända filmer på CD.

En CD rymmer 74 minuter film, varför 
de flesta långfilmer släpps på två CD-skivor 
och kommer att säljas för ca 300 kronor 
vid introduktionen. Ett pris som dock snart 
kommer att falla mot 150-200 kronor.

Om några år kommer troligen video-CD 
helt att ersätta de gamla VHS-kassetterna. 
Video på CD är både billigare att produce
ra och ger betydligt högre bildkvalité. Upp
lösningen är 704 x 576 punkter i 24-bit, 
d.v.s. 16.8 miljoner färger. Ljudet är 16 
bitars stereoljud.

Troligen kommer många datorspel fram
över också att bli en kombination av dator
grafik och riktig video. Några av de spel 
som redan släppts till Philips CD-i har 
redan visat vad som kommer på det här 
området.

Här har Commodore ett väldigt för
språng med sin CD32. Under våren kom
mer man att börja sälja CD32 med inbyggd 
videocartridge för ca 7.000 kronor inklusi
ve moms. De som redan har en CD32 kan 
köpa FMV-modulen för ca 3.000 kronor. 
Monteringen tar 20 sekunder!

I dagsläget kan inget annat företag kon
kurrera med det priset och kombinationen. 
Hos många återförsäljare blir dessutom 
priset troligen ännu lägre.

För pengarna får konsumenterna både 
en video-CD, en spelare för musik-CD, en 
32-bitars spel konsol I samt möjligheter att 
bygga ut anläggningen till en fullfjädrad 
Amiga med tangentbord och mus!

I vår presenterar dessutom Commodore 
en separat CD32-drive för A1200- och 
A4000-ägare, som då kan förvandla sin 
dator till video-CD.

Intressant att notera är också att filmer 
på CD fungerar lika bra på både CD32 och 
Philips nya "CD-i" utrustade med FMV- 
moduler. Datormagazin har testat Philips 
egen introduktionsvideo på CD på Commo
dores CD32 med FMV -  och det fungerade 
utan minsta problem vilket överraskade 
t.o.m. Commodorefolk.

Christer Rindeblad

Kolla nummer
Nu kan vem som helst med en 
dator och modem slippa 
bläddra i telefonkatalogen. 
Företaget Infomedia har öppnat 
en ny ”Nummerguide" som 
ersätter den som fanns i Video
tex. Den nya nummergudien är 
öppen för alla utan registrering 
på tel: 071-22 22 00 (kostar 
dock 4.55 kr/minut). Här kan 
man jaga telefonnummer till 
företag och privatpersoner 
samt kontrollera vem som har 
ett visst nummer.

Engelsk pirat- 
BBS sprängd
En av Englands största pirat- 
BBS:er, Arcadia i Watford, 
utsattes under julhelgen för 
polisrazzia efter en anmälan 
från den engelska antipiratorga- 
nisationen FAST.

Polisen beslagtog mycket 
avancerad datorutrustning plus 
fem höghastightsmodem, 
mängder med disketter samt 
back-up-band. Enligt FAST var 
Arcadia en av de fem största 
pirat-BBS:erna i England och 
försåg piratmarknaden med 
spel till PC, Amiga, Nintendo 
och SEGA.

Detta var det andra större till
slaget mot en pirat-BBS som 
FAST genomfört under 1993.

...m en Amiga kom först och har redan sin videomodul ute på 
Philips lanserar snart en modul för att kunna se marknaden. Ungefär 3000 kronor kostar det att få sin CD32:a 
videofilmer på CD-i:n... att visa film.

Datormagazin 3»94 9
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-  ett kort det svänger om
Med Wavetools behöver du inte 
längre någon bandspelare. Ljudet 
spelas istället in på din hårddisk.

Hårddiskinspelning i 16-bitars upplösning, 
som tidigare var förbehållet ljudstudior och 
folk med för mycket pengar har nu sjunkit i 
pris så att i stort sett alla har råd.

Wavetools är ett litet kort som monteras 
i en Amiga 2000, 3000 eller 4000. Ett 
bakplan med fyra phonokontakter, två in 
och två ut, ansluts med en kort kabel. Det 
är ungefär allt, så även en person med bara 
tummar på händerna bör lyckas. Wave- 
toolskortet har en utbyggnadskontakt för 
att man senare skall kunna ansluta en DSP 
som ger mera processorkraft för signalbe
handling.

Wavetools spelar in ljudet i stereo direkt 
på hårddisken. Det innebär dels att man 

behöver en snabb proces- 
En 25MHz

! Bau
l u r  i i Philips''''ffft ~s ..........

-------- -i*
Inspelningsfönstret 
med VU-mätare till 
höger. Precis till vän
ster om VU-mätarna 
finns en mjukvarukon- 
troll för involymen. I 
requestern till höger 
väljer du vilken sam- 
plingsfrekvens som 
skall användas.

!

Så här ser ljudet ut 
när det är inspelat. 
Ungefär som ett 
tvärsnitt av alperna!

sor. En 25MHz 68030 
räcker. Dessutom behö
ver man en snabb hård
disk med mycket plats 

ledigt. Det bästa alternativet är att ha en 
speciell disk bara för ljud. 0m något går fel 
vid inspelningen kan man annars krascha 
hårddisken, något som jag tyvärr råkade ut 
för. Det lät "skritsch", och sen var min 
hårddisk helt tom!

Jag prövade systemet på två av mina 
hårddiskar. På en 240 Mb Quantum funge
rade allt som det skulle, men på en lite 
äldre 105Mb av samma märke gick det 
inte så bra; disken var för långsam.

Mjukvaran är av vad jag brukar kalla 
"modultyp", dvs. att den öppnar ett nytt 
fönster på Workbenchen för varje funktion 
som man drar igång.

Inspelning av en sektion musik sker i 
mitt tycke lite bakvänt. Man börjar nämli
gen med att tala om för programmet hur 

mycket man vill spela in. 
Då skapas en fil för ljudet 
på hårddisken. Denna fil 
är helt tom, men tar 
ändå upp lika mycket 
plats som den sedan 

kommer att göra när man spelar in ljudet. 
Detta sätt att göra saken har två nackde
lar. Dels kan det ibland vara svårt att veta 
exakt hur långt man vill spela in i förväg. 
Om man då istället tar till lite extra, så att 
det blir en tyst sektion på slutet, blir man 
tvungen att klippa bort denna för hand. Om 
man inte gör det kommer filen naturligtvis 
att ta onödigt stor plats. Dumt.

Samplingsfrekvensen kan vara upp till 
48kHz, dvs mer än tillräcklig. Vid den has
tigheten går det åt 11.52Mb hårddiskut
rymme per minut inspelat ljud.

Och ljudkvalitén är verkligen mycket

10

Det verkar som om det finns sven
skar inblandade i tillverkningen av 
Wavetools-kortet.

bra. Man bör tänka på i 
att det inte bara blir 
dubbelt så bra ljud som 
med en åttabitars sampler. Nej nej, det blir 
nämligen 256 gånger bättre ljud, eller i 
alla fall 256 gånger högre upplösning.

Inspelat ljud kan klippas och klistras 
mad hjälp av den oscilloskopdisplay som 
visar ljudet på skärmen. När man har spe
lat in två ljudspår kan dessa mixas ihop. 
Tyvärr går det inte att mixa inkommande 
ljud med ett redan befintligt spår. För att 
göra saken ännu värre kan man inte heller 
provlyssna de bägge spåren på en gång för 
att ställa in volymnivåer. Man gör hela 
mixoperationen i blindo och hör inte förrän 
efteråt om det blev bra! Dessutom måste 
man ha plats på hårddisken för en "undo- 
f il"  eftersom mixning är en destruktiv edit- 
funktion. Om du skall mixa två filer som är 
40Mb långa måste du alltså ha ytterligare 
40Mb ledigt på hårddisken.

I övrigt följer det med ett program som 
kan spela upp de inspelade spåren, tex. 
från CLI eller innefrån något annat pro
gram.

Som du hör så har jag lite blandade 
känslor inför Wavetools. Det är ett billigt 
system som ger mycket bra ljudkvalité, 
men det är samtidigt så att mjukvaran är 
lite klumpig och sätter käppar i hjulet. Det 
borde gå att få smidigare mixningsmöjlig- 
heter.

Motsvarande tidigare system av annat 
märke är i och för sig dyrare, men då följer 
det med mjukvara som gör det möjligt att 
köra kortet som en digital bandspelare syn- 
kad till musikprogrammet Bars & Pipes.

Christer Bau

Här finns kontroller för 
att zooma in och titta 
närmare på det inspela
de ljudet. Det kan vara 
viktigt att se vad man 
gör till exempel när 
man skall klippa bort 
en sektion ljud.

WaveTools

a.
*<oc
O) Q

:<
G
O
O

<
CE
CD

Utrustningskrav: Amiga 2000,
3000 eller 4000 med 25MHz 68030. 
Mycket ledigt hårddiskutrymme. 
Dokumentation: Engelsk 
Pris: 4995 kr inkl moms 
Tillverkare: Digital audio designs.
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Mematex AB presenterar:
Utvalda Unika Amiga pro
Var sa goda, här är en del av (mer kommer)

1994 års givna Storsäljare
Finns nu, i ledand 
Amiga-Butiker.^ ■■'v

FastLane till A4000:
FastSCSI-ll kontroller och RAM 
Expansion i ett enastående Kort

Borlänge
N C Hemdator 
0243-11 401

Göteborg
Datorkällan JMT 
031-11 25 24 
Westlum Data 
031-16 01 00 
Delikatess Data 
031-30 05 80

Halmstad
Am ltech  Data 
035-10 82 40

Helsingborg
Micro Data 
042-13 76 76

Kalmar
C om tech  Data 
0480-888 65 
IB Data 
0480-880 09

Malmö
D o ca d o  
040-23 12 50

Mora
Novla Butiken 
0250-185 30

Nyköping
Data  &Tv 
Butiken 
0155-21 19 84

Stockholm
Data  & Hlfl 
08-34 66 11 
SYSCOM 
08-580 153 30

Umeå
M arknadsdata 
090-11 08 56 
LJE-Konsult 
090-803 63

Uppsala
Data Vision 
018-12 40 09

Västerås
Datacorner 
021-12 48 00

Overdrive & AmiQuest 
Senaste Nytt

Supersnabba PCMCIA-HD  
till A600/ 1200.
Anslut direkt, garantin kvar 
Fantastisk Prestanda utlovas!

Blizzard Power till A 1200:

Blizzl220:28MHz,4Mbyte RAM 
m ed Klocka för c a  3 .400:-

Blizzl230: 68030/40MHz 
2 SIMMplatser för 64Mb RAM. 
FPUplats.Utan ram c a  3 .800:-

SCSI-II Fast till 1230 c a  1.500:-

Vaxjo
DA Dataprod. 
0470-464 00

Örnsköldvik
Domus 
0660-107 30

Östersund
063-12 34 56

MEMATEX Computers Sweden AB

Endast för Återförsäljare 
ring/faxa 06-580 340 94



Brad S 
filoso
ferar
Jag välkomnar 
nu det här num
rets gästfilosof; 
Jesper

Schwarzenigg... 
nu vart det fel 
här. Schwarzine... 
äsch.

Schwirzenagg... 
Jag ger upp. Jag 
gör det själv 
istället; Livet är 
som ett RAM- 
minne, tomt och 
tråkigt om man 
inte fyller det 
med något.

En liten avslut
ningkommentar 
till Jimmy Beck
man: det kvittar 
om du försöker 
dränka mig i fåni
ga brev, jag tän
ker ändå inte 
skicka Innocent 
until caught.

O

600:an är ju 
rena haffsjobbet
Morsning Brad S. Jag har haft nöjet att 
studera min 600:a lite närmare, och 
jag måste säga att det är rena haf- 
sjobbet. Jag har iaktagit tre slarvfel i 
produktionen av bland annat min 
dator.

1* Det sitter en massa slaggpro
dukter kvar på tangentbordet i form av 
små plastpluppar. Ser i allmänhet 
mycket slarvigt ut.

2* Joystickportarna saknar de skru
var som gör att den ska hålla för lite 
hårdare tag. Risken med detta är att 
när man stoppar in joyen, så kan por
ten brytas sönder.

3* När datorn blir varm (vilket den 
blir efter bara några timmar), så utvid
gar den sig, och på bland annat min 
600:a, så har en plombering spruckit 
pga detta. Min dator har även böjt sig, 
så att jag blev tvungen att palla upp 
den med tioöringar.

Skärpning Commodore!!!
Danke so wery mycket för en bra 

tidning.
/The Almighty

Hallo.
Du är ju totalt okunnig ditt 

gäddhäng. Nu ska vi reda upp 
det här.
1* Dessa ”plastpluppar” är 

medvetna förhöjningar så att 
man kan känna om man har en 
riktigt fingersättning, men du 
skriver väl bara med pekfingrar- 
na ändå.
2* Det är inte meningen att 

man ska pressa in joysticken 
med våld. Ta’t lugnt, ta en Toy. 
Då håller portarna.
3* Lägg datorn i press under 

madrassen så blir den platt 
igen. Då kan du slösa bort tioö
ringarna också.

Brad S, More almighty

★
Snyft, snor k, det 
är ju så vackert ju
I Backchats serie ”Diktare som 
borde deporteras” presenterar 
vi den här gången Miki.

Datorn är vårt levebröd,
Tänk om det blir kris och nöd.
Tänk om kriget drabbar land, 
tänk om kärnkraftfabrikerna för

svann.
Då är datorn inte lön, 
den går ju trots allt på ström. 
Utvecklingen har sina offer, 
titta på CDTV:n vilken katastrof!

Miki

Hm. Till och med rullsylta är 
bättre rimmad än den där dik
ten.

Brad S, Diktrecensent

Varför är alla mina 
disketter upp och ned?
Högst ärade Brad!

Jag besökte lördagen den 6 novem
ber 1993 den fenomenala Spel- & 
Datormässan i Sollentuna. Där köpte 
jag två paket Power DD-diskar, och när 
jag sedan på tåget hem bröt upp en av 
förpackningarna ställdes jag inför ett 
fruktansvärt dilemma. Etiketterna var 
tryckta så för att få den förtryckta tex
ten åt rätt håll, och skrivskyddstram- 
set på den andra sidan av disken, så 
var man tvungen att placera disken 
med etiketten nedåt i diskettboxen. 
Jag har i hela mitt liv placerat disket
terna åt det andra hållet, och börjar nu 
tvivla på om jag har agerat riktigt i alla 
dessa år. Så frågan lyder: Åt vilket håll 
ska man verkligen placera disketter
na? Får man välja? Vad är bäst för dis

ketterna? Hur många taggar har en 
igelkott?

Jag vet varken upp eller ner, så 
snälla svara på frågan så jag kan åter
få min förlorade sinnesfrid, och åter 
kunna sova på nätterna. Om svar 
anhålles: Tack!, i annat fall: ”Jag kom
mer aldrig med i någon tidning. Jag 
tror bestämt jag går och skjuter mig."

Odets äggmacka

Lågt ärade äggmacka.
Det här var ett svårt problem, 
men det finns faktiskt en förkla
ring. Det är PC-disketter du har 
köpt. Det är faktiskt etiketten 
som är rättvänd medan disket
ten är bakochfram, och det mås
te den vara för att passa till PC. 
Amiga är faktiskt en av de 
ytterst få datorerna som kan 
använda rättvända disketter.

Brad S, Diskjockey

Hallå, hallå, kolla 
hur duktig jag är
Hej! I Besvärjaren besvarar i nr 13 
1992 så påstår besvärjaren att Gigi 
måste vara med i grodhoppstävlingen i 
Wily Beamish för att Horny ska vinna! 
Det är FAKTISKT fel. Jag vann tävling
en en grodlängd före Turbofrog utan 
att Gigi var med i tävlingen!!!

Så nu vet ni det era lögnhalsar med 
spott ill!

Grodan Boll

Hörrödurö, din sena fläskläpp. 
Om du påstår att besvärjaren 
har fel så ska jag  vrida om 
näsan på dig så att du måste 
blunda när du snyter dig. Den 
enda fördelen med grodor, 
inklusive bollgrodor, är att 
man kan äta upp benen på 
dem.

Brad S, Grodälskare
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’ SYSCOM
BOX 4117 175 04 JÄRFÄLLA Butik: Kvarnplan 6

Kvalitets Butik & Postorder
Gör som 1000-tals andra 

bli helnöjd Syscom-Kund!

O R D E R T E L E F O N

08 ■ 580 153 30
Butik: 08-580 373 00 FAX: 08-580 373 02 
Öppet: Vardagar k! 11-18 Lördagar kl 11-14

xi
EXTRAMINNEN till A1200

BLIZZARD-1220
jr , j j m m *  SENSATIONEN!

68020/28MHZ & 4Mbyte 
Kostar som ett Ramkort 
A4000/030 Prestanda !

Blizzard 1220/4:68020/28,Klocka och 4Mb 32bitars RAM... 3 .395 :- 
Utöka!FPU68882/25 995:- 33MHz 1.095:- 40MHz 1.295:- +4Mb ring 
PAKET-PRIS:Blizzard 1220/4 med FPU 68882 40MHz.......4 .2 95>

Paravision(MicroBotics) MBX1200: MadetnusA
MBX1200: 32bitars RAMkort med RealtidsKlocka och plats för FPU
MBX1200 med RealtidsKlocka och 0Mb RAM ...................  1 .395 :-
MBX1200 med Matteprocessor (FPU) 68881-14,0 Mb......  1 ,595 :-
RAM : 1 x SIMM storlek 1,2,4,8Mb Osäkra priser, ring bästa dagspris! 
12A'Clock:RealtidsKlocka till A1200, intern montering............2 75 :-

A 1 2 0 0  T U R B O K O R T

B l i z z a r d  1 2 3 0 :  68EC030 40MHz, 64Mb RA. M, Fast SCSI-II 
Blizzard= Bästa Kvalitet / Prestanda i sin klass + 2Års GARANTI
Turbokort med Highspeed design,pris utan Ram.Scsi.........3.795:-
BlizzSCSI: Supersnabbt FAST-SCSI-II kort till B lizzl 230.Uppmätt till 
över 3.5Mb/s i praktiska test.Anslut HD,CD-ROM,TAPE mm 1.495:-

M1230XA: Prisvärt, flexibelt och utbyggbart Turbo UHA1200

RAM: ring dagspris!
M1230EC/25MHZ 2.995
M1230mmu/25MHz 3.495 
M1230mmu/33MHz 3.995 
M1230EC/40MHZ 3.795
M1230mmu/50MHz 4.695

PAKET-PRIS:
M1230med MMU 25MHz+2Mb 3.995:-

Ä N T L IG E N ! A3000/4000 Turbo
PowerChanger 040: Passar A3000 och A4000/030
CPU: Fläktkyld 68040 28.0MHz (med inbyggd MMU & FPU)
Design: Asynkron klockning så att t ex 40MHz 68040 kan köras I 
Burst mode och Copy-Backsjöd samt effektivare RAMhantering. 
Prestanda: 21 MIPS och ca;4MFLOP dvs 20% bättre än A400Q/040!
Begränsad tillgång, boka! Lev. i J a n ...........7,995:-

A 3 0 0 0  / 4 0 0 0  - H D

FastLane Z3
SC S I-II  F A S T  

2 5 6 M b y te  R A M

Största RAM-kortet 
Snabbaste SCSIkortet 

Köp bara ett kort I

FastLane är ett äkta 32bitars Zorro-lll kort som ger maximal Prestanda 
i A3000 och A4000. Vad sägs om 7Mb/s asynk och 10Mb/s synkront! 
DYNAMICACHE®Cachem\ukvara samt CD-ROM filsystem på köpet I 
Över 1500 kort sålda över hela världen! High Performance för 5.095:- 
Paketspecial: Med Quantum 1 Gigabyte 3.5" HD 15.495:-(ord 16.090)

AMIGA DA TORER
A 1 2 0 0 : D a t o r  m ed  1 Å r s  S v e n s k  G a r a n t i ......  4 , 1 9 5 : -

Spara pengar med Syscom s HD-PAKET
A 1 2 0 0 / 6 0 H D :  Körklar med inbyggd snabb 60Mb HD 6 . 1 9 5 : -  
A 1 2 0 0 / 8 0 H D :  Som ovan plus snabb 80Mb HD 6 . 6 9 5 : -
A 1 2 0 0 / 1 7 0 H D :  Stor snabb inbygad 17QMb HD.......8 . 1 9 5 : -
A 4 O O 0 / O 4 O / 2 8 M h z :  21 kralliga MIPS med PowerChanger! 
10Mb Ram, 120MbHD. Fläktkyld "riktig" 040 med MMU I 2 4 . 9 9 5 : -

A M I G A  Mer än ett TV-spel! Med 2 CDspe!.. 3 .  9 9 5 : -

A 6 0 0 / A 1200
In te rna  2 .5 tum  H å rd d is k a r

Alla Hårddiskar med Kabel, Skruv ;. 
samt bra Installationsprogram

6 3 M b  1 . 9 9 5 : -  8 5 M b  2 . 7 9 5 :  
170Mb 3.995:- 210Mb 4.395:- 

Ö v r ig a  s t o r le k a r ... r in g

X D S s  A6O0/A1200: Anslut Stort, Snabba 3 5" HD!
En extern 3.5''' HD i snygg behändig Slimline låda ansluts enkelt med 
specialkablage til! din A800/1200. Klarar även en Intern Hd dvs 2st! 
Komplett sats med Låda, kablage samt bra install.mjukvara 895 :-

X D S -p a k e t :  Marknadens mest prisvärda AS00/12OOHDpaket! 
Färdig att koppla in ined allt som foshövs.Giöm HdTools! Nyutvecklad 
Setupdisk med bra lättkört Installationsprogram på köpet.

XDS-85Mb: Quantum, mycket snabbare ån intern Hd!..„ 2.995
XDS-214Mb: Seagate 3.5tum,16ms, At/lde........ ............  3.795
XDS-260Mb: Seagate 3.5tum,16ms, At/!de__________ _ 4,165
Hög prestanda: (mätt med Diskspeed4.1 och A120C >mb RAM)
XDS-270Mb: Quantum laddar ca l .TMhfel.......... ....... 4,495::
XDS-340Mb: Conner laddarca1,5Mb/s!............  .... 4,775:

Andra XDS-Konfiguratloner finns Då begäran

NYTT
till
A 6 0 0 /1 2 0 0

OverDrive

Snabb
Snygg
Prisvärd
Utnyttja 
Prestandan 
i PCMCIA 
porten nu !

OverDrive; PCMCIA ansluten Snabb kontroller för en 3.5" HD. 
Utan Garantiförlust kan nu Prisvärda och Snabba 3,5"HD anslutas! 
OverDrive = extremt snabb, >3.5Mb/s uppmätt!! Övrigt som AmiQuest. 
Snygg Amigafärgad låda (bilden) O v e rD r iv e  0 M b , ...1 .865 :- 
M ed  Q u a n tu m  2 7 0 M b  4 ,9 9 5 : C o n n e r  3 4 0 M b  5 .595 :-

AmiQuest: Behändig liten och snabb HDkontroller för en 2.5" HD . 
Kan anslutas och avlägsnas medan Amigan går., jo.,det funkar! 
Fungerar bra ihop med 1200:ans egen kontrollern, fast snabbare.
A m iQ u e s t  t o m . ..... 1 ,595:- k ö rk ia r  m e d  8 0 M b .. 3.595:-
m ed  h e la  170M b ., r ing

_____________________________fiSSSS
M E D  R E S E R V A T I O N  F Ö R  T R Y C K F E L  O C H  P R IS Ä N D R IN G A R  A L L A  P R IS E R  INK.M O M S . P O S T- c  FR AK 1

Vi har även S C S L C D  R O M  till Amiga / PC
—— -

K O S T N A D E R  T I L L K O M M E R  45:- (>1Kg 75:-)



AMIGA 1200
A M IG A  1200, workbench, manualer, kablar, mus............ 4295:-

A M IG A  1200 med 85 M B  H D ....................................... 6995:-

A M 1G A  1200 med 130 M B  H D ....................................... 7995:-

Köp till Dynamite P ack .......................................................500:-
Digita Wordworth ordbehandling, Deluxe Paint IV ritprogram, 
spelen Dennis och Oscar. Samtliga program är i AGA-version. 
Programpaketets värde ca 2500:-
Köp till 4 års totalförsäkring för endast 695:-

Givetvis hittar du också i våra butiker ett brett sortiment av

tillbehör och program, både för nytta och nöje! T  ex

Diskdrive A M I G A ............................................................. 795:-

Extraminne A M IG A  600...................................................749:-

Mus/Joy-switch, helautomatisk......................................... 229:-

Diskettboxar för 3,5" disketter

med plats för 40 s t .............................................................79:-

med plats för 80 s t............................................................. 99:-

med plats för 100 s t........................................................... 119:-

Glosmania, helsvenskt glosprogram inkl 2000 glosor....... 245:-

Easy A M O S  programmering..............................................345:-

A M O S  Professional...........................................................495:-

M in iO ffice, integrerat programpaket

med ordbehandling, kalkyl, register

och affärsgrafik. (Engelska)................................................650:-

Alla produkter håller givetvis högsta kvalité.

Priserna i denna annons gäller februari, lokala avvikelser kan 

förekomma.

AMIGA CD32
Världens första 32-bitars 

spelkonsoll.

Spelen Oscar och Diggers ingår. 

Köp till 4 års totalförsäkring 

för endast 595:-

N y H E T !
FMV-m odul, Full motion video. 

V ideo-CD  med

SVH S kvalité 2 9 9 5 : -

S u r "

ial

Spek'

speci'

;t Pinball Fantasies m g*
varde 399--

Butiker i samarbete ger dig som kund
• KÖPTRYGGHET  • SNABBA LEVERANSER • BRA SERVICE • LÅGA PRISER •

4**% CO M PU TER  AS upersto re
Här hittar Du din Computer SuperStore-butik.

BORÅS GÖTEBORG KALMAR KARLSTAD KRISTIANSTAD LIDKÖPING VÄXJÖ ÖREBRO
Databutiken WestiumData IB D A T A  Action Data Ny Data Petrinis D A  Dataprodukter Power Tech
Åsbogatan26 Engelbrektsgatan 59 I Bertilsson Data Västra Torggatan 16 Östra Storgatan 46 Stenpostsgatan 12 Södra Järnvägsgatan 5 Drottninggatan 27
Tel: 033-12 12 18 Tel: 031-1601 00 Tel: 0480-880 09 Tel: 054-15 01 04 Tel: 044-12 03 84 Tel: 0510-283 33 Tel: 0470-464 00 Tel: 019-18 60 10
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Dags att deklarera
I början av varje 
år dyker samma 
samtalsämne 
upp igen.

Det är dags att 
deklarera.

"A-skatt är det för
sta deklarations- 
programmet i sitt 
slag till Amigan 
- d e t  är gjort för 
privatpersoner"

Hos mig brukar det alltid urarta i 
stora planer där jag funderar 
över alla möjliga och omöjliga 
avdragsmöjligheter för att få t ill
baka pengar från staten. Ungefär 
som Robin Hood. Fast det är 
klart, jag skulle ju behålla peng
arna för mig själv. Mycket mer 
än roliga tankar brukar det oftast 
inte bli. Tiden är knapp och det 
finns definitivt roligare sätt att 
tillbringa hemmakvällar med än 
med deklarationsblanketter. För 
många är det nog likadant och i 
paniken blir det ett snabbt kryss 
på den förenklade självdeklaratio
nen. Känslan när man har lämnat 
en sådan deklaration går väl när
mast att jämföra med en förlorad 
miljonvinst för att man glömt att 
lämna in tipskupongen.

I år ska det bli annorlunda.
Precis i rätt tid har det kommit 
ett deklarationsprogram till Am i
gan. Programmet heter A-Skatt 
och är det första i sitt slag till 
Amigan. A-Skatt är till för privatpersoner. 
Företagare och jordbrukare är hänvisade 
till kommande versioner.

Programmet går att köra från diskett 
men vill man installera det på en hårddisk 
så går det ganska smärtfritt. En bra detalj 
är att alla logiska "assigns" kan utföras 
genom att dubbelklicka på en ikon. På det 
sättet slipper man att belamra sina startup- 
filer med "assigns" som sällan används. 
Det är ju inte så ofta man deklarerar. 
Nackdelen är att ingenting om detta nämns 
i handboken som i övrigt är bra.

Efter programstarten möts man av en 
enkel huvudmeny där man kan välja mellan 
förenklad deklaration, allmän deklaration 
och skatteuträkningar för båda varianter.

Informerar om allt
Oberoende av vilken deklarationsform man 
väljer möts man av en skärmbild som lik
nar den första sidan i respektive deklara
tionsblankett. Med ett enkelt klick kan man 
bläddra mellan de olika sidorna i blanket
ten. När man börjar fylla i fälten märker 
man den första stora fördelen med en dato
riserad deklarationsblankett: Så fort man 
har klickat i ett fält för att skriva i det 
visas en kort informationstext om just det 
fältet i en ruta i övre högra hörnet. Här 
kan det står allt från att man ska skriva in 
sitt personnummer till en kort information 
om avdrag för resor till och från jobbet.

När man har fyllt i alla grunduppgifter, 
dvs. inkomster och räntor mm. börjar det 
intressanta. Nu ska det skatteplaneras. Det 
är här som mina stora planer brukar själv- 
dö i brist på tid. Det är rörigt och mycket 
jobb att slå upp diverse tips i olika böcker 
och kvällstidningsbilagor.

Med ett enkelt klick på knappen "Dekla-

o l m i n a n  s j a m d e k T S r i n r i

t Irtän sjätwdeklaratlon 1993
Benny Hansen &  Kjell Larsson V2.03

] srers— |
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1 3 5 0 6.
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I5255S
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rationsinformation" får man upp en alfabe
tisk lista över allt som kan vara intressant 
att veta om deklarationen. Här väljer man 
en punkt som "låter intressant" , t.ex. 
"Avdrag_exempel_på", och får upp en text 
som handlar just om avdrag. Har man fyllt 
i de mest solklara avdragen kan man gå till 
uträkningsdelen och se efter om man har 
skatt kvar att betala eller om man får t ill
baka. En smidig funktion är att man kan 
föra över uträkningen till ett "slaskutrym
me" för att sedan kunna gå tillbaka och 
testa resultatet av olika avdrag. Räcker 
inte det så kan man spara både deklaratio
nen och / eller uträkningen på diskett eller 
hårddisk.

I vanliga fall när man har avdrag och 
behöver förtydliga dessa brukar det resulte
ra i en bunt med handskrivna lappar. Med 
A-Skatt trycker man bara på en knapp och 
får fram en skärmbild där man kan skriva 
in sina förklaringar. Bilagan kan sedan 
skrivas ut på en vanlig skrivare. Det går 
även att skriva ut hela deklarationen.

Gör precis vad det ska
I det stora hela tycker jag att A-Skatt är 
mycket användbart. Den som har väntat sig 
ett avancerat skatteplaneringssystem blir 
kanskle besviken men programmet gör pre
cis det som det utger sig för, dvs. underlät
tar deklarationen. På min önskelista står 
att informationsbiten om olika avdragsmöj
ligheter skulle vara mera intuitiv. Om jag 
t.ex. håller på med fastighetsdelen i dekla
rationen behöver jag ju inte information om 
pensionssparandet.

Peter Kerschbaumer
FIDO: 2:201/411.61 

InterNet: PKDMZ@p61.anet.bbs.bad.se 
BADNET: 92:901/231.61

Förväntar man sig ett 
avancerat skatteplane- 
ringsprogram finns det 
risk att bli besviken. 
Längtar man dock efter 
ett program som under
lättar arbetet med själv
deklarationen är det ett 
bra köp.

A-skatt

O I—
z

Q. i— :< QC
:< O £
oc □ O < s

<< o DC I-
w Q o CO =>

Utrustningskrav: Alla Amiga- 
modeiler med minst 1MB minne. 
Dokumentation: Svenska. 
Version: 2,03 
Pris: 495 kr inkl moms. 
Kopieringsskydd: Nej 
Tillverkare: B. Hansen, K. Larsson 
telefon: 0155-28 77 49.
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Floran av grafikkort till Amigan växer hela 
tiden. Ett av dessa kort är Piccolo från Ingeni- 
eurbiiro Helfrich. Liksom många av de andra 
grafikkorten erbjuder Piccolo 24-bits grafik 
och möjlighet att köra vanliga Amigaprogram 
med en del nya grafiklägen som kortet erbju
der (Intuition-emulering).

Piccolo levereras med 
fem handböcker och två 
ritprogram.

Piccolo är ett Zorro 
III/Zoito Il-kort, vil
ket innebär att den 
kan utnyttja båda de 
system för expansions- 
kort som finns i Ami- 
ga-modellerna. Det 
betyder att det finns 
möjlighet till högre 
prestanda med ett 
Zorro III-kort än med 
ett Zorro Il-kort på 
en Amiga 3000 eller 
4000.

För den som önskar finns det möjlighet 
att tvinga in Piccolo i Zorro Il-läge, det är 
dock något som kortet klarar av automa
tiskt om det stoppas in i en Amiga 2000.

Att installera Piccolo i datorn är enkelt, 
bara att stoppa in kortet i en kortplats och 
koppla in monitorn till kortet. Piccolo har 
en s.k. monitorswitch, vilket gör det möjligt 
att låta den vanliga Amiga-grafiken gå via 
Piccolo-kortet till monitorn. Det förutsätts 
att monitorkontakten är en s.k. VGA-kon- 
takt, så har man inte en sådan behövs en 
konverteringskontakt. Förutom VGA-kon- 
takten finns det utgångar för komposit 
video och SVHS. För att använda dessa 
behöver man dock skaffa en tilläggsmodul 
till Piccolo-kortet.

När man väl stoppat in kortet är det

dags att starta datorn och installera mjuk
varan som behövs. Installationsprogram- 
met, som har svensk text, gör installationen 
ganska enkel och smärtfri. IVIan går även 
igenom detta förlopp ganska ingående i en 
av de handböcker som följer med Piccolo.

Piccolo-mjukvaran lägger till några 
nya skärmlägen som man kan välja i 
inställningarna för skärmlägen. A lla  pro
gram som sedan körs på Workbench eller 
låter en välja skärmar/skärmlägen går 

sedan i regel utmärkt 
att använda med dessa 
skärmlägen. För pro
gram som öppnar sina 
egna skärmar men som 
inte tar hänsyn till 
inställda skärmlägen etc 
finns programmet Pico- 
Retarget, med vars 
hjälp man kan tvinga 
dessa att använda ett

grammen att krascha • praktiken innebär det
att nyttoprogram av o li

ka slag går i regel bra att köra, medan 
det kan vara värre med spel. Liksom i 
testet av Picasso II & Retina så var det 
dock problem med Deluxe Paint IV, som 
inte ville fungera.

Med Piccolos Intuition-emulering kan 
man använda upp till 256 färger på skär
marna, även om man kör med AmigaOS 
2.x. Dock kan det vara tillrådligt att vara 
varsam med att slänga på alltför mycket 
färger under AmigaOS 2.x, då ordentligt 
stöd för upp till 256 färger inte kom förrän 
med AmigaOS 3.0.

"Tyvärr finns det en 
del skönhetsfläckar 
här och var. Jag hade 
till exempel inga pro
blem med att få ritpro-

Segt med mer än 16 färger
Hastighetsmässigt är Piccolo-emulering- 

en trevlig och användbar även med 256 
färgers skärmar. Med fler än 16 färger blir 
dock menyhanteringen lite seg. Det blir 
även skillnad i hastighet beroende på om 
man kör i Zorro II eller Zorro Ill-läge. 
Skillnaden är inte så fruktansvärt stor för 
många "normala" operationer, utan främst 
där stora dataförflyttningar görs, t ex vid 
animationer.

Liksom de flesta andra grafikkort till 
Amigan idag klarar Piccolo i 2MB version

Bland annat följer det 
med två 24-bits ritpro
gram, TVPaint Jr och 
PicoPainter. Båda två är 
ganska trivsamma. 
PicoPainter är skrivet 
för EGS-grafikkort och 
får därför det speciella 
utseendet som känne
tecknar EGS-program.

■ ■  Detta test av Piccolo 
har liksom tidigare test av 
Retina och Picasso II 
utförts på en Amiga 3000T 
(68030/68882) med 10 MB 
RAM och AmigaOS 2.1. De 
grafikkort som recenserats 
tidigare i DatorMagazin 
kräver att man har åtmins
tone AmigaOS 2.04 i datorn 
och Piccolo är inget undan
tag från detta. Det går bra 
att ha vilken 680x0-proces- 
sor som helst i systemet, 
men man rekommenderar 
att man har en 68030 eller 
bättre. För att använda P ic
colo bör man ha åtminstone 
2 MB RAM  men det rekom
menderas att man har minst 
4 MB RAM .
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Commodore 
stoppade 
Acorns video
Videon som skulle sälja 
Acorns datorer retade Com
modore till vansinne. Nu har 
de stämt Acorn för förtal av 
Amigan.

I informationsvideon 
antyds nämligen att Amiga 
1200 är att betrakta som 
en ren speldator.

I Acorns video "The Home 
Computer Minefield" ska 
framtida datorköpare få 
hjälp att välja rätt dator. Oli
ka datormärken jämförs 
med varandra. Och inte 
oväntat vinner Acorns egen 
dator. Den sägs vara den 
perfekta hemdatorn efter
som den kan användas för 
både spel, kontorsgöromål 
och utbildning. Andra maski
ner klarar enligt Acorn bara 
ett eller två av dessa områ
den.

A1200 räknas ut för att 
den bara kan användas för 
spel. Helt fel, menar Com
modore som nu kämpar i 
rätten mot Acorns video. De 
kräver ersättning för sina 
rättegångskostnader och 
den skada de orsakats av 
Acorn

I november förra året lyck
ades man stoppa visningen 
av Acorns video en vecka. 
Under tiden tog de fram 
bevis för att Amigan kan 
användas till det mesta. 
Sedan de visat materialet 
valde Acorn att frivilligt dra 
tillbaka sin video.

Acorn säger dock fortfa
rande att tävlingen om den 
bästa datorn inte var upp
gjord .

TEST

C o l l e c t . c <dos/dos.h>

-i| Functionplotter
Picture

min max
x B  011 1 0|
yR-öpTS!
Z l-l.DII 1.0| 

-  DrawMode -  
J  Wireframe 
J  Solid 
j  Shaded 

Traced

t(X,y) [s in (2 * e x p (-4 *  (x*x+y*y)) ) /2

s i n (4 » ( s in  ( x )+sin(y))) Sender I3 in (2 * ex p  (-4 *  (x*x+y*y ) ) )  /2
cos(x*y*12)/6
s q r t ( a b 9 ( l .  0 - a b s ( l .  Q-aJas(1. 0 -a b s (x » y + l. 0 ) ) ) ) )

Ram DiskiGalaxyPic 14.in

“HajneBase. h" 
" P a t te rn ,  h" 
"Lhå. h*‘ 
“LhAProto. h “ 
“Debug, h"

fd e f in e  CHANNEL " * * C o lle c t: 

/*  »=■» I n t e r n a l  fu n c tio n s  =

s t a t i c  i n t  c o l l e c t  (nameBase pnb, nameBase nb, nameEnt
s t r u c t  nameNode * 

s t a t i c  v o id  freeX FD ata (v o id  * ); 
s t a t i c  v o id  x f o r a P a t  ( s t r u c t  NameBase

U J
-----Color------
J  Left______
M  Ftinciion 
P |  Background 
— Resolution -

Main f i l e  c o l l e c t i o n  r o u t in e .

; n!
c o l l e c t f i l e s  ( s t r u c t  P a t  ‘p a t t e r n s -----Flags ~

II Outlined 
V] Mirror 
✓ J Specular 
_| Shadows

upp till 800x600 i 16,7 miljoner färger vid 
31kHz och 50Hz. Dock rekommenderas en 
monitor som klarar mer än 31kHz för att 
man ska kunna utnyttja de allra högsta 
grafiklägena.

Svårt undvika EGS
Tittar man på de handböcker och den 
mjukvara som följer med Piccolo är det 
mycket svårt att undvika beteckningen 
EGS. Den står för Enhanced Graphics Sys
tem och är det grafiksystem som används 
av alla program, inklusive Intuition-emule- 
ringen. Detta är ett fullfjädrat 24-bitars 
grafik- och fönstersystem som är oberoende 
av den grafikhårdvara den körs på. EGS 
har sina egna skärmar, fönster, menyer, 
knappar och allt sådant och dessa kan 
köras parallellt med de vanliga skärmarna 
och fönstren. EGS har dock ett lite annor
lunda utseende på knappar, fönster etc.

EGS är oberoende av grafikhårdvaran, 
det enda som behövs är några drivrutiner 
för den specifika hårdvaran. Det betyder 
att ett EGS-program gjort på ett Piccolo- 
system utan modifikationer kan köras med 
ett annat grafikkort som använder EGS, t 
ex GVP Spectrum. Det går även att köra 
EGS-program utan något grafikkort, bara 
man har EGS installerat med lämpliga 
drivrutiner. För den som är intresserad att 
skriva egna program som använder grafik
kortet kan EGS vara ett stort plus gente
mot det ur en del avseenden mer begränsa
de stöd som t  ex Picasso II och Retina har. 
För vanliga användare kan det vara ett 
plus att samma program kan användas 
med flera olika grafikkort. En del av det 
som skrivits för EGS följer med på Piccolo- 
disketterna. Bland annat följer det med två 
24-bits ritprogram, TVPaint J r  och Pico- 
Painter. Båda två är ganska trivsamma. 
Den förstnämnda är en nedbantad version 
av programmet TVPaint (recenserad i 
Dmz hösten 93).

GVP:s bildbehandlingsprogram Ima- 
geF/X kommer inom kort i en EGS-version 
och det ryktas även om en EGS-version av 
PageStream 3.

Med Piccolo följer ett program kallat 
Dia för att visa bilder och animeringar. Ett 
sätt att använda det är att starta det och 
från kontrollfönstret ladda in de bilder man

vill titta på. Det går även att ta bildernas 
ikoner och släppa på kontrollfönstret så 
laddas de automatiskt in.

Den största flexibiliteten får man dock 
via ARexx. Dia kan styras via en mängd 
olika ARexx-kommandon för att visa bil
derna, animeringarna, scrollning, enkla 
ritoperationer,olika övergångar mellan bil
der etc. Dia klarar ett antal grafikformat 
som IFF ILBM , JPEG, GIF, PPM, YUV 
(Används bl a av VLab och andra produk
ter från Macrosystem) och RGB8 (används 
av bl a Imagine).

Det följer även med moduler så att Pic- 
colot kan användas med program som Real 
3D, ImageMaster, ImageF/X och Art 
Department Professional. Det finns även ett 
antal inställningsprogram för skärmlägen, 
fonter, färger etc för EGS fönstersystem.

Handboken på tyska
A llt detta finns dokumenterat i fem hand
böcker som följer med systemet. De jag fick 
var på tyska, men engelska handböcker 
borde finnas tillgängliga när du läser det 
här. Någon programmeringsdokumentation 
för EGS följer inte med, denna finns dock 
att tillgå tillsammans med en EGS-demo 
för vanliga Amigor på välförsedda BBSer 
(exempelvis ÖDTs egen supportBBS) och är 
fri att distribuera.

Om allt detta fungerat felfritt hade jag 
varit mycket nöjd med hela systemet. 
Tyvärr finns det en del skönhetsfläckar 
här och var. Jag hade t. ex. inga problem 
med att få ritprogrammen att krascha. 
Problem har det däremot varit att få upp 
ett EGS-skärmläge direkt när datorn boo- 
tar. Det är en bugg i Intuition-emulatorn 
som visar sig under just AmigaOS 2.1. 
Under 2.0 och 3.x fungerar det. Det är 
problem att växla skärmar med flera 
skärmväxlarprogram. Emuleringarna för 
t.ex. Picasso II har lite fler justeringsmöj- 
ligheter för "fu la" program och det kan 
tänkas att dessa emuleringar fungerar lite 
bättre för såna program som inte riktigt 
följer Commodores riktlinjer. Inom kort 
kommer en uppdatering av mjukvaran 
som kan göra att kortet blir ännu trevli
gare, jag återkommer med en rapport när 
den kommit.

Erik  Lundevall

E G S  ä r  e t t  fullfjädrat 
24-bitars grafik- och 
fönstersystem som är 
oberoende av den gra
fikhårdvara den körs 
på. EGS har sina egna 
skärmar, fönster, meny
er, knappar och allt 
sådant och dessa kan 
köras parallellt med de 
vanliga skärmarna och 
fönstren.

Piccolo
TOTALT

Dokumentation

Anv.vänlighet

Utrustningskrav: AmigaOS 2.04 
elle senare, Amiga 2000/3000/ 
4000, minst 2 MB RAM 
Dokumentation: tysk (engelska 
kommer)
Pris: 5480 kr (1 MB RAM)
5980 Kr (2MB RAM)
Tillverkare: Ingenieruburo Helfrich 
Importör: Östersunds Datatjänst. 
Telefon: 063-123456 
Telefax: 063-123456 
Email: odt@medio.mh.se 
FidoNet: Rickard Olsson 
@2:205/425
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FRACKASTI 
KVARTERET
med

DMZ-prylar

Så här beställer du:
Sätt in pengarna på postgiro
nummer 58 07 15-1 Br Lind
ströms Förlag. Skriv på talong
en om beställningen gäller keps 
eller T-shirt. Ange om du vill ha 
T-shirten i storlek L eller XL. 
Glöm inte att skriva din adress 
på talongen.

DATORMAGAZINS
KLOTTERPLANK

Ring och tyck till om allt, läs in dina spel
fusk och Amigatips, lyssna på andras tips, 

fusk och råd om spel och Amigan.

DYGNET RUNT!
071 -  21 25  56

(4:55 kr/min)

V
I
N
N

Kan du  din A m ig a ! 
Svara rätt på tre  
frågor!
Vi lo tta r ut ett 
presentkort på 
400 kronor 
och fem Dmz-kepsar 
bland dem som 
svarar rätt! 
Tävlingen pågår från 
den 3/2 till den 16/2 
1994. Vinnarna 
publiceras i nummer 
6-94.
0 7 1 - 2 1  2 5  5 3

TILLBEHOR TILL DIN p O R (4 :5 5  k r/m in )



T e l .  0 8 - 7 4 9  08 0 6  Ring och beställ! Eller betala in på PG! 
F a x  0 8 -  7 4 9  26 76  
P o stG iro  426 99 36-3• F T U R R E

Box 242 S-124 02 Bandhagen
Sveriges ledande PD bibliotek. Bra service, korta leveranstider, de bästa PD programmen.

V i b ju d e r  p å  p o r to !  In g a  e x p . a v g if t e r !  
E n d a s t  1 7 :-  k r  i p o s t f ö r s k o t t s a v g i f t  
t i l lk o m m e r  v id  te l/ fa x /b re v  b e s tä lln in g ,  
in g e t  t i l lk o m m e r  v id  P G -  in b e ta ln in g .
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CENTRAL LICENCEWARE REGISTER
E n  del av p en g arn a  g år d irekt till p ro g ram m erarn a!

CLE01 Total Concepts Dinosaurs
allt om dinosaurier!....................60:- kr

CLE03 Total Concepts Solar System
allt om Solsystemet..................75:-kr

CLE05 A-Chord- lär dig spela alla
gitarr- ackord............................. 45:- kr

CLE06 TAMI- ett avancerat prg som
lär matte (högstadie/gymnasium) 45:- 

CLE09 W ords & Ladders - rättstav-
nins spel på engelska...............45:- kr

CLE10 Basically Amiga - nybörjar
hjälp för Amiga ägare!...............75:- kr

CLE13 Home Brew- lär dig göra ditt
eget vin!.................................... 45:- kr

CLE14 Total Concepts Ecology- allt
man behöver veta om miljö......75:- kr

CLE15 FAST  FRET- gitarriektioner för
nybörjare................... ..............45:-kr

CLE21 Jigmania- pusselspel och ett
program för att skapa egna pussel 45:- 

CLE22 Chess Teacher- ett lätt & trev
ligt sätt att lära sig spela schack...45:- 

CLE24 Speed Reading - lär dig att
läsa riktigt fort!.........................60:- kr

CLE25 Chord Coach- lär dig spela
piano! En mycket bra disk.......45:- kr

CLE29 Prehistoric Fun Pack - fyra st
dinosaurie- spel för barn..........45:- kr

CLE31 Understanding Am os- lär dig
rammera i AMOS!.............60:- kr.

CLE35 T . Concepts 
Solar System 3

fortsättning på CLE03 
Suverän uppslagsbok 

om vårt Solsystem 
med tiotals bilder från

_  NASA ...........75 :-kr
CLE41 Basically Medicine- uppslags

bok om meaicin.........................60:- kr
CLE42 Com position - lär grunderna i

fotografiering.............................45:- kr
CLE43 AM O S Quiz 900 frågor!....45:- kr

CLE46 Basic Human 
Anatomy- uppslags
bok om människo
kroppen!........ 45:- kr

CLE48 Rocket Maths- ett roligt rymd
spel för barn som lär ut matte!....45:- kr

CLE49 Dinosaurs 3
fortsättning på CLE01 
Allt du vill veta om 

, dinosaurier. Många
' bilder!..............75:- kr

CLU03 Typing Tutor- lär dig maskin
skrivning snabbt & smärtfritt! 45:- kr 

CLU04 Alphagraph - ritar alla möjliga
diagram (stapel- tårt- osv)........ 45:- kr

CLU07 Philo databas, mycket enkel
att använda!...........................45:- kr

CLU10 Power Accounts- ett program
som hjälper dig med privatekonomi 45:- 

CLU11 Calc V1.3- kalkyl program, 45:-
CLU13 Datos registerprogram.......... 45:- kr
CLU15 Epoch Filo-fax, med kalender,
anteckningsbok mm...............................45:- kr
CLU21 invoice Master- Fakturerings

programför Am iga!.......................45:- kr
CLU22 Hard Drive Menu-..................... 45:- kr
CLU28 Creative Adventure Toolkit- ett

program som är till för att skapa egna
äventyrsspel..................................45:- kr

CLU33 AMOS Intuition - skapa AMOS
program med DOS2.0- look!....45:- kr

CLG08 Dragon Tiles- ett mycket bra
pusselspel, snyggt också!.......... 45:- kr

CLG09 Motor Duel- tredimmensionellt
bilracing spel!............................45:

CLG17 Imbrium Day of Reckoning -
förstklassigt äventyrs spel!........ 45:- kr

CLG19 Stellar Escape - superbt shoot’
em up på tre diskar. 75:- kr 

CLG26 Monster Island spel i D&D stil,
Beroende- framkallande!........... 45:- kr

CLG27 Shymer- detektivspel................ 45:- kr
CLG29 Billy The Ball- 3D plattformspel

med 100 nivåer!.........................45:- kr
CLG35 OG!- rädda grottmänniskas tjej!
Underbart plattformspel......................... 45:- kr
CLG39 Cyball- orginellt spel där man

ska studsa med en boll i labyrint. 45: 
CLG41.F1 Racer- Formel 1 racingspel

med snabb vektorgrafik..............45:- kr
CLG42 Crystal Skull- rollspel med m.

bra grafik!...................................45:- kr

17 Bit Software
E n g la n d s  bästa  PD ! 

Softler Software har 
ensamrätt på 17Bit 

diskar i Skandinavien
AB efter disknummer betyder två diskar osv. 
2494AB 18th Hole- golfspel på 2 diskar 
2522 Troni Computer Aided Design 
2553 Boot X 5.23- antivirus prg. DOS 2.0 
2564 Blop Plop- trevligt shoot’em up spel 
2586-2587 CG Fonter, Volume 1 och 2
2588 Wibble Mania snyggt plattformspel
2589 OctaMEDPro 2.0- musikprogram. 
2592-2593 CG Fonter, Volume 3 & 4 
2603AB Pamet Setup- koppla datorer i nät 
2613 Shadow Sample Maker v3.1
2619 First Alert- antivirus program 
2638 VMorph 2.30- s/v morphing som PD 
2641 Starview- astronomi program 
2647-2649 CG Fonter, Volym 5,6 och 7 
2658AB Starbase- rymdstrategi spel.
2678 Copiers Unlimited kopieringsprogram 
2692 Road To Hell Game- bilspel 
2719 Mandel Plot- fraktal generator 
2734-2736 lcons+ nya snygga ikoner 
2748 EdWord Pro 4.0- texteditor, bra! 
2754ABCD Last Stand On- den bästa ani- 
meringen hittills! 4 diskar, 3MB RAM.
2755 Easy Calc+ - kalkylprg för DOS 2 & 3 
2763 Parnet Instructions, med bilder 
2765 Escape from Mt. Doom- rollspel 
2769AB Retina Bum demo source code 
exclusivt för 17 Bit Software (ej PD!)
2770 Fatal Mission2- m. bra shoot’em up! 
2773 Attack- en rolig animering om kriget 
mot Irak, 1,5 MB RAM krävs 
2780 Zyrad - labyrint spel, shareware
2783 Amibase Pro 2 ver1.8- databas
2784 Octatutor- lär dig använda Octamed 
2786 Rush - PD motsvarighet av Dir Opus
2789 Astro 22 v3.5- astrologiprg, ny version
2790 Mental Image Games Volume 1- bra!
2791 Mental Image Games Volume 2- bra! 
2793-2794 M.U.G Drumkit Samples 1 & 2
2800 Klaws The Cat Game- mycket bra!
2801 GNU Chess - schack för DOS 2.0/3.0
2802 Photography Tutor- lär fotografering 

^ 2805-2809 Texture Maps & Imagine Objects

2810AB Holodeck Slides- ursnygga sci-fi 
renderade HAM bilder + B. Lynnes musik.
2811 Nemesis- brädspel i reversi- typ 
2814 Professional Bingo spel.
2816-2820 Sound Effekter- alla slags sam- 
plade ljud, perfekt till egna spel! 5 diskar
2821 Imagine Texture Maps, organiska
2822 Imagine Texture Maps, stenar
2823 No Sampler? 2- flera sound rippers
2824 Amy PD & Shareware Review 5- läs 
recensioner av senaste PD program 
2828 Font X- AMOS font designer demo 
2829AB Star Trek vs Amiga CD32 anim. 2MB 
2830 MapStation- level editor för egna spel 
2831Ä2832 Amiga Games Music spelmusik
2833 Blackboard Image Processing, PD mot
svarighet till ArtDepartment Pro, AGA kompat.
2834 Frends of Paula 4- OctaMed musik
2835 Handel "Fireworks"- klassisk musik
2836 Aura! Illusion v1.01- samplings editor
2837 Operation Firestorm- du och din k-pist 
mot hela världen! Bra grafik!
2838 Ork Attack- försvara kung Arthurs slott
2839 Silicon Journal- dagbok på din Amiga?! 
2840-2849 Games Galore Remix-10 diskar, 
över 100 PD spel, AGA komp. Paketpris:165:- 
2850 GORF- space invaders attackerar igen! 
2852 Death Walk- snygg animeringl .5 MB

2857 Assassin A1200 Games Fix Disk
2860 Assassin Audio Magic 3
2861 Assassin Audio Magic 4
2871AB Dangerous Sports Club- rolig animering 
2872ABCD Mean CD Machine- en fantastisk 
animation för 3.5 MB. CD32 vs SEGA CD!
2873 Astronomy 2.1 astronomi program 
2875 CDTV to CD32 keyboard adaptor (AGA) 
2876ABC Grapevine 18 nytt nummer av världens 
populäraste disktidning! Pris end. 45:- kr/3 diskar 
2877-2878 Weddings Video- bakgrunder, ramar 
& sånt som kan användas vid videoproduktion 
2881-2883 Blue Rose Fonts 
2884 Video Workshop
2886 AZ Spell 2.02- engelsk rättstavning
2887 OnForm 1.1
2888 Address Print v4.0
2889 Melon Slideshow
2890 Anim Helper 
2892 Magnum 1.8 
2893-2894 SCALA Backgrounds
2895 JetStrike-10 levels från spelet!_________ .

uaq N Y
S E R I E  

NEWSFLASH Serien ska ersätta
Fred Fish när den går över till CD  

UGA01 P lu sEd  texteditor, W hat Kick, 
M andel mania fraktai generator mfl. 

UGAÖ2 60H z Emulator, Q u ick  Tools, 
ScreenFoo l, CatEd it mfl. 

UGA03 Musikmoduler: Drumlt, Crystal 
Rain, H it It, Rasta  Man, Tang led mfl. 

UGA04 Interference demo, K id  demo 
UGA05 Konst av  Lorenzo  Colloreta 
UGA06 Konst av  T iz iano  Nocentini

UGAG7-12 Sex diskar med moduler 
du aldrig hört tidigare! Paketpris 110:- 

UGA13 AddTools 1.11, M P E G  Play, 
IFF2lcon, Mandel Brute, C louds mfl. 

UGA14 Assign Manager, Read DCTV, 
DefPublicScreen. W indowDaemon mfl. 
UGA15 AmigaMonitor 1.6, MegaView, 

UnPacker, Intel-lnside-Trashcan mfl. 
UGA16 Virus Z2 v1 .02, Disk-editor 1.1, 

MandelBrute 1.2 fraktalprg. mfl. 
UGA17 Musik från LSD , Aurora mfl:

Dance, Negative, Heaven mfl. 
UGA18-19 Musik av G. Grefberg, bra! 
UGA20 Konst av Jan  V isscher, HAM8 
UGA21 Konst av Lorenco Colloreta 
UGA22 Last Tetris. spel av F.Lidberg

ANNAT LICENCEW ARE
Inga sharew are avgifter tillkom m er!

Superbt beat’em up spel i bästa Street Fighter Il
stil. 3 diskar AGA ACTION! Exclusivt Softler 
Software- licens-spel. Pris (inkl. porto).....85:- kr

DINOSAURIE CLIPART
CT001 Triassic Dinosaurs 
CT002 Jurassic Dinos 1 
CT003 Jurassic Dinos 2 
CT004 Cretaceous Dinos 1 
CT005 Cretaceous Dinos 2 
Licenserade dinosaurie bilder 
av mycket hög kvalitet!
Finns för Amiga (IFF format)
& för PC (PCX) Pris: 45:- kr/st

AM/FM #17
Världens ledande musiktidning på diskett. 
Innehåller recensioner av musikprogram, tips för 
MIDI, musikmoduler, musikprogram med mera. 
En extra samplingsdisk finns till varje nr av AM/FM. 

Tidningen AM/FM nr 17 35:-
AM/FM Sampligsdisk nr 17 35:-
Eller köp bägge för endast 65:- kr

ÄLDRE NUMMER FINNS OCKSÅ ATT KÖPA

ProTracker 3.1 35:-
Det populäraste musikprogrammet 
för Amiga. Ny licenserad version 3.1

A G A -  F O R  A 1 2 0 0
2378 Wb 3.0 Screens- bakgrundsbilder för Wb3.0 
2503 Winblend Fractal Generator för AGA 
2635 UChess AGA- bra schackspel, 4Mb RAM 
DD.560-565 SuperHAM- bilder i 262000 färger

6 diskar. NU: paketpris 99:- kr. 
DD.792-797 SuperHAM2- 6 diskar. 99:- kr 
DD.831 HOI ’Mindwarp’ AGA demo 
DD.832 Trojan Techno Tracks' demo 
SR .530 Tetris AGA spel & GIF datatype 
SR .612 AGA Utilities (Force VGA mfl.)
SR .622 Ultimate AGA Utilities 
SR .801 -802 Motorola Invaders- shoot’em

up för AGA, 2MB Chip krävs, 2 diskar. 
2709&2714 Magic Factory- snygga rymdbilder i 

Tobias Richter- stil. HAM8 
2759 Mega1200 ’Point of Sale ’- bra demo 
2797(ABC) Klondike Deluxe AGA kortspel i 256 

färger med tjejbilder på korten, minst 3MB RAM 
DD.848 Panta Rhei AGA bra demo från Norge 
SR .887 Datatypes: BMP, JP E G  mfl.
SR.888 Channel Z #1 AGA disktidning!
SR .889 Channel Z  #2 om & för AGA!!!
SR .894 Megaball AGA välkänt spel, ny grafik.
DD.872 NY! Disknet ’Volcano’ m. bra demo!
DD.880 ’Beyond Belief- When Intel’s not enough’ 

ett mycket bra demo från Noxious 
DD.881 Insane "Achallamahalla" nytt demo 
DD.882 Impact ’Futuristic Mind’ nytt demo 
DD.883-884 Complex ’Origin’ demo på 2 diskar 
. Innehåller bla motion vide och 3D vektorer.

2787 Bodyshop 1 
2825AB  Bodyshop 4 
2856AB  Fit Ch icks 2 
2859 Bodyshop 3

AGA 
TJEJBILDER I 
endast för 
Å1200/A4000I

2862AB  Fit Ch icks 3 [ 
2863AB  Bodyshop 5 
2896 Erika E leniak 
AB betyder två diskar

Pris: 198:- kr för 11 diskar
Diskarna kan även beställas separat till priser eni. nedan^

PD Priser
PD Nyheter. 17Bit, AG A  och UGA 
(ej licenserade/kommersiella program)
I -  3  d i s k a r ......2 3 k r / s t
4 - 1 0  d i s k a r ................ 2 0 : - / s t

I I -  2 0  d i s k a r ...1 8 : - / s t
2 1 - 3 0  d i s k a r ............. 1 7 : - / s t
31  d i s k a r  o c h  f le r . . 1 6 : - / s t  
M o m s  o c h  p o r t o  i n g å r !  
I n g a  e x p e d i t i o n s  a v g i f t e r !

CDTV/CD32
- C D P D  1 Fish 1-660, iå o* kvart (WT)
- C D P D 2  Flera Fish, Scope serie mm (M/T)
- C D P D  3 Fish 761-SSO. AGA prg mm(M)
- D em o  C o lle c t io n  uxto demosrE| CD32. -
- D em o  C o lle c t io n  2 Demos, ca 100 spel mm
- A m in e ! C D  prog.verktyg, källkoder mm (D)
- W e ird  S c ie n c e  multimedia toolkit för Amiga/PC
- A lis ta ir  In O u te r  S p a c e  iår bam engelska
- 100 G a m e s -1 OO spel! 50 av dem kräver mus 
-1 0 0  G a m es  2 Ännu 100 utvalda PD spel!
- 1 7B it C o lle c t io n  Dubbel CD. 1700 PD diskar! (D)
- G ig a  P D  SOO fonter, Kickstart serie 1-550 (D)
- P an d o ra  C D  demover av Insigt-Technofogy mm.
- R o b o co d  C D 32  - top platlformspel för Amiga CD
- P in b a ll F a n ta s ie s  C D 32  det bästa iiipperspeiet!
- D /G ene ra tion  C D 32  - 3D strategi / action.
Iv Y l I U I  II 17  B it  C o lle c t io n  2: 500st 17 Bit diskar,
Assassin Games 1-141 (med över 300 spei!) mfl.................325:-
A L IE N  B R E E D + Q W A K  C D 32  (ospeipå t CD!)...Ring:
P R O J E C T  X+F17 C h a lle n g e  C D 3 2 .................R in g :-
U L T IM A T E  B O D Y  B L O W S  C D 32  ... ...kommer i mars 
P re n u m e re ra  på  F re d  F is h  C D  s å  få r du  u p p  t ill 
10% raba tt på  o van s tå en d e  s k iv o r!  R in g  fö r in fo t
MUSIK C D :s ------- . i ..............  ........... ...—
- S o u n d s  D ig ita l m usik C D  av A. B rim b le ..... 155:-
- H o b b its  & S p a c e s h ip s  av  B jorn Lynne .......155:-

325
325
325
325
325
325
335
305
305
305
565
635
85

365
385
310

A l l a  p r i s e r  i n k l .  m o m s  & p o r t o !

v i l
(M l-  rn tis  k rä v s  (T )- ta n g e n tb o rd  k rä vs . (D ) d is k e tts ta tio n  krävs, 

r e s e rv e ra r  o s s  m o t s iu t f ö r s ä l jn in g  o c h /e lle r  p r is ä n d r in g

S P E L  &  N Y T T O :
SUPERFROG Hit plattformspel!
ASSASSIN Action!
PROJECT X Det bästa shoot’em up!
ALIEN BREED Special Edition!
BODY BLOWS Beat’em up!
OVERDRIVE Bilrace!
QWAK Kul plattformspel!
F17 CHALLENGE Formel 1!
CARDIAXX shoot’em up!
ALIEN BREED 2
ALIEN BREED 2 AGA 32-bitars version! 
BODY BLOWS GALACTIC 
BODY BLOWS GAL. AGA 32-bitars version!

290
280
160
145
290
280
160
160
135
290
325
290
325

^  Med ett begränsat antai A lien  B reed  2 o c h  B o d y  B low s  
© G a la ctic  m edföljer 2 extra spe l, b!a he likoptersps! A pach e

ASSASSIN REMIX A ssa ss in s  2- helt omgjord 135 
Köp Assassin 1 & 2 för

endast 345:- kr - du sparar 70:- kr! Först till kvarn! 
ARCADE POOL - nytt biljardspel- superbt! Spelet 
känner av A G A  kretsar och använder 128 färger
på A1200/A4000 (annars 32 färger).................... 135:
POWER PACKER PRO komprimerar filer med 30-50%.
Filerna packar upp sig själva i realtid.............................240:-
POWER MENU låter dig lätt skapa menyer
med proffsigt utseende!............................................... 160:-
MUSICAL ENLIGHTENMENT musikprogram
med kraftfull samplings editor och effektgenerator............160:-

A-SKATT svenskt skatteprogram för både
enkel och allmän deklaration, med skatteuträkning..........479:-

P r i s e r n a  i n k l u s i v e  por to  och p a c kn i ng !
, Vi reserverar oss mot slutförsåljning och/eller prisändringar.

PD NYHETER
SR.803 SuperSound II - samplingsprg, XQPBEN! 
SR.809 FTX Accounts- hembudgetprogram 
SR .810 Devpac source codes- källkoder för olka prg 
SR .811-812 Hardware Projects- egna datortillbehör 
SR .813 Mr Backup 5.02A- backup program för HD 
SR .815 Mega Monitor- ripper, som Action Replay 
SR.816 Hamlab Pro ver 2.08- bildkonvertering 
SR .817 FreePaint rev. 37- ritprogram, som DPaint 3! 
SR.836 SpaceTrax- Asteroids för två spelare 
SR.838 AmigaFax demo (en A4 sida åt gången)
SR .840 Compress Disk- fördubblar HD, O S  2.0/3.0 
SR.849 Multi DOS 1.12- som Cross DOS 
SR .850 Free Copy 1.8 kopieringsprogram 
SR .851-852 Pro-Clips- strukturerad clipart (ej IFF)
SR .853 Mecad- disk- och filkopiering, riktigt bekvämt 
SR .860 WBase 1.31- ny kraftfull databas.
SR .871 Frascape - skapa fraktala landskap, effektfullt! 
SR.891 ReOrg 3.1- försnabbar HD. Nu fungerar även 
under DOS 3.0! Kräver Kickstart 2.0/3.0.
SR.892 NComm 3.0- ny version av detta komm- prg.
SR .893 Maxs BBS - ett BBS  program, full version 
SR .895 Virus Workshop- antivirus prg. för O S  2/3 
SR.896 NYHET! ARexx Guide- lär dig programmera i 
ARexx! En utförlig handbok i Am iga Guide-format. 
FF.870 AmigaGuide läser av Amiga Guide dokument 
SR .897 NYHET! RAW #6- nytt nr av disktidningen 
SR.898 NYHET! A-Skatt demoversion (ingen save)
DD.873 RAVE- otroligt demo! 2 M BChip RAM & HD 
DD.874-875 N YH ET! Recall ’Rave Nation’ musikdemo 
med 8-kanalers techno musik på 2 diskar.
DD.876-877 NYHJEI! Spaceballs ’9 Fingers’ demo- 
ännu bättre än ’State of the Art’- med digitaliserad video!
SR .899-890 DICE C- ny bra C- kompilator, shareware 
SR.891-902 Amiga C Encyclopedia 3.0 - mycket utför
lig C- manual, förklarar allt en C- programmerare måste 

Vyeta. Innehåller 175 programexempel! 12 diskar, 180:- kr.



PROGRAMMERING

Datormagazins C-skola
Nu har vi lämnat Exee-deien av 
Datormagazins Cskoia  
Innan vi går vidare tar vi en titt på Amigans 
uppbyggnad och hur de olika delarna förhåller 
sig till varandra.

Det finns som kanske bekant flera sätt att 
programmera en Amiga på. I en de! språk 
arbetar man i en ganska skyddad miljö. 
Språket fångar själv upp många misstag 
man kan göra. Nackdelen är att man är 
ganska begränsad till de möjligheter som 
språket erbjuder. Ett exempel på detta är 
AMOS.

I andra språk som C och assembler 
erbjuder språket i sig ganska lite. Istället 
använder man färdiga funktionsbibliotek 
och alla de möjligheter som finns i opera
tivsystemet. Detta gör att man kan göra 
mycket mer, men även att det finns mycket 
fler gropar att falla i. För att undvika des
sa gropar måste man tänka sig för samti
digt som det krävs en viss förståelse för hur 
datorn arbetar.

Amigans operativsystem är mycket 
dynamiskt uppbyggt. Man kan aldrig i för
väg veta var saker ligger i minnet, hur stor 
plats de tar eller exakt vilka tillbehör som 
finns. Någonstans måste man dock börja 
för att kunna hitta resten. Denna plats är 
adress 4, även kallad AbsExecBase eller 
Sysbase. Här finns en pekare till 
exec.library. Exec har hand om de mest 
grundläggande delarna i operativsystemet. 
Exec.library är Execs funktionsbibliotek. 
Genom Exec kan man sedan få tag på allt 
annat såsom libraries, devices, program 
etc. (Se figur 1)

Vad ett library är förklarades för några 
avsnitt sedan i C-skolan. Ett device har 
många likheter med ett library. Den stora 
skillnaden är att de körs som ett eget pro-

Niklas Lindholm

Figuri

gram och att man anropar dem genom att 
skicka meddelanden. I många fall behöver 
man inte själv anropa devicet utan det 
sköts av operativsystemet på en högre nivå.

Ett exempel på detta är filsystemet. När 
man anropar dos.library för att t.ex. läsa in 
en fil, så är det flera delsystem som sätts i 
arbete. Dos.library tar först reda på från 
vilken dos-enhet (DfO:, Dhl: etc) det ska 
läsas ifrån. Låt oss säga att filen ligger på 
Dfl:. Hanteraren för Dfl: får då order om 
att läsa från filen. Dfl: vet var någonstans 
på disketten filen ligger så den anropar 
trackdisk.device för att läsa in de rätta 
blocken.

Hade filen istället legat på hårddisk 
hade det t,ex. varit Dh2: och scsi.device 
som hade arbetat. Programmet hade dock 
inte märkt någon skillnad.

Just detta att det finns flera småsystern 
som anropar varandra är typiskt för Ami- 
gaOS uppbyggnad. Hur de olika delarna är 
kopplade till varandra i stort kan du se i 
figur 2.

Nu några ord om multitaskingen. Som 
jag nämnde nyss så håller Exec reda på vil
ka program som är igång i datorn. Dessa 
finns i två listor. En för väntande program 
och en för program som är beredda att 
köras. Den senare listan är sorterad efter 
prioritet. Ett program kan ha ett prioritets
värde mellan -128 och 127. Det program i 
beredd-listan som har högst prioritet är det 
som får köra. Det enda som kan stoppa 
programmet är att det går in i väntläge 
(och då flyttas till väntlistan) eller att ett 
program med högre prioritet går ur sitt 
väntläge och vill köra. Om flera program 
med samma prioritet vill köra kommer 
tiden att delas upp mellan dem så att det 
verkar som om de körde samtidigt.

Detta gör att om man t.ex. vill ordbe- 
handla och räkna ut en fraktalbild samti
digt så kan man sätta fraktalprogrammet 

på väldigt låg prioritet. Så 
fort ordbehandlingspro
grammet vill köra kommer 
det att få göra det. Man 
kommer inte att märka att 
det räknas fraktaler i bak
grunden.

F ra k ta lp ro g ra m m e t  
kommer trots detta at få 
räkna ganska mycket. 
Människan har ju ovanan 
att ta tankepauser titt som 
tätt så ordbehandlaren 
kommer oftast att vara i 
väntläge.

Till sist lite om hur ett 
program kan startas. Alla 
program kan alltid startas 
från Shell. När det gäller 
Workbench så blir det dock 
lite knepigare När ett pro
gram startas från Work
bench finns det ju inget 
textfönster för funktioner ■

2 0 Datormagazin 3*94
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Figur2

som t.ex. printfO. En del C-kompilatorer 
; (t.ex. SAS/C) har löst detta ändå. I den så 
i kallade startup-koden (det som körs innan 
; mainO anropas) öppnas det ett fönster så 
I att programmet kan fungera ändå.
; Program startade från Workbench kan 
! inte heller få parametrar på samma sätt 
i som från Shell. Istället skickar Workbench 
i ett meddelande med information om vilka 
• ikoner som var markerade, tooltypes och 
| sådant. Om din kompilators startup-kod 
i automatiskt hanterar start från Work- 
I bench så tar den även hand om detta med- 
i delande. Om den inte gör det så måste du 
i antingen ta hand om detta själv eller helt

enkelt låta bli att starta programmet från 
Workbench. Mer om detta kommer längre 
fram i C-skolan.

Jag hoppas att denna artikel har gett dig 
lite stadigare ben att stå på inför fortsätt
ningen av C-skolan. Åtminstone hoppas jag 
att du kan säga "S till confused, but now on 
a higher level".

Niklas Lindholm

Fotnot:
I nästa nummer börjar vi med DOS.library- 
kursen.

Datormagazin 3*94 21
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Vägen till visdom

Erik Lundevall
Adressen hit är: 
Datormagazin 
ARexx-sidan 
Box 125 47 

102 29 Stockholm

Att stor visdom kan nås genom 
ARexx-programmering har väl 
alla förstått vid det här laget.

Och genom att skriva rätt 
sorts program kan man nå 
ännu större insikter.

Något som brukar vara populärt hos 
många är att köra ett s.k. "cookie" eller 
"fortune"-program när de startar upp sin 
dator. Detta är ett program som skriver 
ut ett slumpmässigt utvalt visdomsord, 
citat eller allmänt rolig text varje gång 
programmet körs. Namnet härrör från 
kinesiska lyckokakor (fortune cookies på 
engelska) där man kunde hitta en liten 
lapp med ett visdomsord inuti kakan om 
man bröt sönder den.

En del av dessa fortune-program har 
alla sina texter inlagda tillsammans med 
programkoden, medan andra använder en 
separat "databas" med texter. Den sena
re metoden gör att man lätt kan lägga till 
och ändra de texter som visas. Det är ock
så denna metod vi ska använda med det 
fortune-program vi ska skriva i ARexx 
här.

Vi ska använda ett format på "databa
sen" som används av flera andra fortune- 
program. Där ligger alla texter i en enda 
fil. Varje text separeras med en rad som 
börjar med ett %-tecken. Ett exempel på 
detta finns i figur 1.

Varje gång fortune-programmet körs 
ska en text ur databasen väljas ut slump
mässigt och skrivas ut på skärmen. Man 
inser ganska lätt att det riskerar att ta 
lite tid om databasen är stor och det ska 
göras i ARexx, som inte är det absolut 
snabbaste att göra saker i. Därför ska vi 
förbereda oss genom att skapa en indexfil 
som anger var i databasen varje text 
finns. Indexfilen blir mycket mindre, så 
den kan vi snabbt läsa in och slumpa ut 
ett index. Därefter kan vi hoppa till denna 
position i databasen och få ut den aktuel
la texten.

Första steget är att skapa indexfilen, 
vilket görs med programmet i figur 2. Vi

lagrar alla indexvärden i binär form i fyra 
bytes. På så vis kan vi plocka ut ett index 
snabbt och effektivt. Vi börjar med index
värde 0 binärt ('00000000'x) och efter 
varje tillfälle vi läst in en rad som börjat 
med ett %-tecken plockar vi fram ett nytt 
indexvärde, gör om det till binär form och 
lägger till 0:or (om nödvändigt) för att få 
det till fyra bytes. Detta görs i MakeOff- 
set. Sedan skriver vi ut det i indexfilen.

I själva fortune-programmet sedan 
(figur 3) så får vi namnet på fortune-filen 
som parameter. Vi öppnar då dess index
fil (som ska ligga i samma katalog) och 
läser in hela denna i minnet.

Nuvarande version av programmet är 
begränsad till 15.000 texter, men det 
bör räcka för de flesta...

Indexfilen ligger nu i variabeln indexes 
och för att slumpa fram ett index utgår vi 
från antalet indexvärde (= längden på 
indexfilen / 4) och multiplicerar det med 
resultatet från slumpfunktionen randuO, 
som ger ett värde mellan 0 och 1. Vi får 
med detta fram den position i indexes som 
vi ska plocka ut ett indexvärde ifrån, vil
ket vi gör med hjälp av substr() sedan.

Med detta indexvärde i bakfickan öpp
nar vi databas-filen och går direkt till 
denna position, vilket då är början på den 
text vi ska skriva ut. Därefter läser vi in 
rad för rad tills vi stöter på %-teckenra- 
den och skriver ut det vi då läst in. Varje 
gång vi kör fortuneprogrammet sedan 
kommer vi således att få ut en text ur 
denna databas.

På en del BBS:er kan man hitta fortu- 
ne-databaser eller andra fortune-program 
med dylika databaser, så det brukar gå 
att hitta skojiga och intressanta sådana 
om man letar lite.

Erik Lundevall

Engineers think that theory approximates reality. 
Physicists think that reality approximates theory. 
Mathematicians never make the connection.
%
Det jag menar är förmodligen vad det borde vara.

Hillevi Gavel, övning envariabel 920122

Figur 1

Figur 2
/* Prepare index file for fortunes 

$V ER: 1.0 (4.4.93) */

parse arg fortunefile

fortunefile = strip(left(fortunefile,24))

offset = '00000000'x
if open(ff,fortunefile,'Read') then do

if open(if,fortunefile II '.index','Write') then do 
do until eof(ff)

call writech(if,offset) 
do until left(line,1) = '%' I eof(ff) 

line = readln(ff)
end
if ~eof(ff) then

offset = MakeOffset(Seek(ff,0,'Curr'))
end
call close(if)

end
call close(ff)

end 
exit 0

MakeOffset: procedure 
parse arg num

num = d2c (num)
return left('00000000'x,4-length(num)) I I num

/* Show a fortune cookie 
$VER: 1.0 (4.4.93) */

parse arg fortunefile Figur 3
LF = 'Oa'x 
indexfile = stripdeft (fortunefile, 24) ) || '.index'

if open(if,indexfile,'Read') then do 
indexes = readch(if,60000) 
call close(if)

end
else do

say 'Ingen indexfil!' 
exit 10

end

indexpos = 1 + 4*trunc((length(indexes)/4 
randu(t ime('S')))

filepos = c2d(substr(indexes,indexpos,4))

if open(ff,fortunefile,'Read') then do 
call seek(ff,filepos,'Begin') 
fortune = '' 
line = ''
do until left(line,l) = '%' I eof(ff) 

fortune = fortune I I line 
line = readln(ff) I I LF

end
if eof(ff) then

fortune = fortune I I line 
say fortune 
call close(ff)

end 
exit 0

1)<

Byt ut orden i föregående mening i godtycklig ordning tills det betyder 
något så får ni vad jag menade.

Hillevi Gavel, övning envariabel 920122
%
Det är inte alls fånigt - det är en definition. Möjligtvis en fånig 
definition, men ...

Lasse Svensson, övning Algebra D2 921012
%
Jag förstår inte hur folk törs ha CD-bandspelare utan att kunna BCH-koder. 
Det är knappt att jag törs sätta på en CD-bandspelare. Man vet ju inte med 
vilken sannolikhet det man hör är korrekt.

Lasse Svensson, övning Algebra D2 921109
%

22



KOMMUNIKATION

INTERFERENCE
en störning från Tanum

Den här gången ska vi undersöka en BBS 
som ligger i Tanum. Om orten är lätt att missa 
så är BBS:en desto mer svårmissad. Den är 
verkligen något i kolossalformat.

Välkomna till Interference BBS.
...................................................... ; Vår vana trogen börjar vi med ett fronta-

j langrepp mot mötesareorna. Varken antalet 
; möten eller mötesinriktningar är speciellt 
i originella utan är närmast lika standardise- 
j rade som postens blanketter. Trots det så 
! är de inte riktigt så tråkiga som man skulle 
j kunna tro. Den finns en och annan diskus- 
I sion som det faktiskt är lite fart och fläkt i. 
j Filarean är däremot en helt annan histo- 
i ria. Om man hämtar hem fillistan (som för- 
j resten heter Inter-listlha) och packar upp 
; den så får man en textfil som är lite över en 
j halv megabyte stor. Interference BBS har 
; drygt 7.500 filer på totalt lite drygt 850 
j megabyte. Okay, en del av "hemligheten" 
j bakom den enorma storleken heter CD- 
; ROM, men det spelar ju ingen roll. Utbudet 
; är enormt.
; Enormt är också utbutet av bilder på 
j kvinnor som är barfota över hela kroppen. 
; Men tack och lov en hel del annat också.
I Basen har lyckats riktigt bra när det gäl- 
; ler att hålla pirater och andra rötägg ute, 
i men det finns en del stora plumpar i proto- 
i kol let. Sysop måste nog kolla igenom fillis- 
I tan ett par gånger till för att kunna dumpa 
; de sista piratfilerna. Antalet piratfiler är 
i dock ganska marginellt med tanke på anta- 
; let filer, men de finns där.
I Interference BBS använder sig av fem 
i telefonnummer, vilket gör att det är mycket 
; enkelt att komma in i basen trots att det 

........................... j finns drygt 1.200 users. Med så många

Basen körs på ett menybaserat program som heter ABBS. Trots 
det stora antalet kommandon så är det lätthanterligt eftersom 
det finns ordentliga hjälpmenyer.

noder är det ofta man börjar snacka med 
andra users, "rakt över noderna" så att 
säga. Det finns ju nästan alltid någon/några 
inloggade så det är bara att sätta igång att 
snacka.

Utrustningen i BBS:en är en smula speci
ell. Den körs bland annat på en Amiga 
3000 och en Amiga 500 med ett A570 CD- 
ROM. Amigorna är kopplade i ett litet nät
verk som kallas för Parnet. Jag tänker inte 
trassla till det hela med en hög tekniskt 
babbel, utan vill vi snacka tekniska lösning
ar så snacka med Sysop.

Servicen på basen är bra. Sysop rycker 
snabbt ut för att hjälpa till om det skulle 
vara några frågor eller problem.

Interference BBS är riktigt kul att ringa 
till, kanske inte så mycket på grund av 
mötesarean, men på grund av snacket mel
lan noderna och den enorma filarean. Stäm
ningen i basen är trevlig och ganska spon
tan.

Och för er som fortfarande inte har hittat 
Tanum i kartboken, leta strax utanför 
Uddevalla.

BBS-patrullen

Välkomna till Interference, 
en BBS som med hjälp av 
CD-ROM har en mycket stor 
fil-area.

Basfakta

Namn: Interference 
Sysop: Pierre Andersen 
Telefonnummer: 0525-13136, 
0525-13091, 0525-13092, 
0525-13094, 0525-13095 
Hastighet: 14400 
HST/v32/v32bis, 14400 
HST/v32/v32bis, 14400 
HST/v32/v32bis, 2400, 2400 
Basprogram: ABBS
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/ filarean finns det mycket roligt att välja mellan, och som ni 
ser så finns det väldigt många bildareor. Eller man kanske 
ska kalla dem areor för information om anatomi? (Det verkar 
som om BBS-patrullen börjar bli lite gubbsjuk/Red:s anm.)

För modem-ägande datorfreak är en stämningsfull och trevlig BBS lika viktig som en bra resturang för ett 
kroglejon. Men med över 3.000 BBS:er i Sverige att välja mellan kan det vara svårt att hitta rätt ställe. 
Sysopen kan vara otrevlig, filarean kass, stämningen olustig. Därför drar vi nu igång BBS-Guiden, en åter
kommande spalt i Datormagazin där vår BBS-patrull testar landets Bullentin Board Systemjbaser).

C P  P  P  P  P  P  P  P
k  Is k  Is Is k  Is k

Vår patrull väljer ut en ny BBS varannan vecka. Patrullen testar den under en lång period för att granska 
service, filarea, stämning, miljö, tillgänglighet, typ av användare (vi kallar dem gäster) plus en mängd 
andra intressanta saker som utgör grunden för en bra BBS.
Dessutom delar vår patrull ut betyg i form av ''telefonlurar".

C
Den här BBS:en har allt, trevliga gäs
ter och en serviceinriktad sysop. Den 
har varierande möten med intressanta 
debatter och en omväxlande filarea. 
Ibland tutar det upptaget, men här är 
det värt att köa för att få komma in. 
Det är t.o.m. värt att ringa riks.

En bra BBS med en fylld filarea, kun
nig Sysop, bra service och trevliga 
möten. Väl värd ett besök. Här blir 
man gärna stammis även om man inte 
har samma intressen som övriga gäster. 
Några lätträknade brister skiljer denna 
BBS från de fem-luriga.

En ganska medelmåttig BBS. Den har 
de möten man brukar hitta i de flesta 
BBS:er, filarean innehåller en del god
bitar och Sysopen vet hur basen ska 
skötas för att alla ska trivas. Men räk
na inte med något utöver det vanliga. 
Servicen kan också vara bättre.

Om man är intresserad av BBSiens 
inriktning, t.ex programmering eller 
vad det nu kan röra sig om, så kan den 
här basen kanske vara värd att kolla 
närmare på. Generellt sett är den dock 
tråkig och inte speciellt inspirerande. 
Trist miljö, dålig och långsam service 
eller en mager filarea.

Den här BBS:en är helöken. Den har en 
obefintlig filarea, tråkiga möten och en 
inkompetent Sysop. Det är troligtvis 
bara Sysopens närmaste kompisar som 
slösar tiden på den här basen. Inte värd 
en enda markering ens för att testa.

Datormagazi n 3 • 94 23



TEST

CD-ROM ti
CD-ROM håller på att bli riktigt stort i PC och 
MAC-världen. Och nu kan vi Amigaägare ock
så använda oss av det nya lagringsmediet.

Vi har testat AsimCDFS som både klarar av 
vanliga CD-ROM-skivor och Photo-CD.

Hårddiskar är som garderober, alltid för 
små. Jämt och ständigt får man radera 
något roligt för att få plats för att installe
ra ett ännu roligare program, ännu snygga
re bilder eller vad det nu kan vara. Det är 
en ganska irriterande sysselsättning.

CD-ROM-tekniken kan råda bot på det
ta. Tänk dig att ha hela programmerings
språket C på en CD och endast behöva 
belasta hårddisken med en liten komman

dofil som gör assign till 
alla dessa hundratals filer 
som behövs och som lätt 
ryms på en CD.

Likadant är det med 
compugraphic-fonter till 
DTP. Dessa tar stor plats 
på hårddisken. Här hade 

det varit perfekt att kunna stoppa in en CD 
med fonter när man jobbar med DTP. Eller 
du kanske är ett bild-freak, eller vill lyssna 
på musik medan du trixar med datorn? Då 
får du god hjälp av AsimCDFS (Compact 
Disc File System).

AsimCDFS-programvaran levereras på 
diskett tillsammans med en kortfattad eng
elsk manual. Den använder Commodores 
eget installationsprogram för att installeras

"För att riktigt kunna njuta av 
bilderna bör du ha en maskin 
som klarar 256 färger."

M ed AsimPhoto kan man förhandsgranska de bilder som finns på 
foto-CD’n innan man konverterar bilderna till iff-format.

på hårddisken. För att programmet ska 
fungera måste du ha AmigaDOS 2.0 eller 
högre. För att riktigt kunna njuta av bilder
na bör du ha en maskin som klarar 256 
färger (Amiga 1200/4000). Har du inte 
det så behöver du ett program som gör om 
bilderna till 16-färgers bilder i stället.

Egna bilder på CD
Glöm scanning av bilder! Lägg i stället 
dina bilder på en Photo-CD. Sedan kan du 
med hjälp av AsimPhoto läsa in bilderna i 
din dator. Kvaliteten går bara inte att jäm
föra med dina egna inscanningar.

Eftersom foto-CD lagrar bilderna i ett 
eget format, så görs bilderna om till 24- 
bitars iff-bilder med hjälp av Asim-Photo. 
Här krävs med andra ord ganska gott om 
minne. I programmet kan du välja vilket 
format du vill få din bild i, från 192x128 
pixels (ca 150 kbyte) till 768x512 (mot
svarande ca 2 Mbyte per bild). Oberoende 
av storleken du väljer, så blir bilderna 
mycket fina. Eftersom bilderna tar så 
mycket minne så kan du inte göra om alla 
bilderna till IFF-bilder samtidigt. Istället 
kan du förhandsgranska bilderna genom att 
ta upp dem i svart/vitt diabildsformat. Här 
kan du sedan välja ut de bilder du vill titta 
på och även välja vilken storlek du vill ha 
på bilderna.

Vad är CD-ROM ?
I stället för musik så kan man 
lagra datainformation på CD. 
För att läsa denna information 
behöver man en CD-ROM-läsa- 
re. Det duger alltså inte med 
en vanlig CD-spelare.

Informationen på CD:n häm
tas lika lätt som från en hård
disk, även om det går lite lång
sammare, 150-300 kbyte per 
sekund.

Du kan inte skriva till en CD, 
endast läsa från den.

Den kan rymma upp till 600 
Mbyte med information.

Det finns en speciell stan
dard (ISO 9660 och High Sier
ra) som nästan alla dataföre
tag kommit överens om att 
använda för lagring på CD. Det
ta är en fördel för oss använ
dare eftersom vi, förutom Ami- 
ga-format, då kan läsa PC och 
(i viss mån) MAC-texter och bil
der.

Musik medan du jobbar.
Håller man på att skriva en text, eller sit- i 
ter och skapar något i ett ritprogram, så i 
behöver inte CD-ROM-läsaren stå overk- i 
sam för det. Då finns ett program som j 
heter AsimTunes. Stoppa in CD:n med ; 
favoritmusiken och låt musiken flöda.

I programmet får du automatiskt upp ; 
tiden för varje låt. Vill du kan du även skri- ; 
va in låtarnas namn, skivans namn och ■ 
popgrupp. Dessa kan du sedan lagra i ; 
Asimtunes minidatabas. Nästa gång du ; 
stoppar in skivan i CD-ROM-läsaren, ; 
plockar Asimtunes själv fram all informa- ; 
tion som är lagrad om just den skivan. ; 
Tyvärr är fälten för inmatning alldeles för ; 
korta. Och att skriva in namnen på låtarna —£

ORDFÖRKLARINGAR

CD-ROM : Compact Disc - Read Only 
Memory. En vanlig skiva, precis som 
musik-CD. Skillnaden ligger i att på 
en CD-ROM finns inte musik utan 
data lagrad. På en sådan skiva kan 
man få plats med upp till 600 Mbyte

data eller motsvarande innehållet på 
ca 750 vanliga disketter.

CD-ROM XA : Compact Disc -  Read 
Only Memory, extended Architecture. 
En speciell CD-ROM-läsare som kla
rar av att läsa s k multisession.

Multisession : Vid tillverkning av en 
CD-ROM-skiva sätts ett startmärke 
och ett stoppmärke. En vanlig CD- 
ROM-läsare läser mellan start- och 
stoppmärket. Den klarar inte av att 
kolla om det kommer mera efter 
stoppmärket. En CD-ROM-XA eller 
multisession-CD-ROM klarar detta.

En foto-CD kan innehålla 100 bilder. 
Eftersom en vanlig filmrulle innehål
ler 24 eller 36 bilder, så kan du läm
na in din foto-CD för att lägga in nya 
bilder 3-4 gånger. Det innebär att du 
får 3-4 stoppmärken på samma ski
va.
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Innehållet på en CD-ROM kan bäst beskrivas med hur många disketter man kan få 
plats med på en skiva. Fish har delat upp sina disketter i 23 kataloger med 25 dis
ketter i varje.

krånglas till genom att man 
måste markera varje fält 
innan man kan skriva i 
det. Annars är hantering
en av programmet enkel.
Samma knappar som 
man hittar på sin vanliga 
CD-spelare hittar man 
även här. Skulle du vilja 
sampla en viss sekvens från 
någon skiva så måste du däremot 
använda en sampler. Du kan alltså inte läsa 
in ljud direkt från skivan till datorn.

Har du en CD + Graphics (en skiva som 
både innehåller musik och bilder) så hop
par programmet automatiskt över spår ett, 
som i så fall innehåller data i stället för 
musik. Bilderna kan du titta på med något 
annat lämpligt program.

Summering
Det är bara att konstatera att programmet 
är mycket bra och ger inte upphov till 
några problem. Med programmet följer 

.... även den senaste samlingen Fred Fish på

CD. På den skivan ryms 750 
vanliga disketter. Dessa 
program kommer du åt på 
samma sätt som du läser 
från en hårddisk. Här kan 
man sitta och fiska i 
många timmar. Letar man 

efter något speciellt pro
gram så kan man använda ett 

sökprogram som ingår i Fish- 
CD:n.

Vi har testat ASIM tillsammans med en 
TEXEL  CD-ROM XA och programmet hål
ler vad det lovar. Att kunna använda en 
CD-ROM på dessa olika sätt ger onekligen 
en ny dimension till Amigan. Vi får bara 
hoppas att programtillverkare till Amigan 
börjar uppmärksamma denna form av pro
gramdistribution. En vanlig CD-ROM-läsa- 
re ligger idag runt ca 2500 kr och en CD- 
ROM XA-läsare runt 6000 kr. Detta är en 
ganska stor investering.

Och om man inte kan få tag i program- 
CD att stoppa i driven, så är nyttan med 
den inte så stor.

Bengt Dahlström

Med AsimTunes kan du styra din CD-ROM- 
läsare som en vanlig CD-spelare. Skillnaden 
är att du får tillgång till mer information. 
Dock krävs det krävs att CD-ROM-läsaren 
har utgång för hörlurar eller till stereo.

I en enklare databas kan man lagra innehållet på alla 
sina CD. När man sedan stoppar in en CD så hämtar 
AsimTunes automatiskt all information som finns lag
rad om just den skivan.

Ett snabbt och enkelt sökprogram 
som följer med Fishs CD-ROM. Den 
söker på fritext i alla programförkla
ringar. Dessa har lagts i en egen 
katalog för att snabbare kunna 
läsas och sökas igenom. När den får 
en träff, så visar den hela texten 
med träffordet markerat.

Datormagazin 3«94

Programvara 
på CD-ROM
Att ha tillgång till 600 Mbyte 
programvara på en CD-ROM är 
fantastiskt. Man slipper oroa 
sig för att fylla hårddisken. På 
några sekunder kan man byta 
skiva och få tillgång till 600 
Mbyte nya program.

Tyvärr är det så idag, att det 
inte finns så mycket seriösa 
program till Amiga på CD- 
ROM. Det är bara att hoppas 
att programföretagen börja 
släppa lite mer än spel på CD 
snart. Det råder än så länge 
en stor försiktighet bland pro
gramföretagen för Amiga så 
länge det inte finns ett större 
antal Amiga-ägare som har 
CD-ROM-läsare. Säljs det över 
ett visst antal CD, så blir det 
billigare för företagen att lägga 
sina program på CD än på dis
ketter, men än har vi inte nått 
dit. Fördelen med CD är också 
att det blir omöjligt att piratko- 
piera programmen. Om man 
inte har 600 Mbytes ledigt på 
hårddisken, förstås.

AsimCDFS
TOTALT

Utrustningskrav: AmigaDOS 2.0 
eler högre, 512 kbyte RAM. I prakti
ken krävs det betydligt mer minne 
för att visa häftiga bilder. 
Dokumentation: Engelsk 
Version: v4 Professional 
Pris: 795 kr inkl moms 
Kopieringsskydd: Nej 
Tillverkare: Asimware Innovations 
Recensionsex. Karlberg och Karl
berg AB, tel 046-474 50 fax 
046-471 20
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PROGRAMMERING

Se stjärn
Denna gång bjuder vi på två stycken 
programlistningar.

Det ena är ett spel och det andra är ett 
effektfullt litet program. Så det är bara 
att sätta igång att knappa. Mac Larsson

Kör två snabba varv runt 
banan så får du gå vidare 
till nästa nivå i ”Bilspel”.

Skulle du av någon anledning inte orka, så 
kan du skicka mig en formaterad diskett i 
ett färdigfrankerat kuvert till adressen här 
bredvid. Du kan också ringa upp Datorma- 
gazins BBS. Där hittar du alltid en packad 
fil med samtliga program som har publice
rats.

Har du själv skrivet något bra program? 
Skicka i så fall det till mig. B lir det publice
rat så belönas du med ett presentkort på 
mellan 100-500 kronor. Programmet måste 
skickas in på diskett, och vill du ha tillbaka 
disketten så måste du skicka med svarspor
to. Alternativt så kan du använda "AM OS"- 
kommandot på Datormagazins BBS.

Har du några frågor om Easy Amos, 
Amos eller Amos Professional? Driver du en 
Amos-klubb? Har du gjort något större pro
gram med Amos? Skriv i så fall hit och 
berätta eller använd vår BBS.

Bilspel
I "Bilspel" ska du köra fortare än datorn. 
Du styr med joysticken och får gå vidare till 
nästa nivå när du har vunnit. I första nivån 
ska du köra två varv, och tre varv i de två 
sista. Det är lätt att ändra spelet till noll, en 
eller två spelare. Kommentera bort anropet

till "COM PUTER" på rad 19 så får du spe
la själv.

För det här programmet -  som tyvärr 
inte fungerar med Easy Amos -  får Per 
Jonsson i Mönsterås får ett presentkort på 
450 kronor.

Adressen hit är: 
Datormagazin 
AMOS-sidan 
Box 125 47 

102 29 Stockholm

Stars
"Stars" är ett litet demo som visar hur det 
ser ut när du åker i hyperspace. Ett present
kort på 100 kronor får Daniel Eriksson. 
Programmet fungerar tyvärr inte med Easy 
Amos.

Mac Larsson

Känn hur det är att åka i hyperspace i ”Stars".

1 Rem Stars / Daniel Eriksson 1994 24
2 25 Bob 1,5 170,2
3 Screen Open 0,320,256,32,0 : Curs Off : Flash Off 26 Channel 1 To Bob 1
4 Shift Off : Hide : Degree : Paper 0 : Pen 31 27 Amal 1, A:M32,0,32;M-32,0,32;JA;"
5 Cls : Print "— ===<<< S T A R S  >>>===— " 28
6 Get Bob 1,0,0 To 29*8,10 29 Amal On : Wait 32 : Bob 2,20-3,100,1
7 Cls : Print "<« D A T O R M A G A Z I N  » " 30 Channel 2 To Bob 2
8 Get Bob 2,0,0 To 31*8,10 31 Amal 2, A:M32,0,32;M-32,0,32;JA;" : Amal On
9 Cls : For 1=1 To 32 : Colour 1,0 : Next 32

10 Colour 1,$9F : Shift Up 2,1,30,1 : Fade 2 : Wait 30 33 Do
11 Colour(17),$FFF : Shift Up 1,1,30,1 34 Fade 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, $F00
12 35 Wait 75
13 For 1=1 To 120 36 Fade 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, $FF0
14 X#=150 : Y#=128 : S#=0.1 37 Wait 75
15 G=Rnd(360) : J=Rnd(30) 38 Fade 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, $FFF
16 X#=X#+Sin(G)*30 : Y#fY#+Co s (G)*30 39 Wait 75
17 Repeat 40 Fade 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, $F0F
18 X#=X#+Sin(G)*S# : Y#=Y#+Cos(G)*S# 41 Wait 75
19 S#=S#*1.08 : J=J+1 : If J>30 Then J=1 42 Fade 5....,,,,,,,.........,,,,,,,,,, ,$F
20 Plot' X#,Y#,J 43 Wait 75
21 Until X#<0 or X#>256 or Y#<0 or Y#>256 44 Fade 5, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, $F0
22 Next 45 Wait 75
23 Double Buffer : Autoback 2 46 Loop
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PROGRAMMERING

1 Rem Bilspel / Per Jonsson 1994
2 Dim I(1),X#(1),S (1),Y#(1),K(1),AC(1)
3 Dim TS(1),ST(1),LK(1),LAP(1),SN#(500)
4 Global I(),S(),X#(),Y#(),K (),SN#(),LEV,SCR,NV
5 Global STX,STY,LM,AC(),LK(),LAP(),TS(),ST(),SL
6 '
7 Screen Open 2,320,24,2,Lowres : Curs Off : Cls 0
8 Screen 0 : Cls 0 : Screen Display 2,130,38,320,24
9 Degree : Noise To 2 : Volume 3,32 : Hide On
10 For V=0 To 500 : SN#(V)=Sin(V+260)/10 : Next
11 If Exist("Bilsprites.abk") : Load "Bilsprites.abk"
12 Else MAKE_BOBS : End If : NV=3 : INIT_LEV[1]
13 Do
14 If Jright(1) : Add X(1),ST(1) : If I(l)>144
15 1(1)=4 : End If : End If
16 If Jleft(l) : Add I(1),-ST(1) : If I(l)<4
17' 1(1)=144 : End If : End If
18 If Fired) Then Add S(1),AC(1) Else Add S(1),-AC(1)
19 COMPUTER : Screen Offset 0,X#(1)/2,Y#(1)/2 : Wait Vbl
20 Screen Swap : Wait Vbl : MOVE[0] : MOVE[1] : Bob Draw
21 If LAP(1)=SL
22 Inc LEV : S$="Congratulations! You made it! Press

23 S$=S$+"a key to enter next level!"
24 Music Off : Say S$,0 : Wait Key : INIT_LEV[LEV]
25 End If
26 If LAP(0)=SL
27 Music Off : Say "Game Over man!",0 : Wait Key
28 LEV=1 : INIT_LEV[LEV]
29 End If
30 Loop
31 '
32 Procedure COMPUTER
33 Cl#=SN#(I(0)*2.5+90) : S1#=SN#(I(0)*2.5)
34 C2#=SN#(I(0)*2.5+130) : S2#=SN#(I(0)*2.5+30)
35 XO=X#(0)+20 : YO=Y#(0)+20
36 For T=600 To 604
37 Vl=Point(X0+C1#*T,YO+Sl#*T) : If VI=1 Then Vl=3
38 V2=Point(XO+C2#*T,YO+S2#*T) : If V2=l Then V2=3
39 If Vl<>3 or V2<>3 Then Exit
40 Next
41 If Vl=3 and V2=3 : Add S(0),AC(0)
42 Else : Add S(0),-AC(0) : End If
43 If Vl<>3 and V2<>3 and LM=1 Then Vl=3
44 If Vl<>3 and V2<>3 and LM=2 Then V2=3
45 If Vl=3 and V2<>3 : LM=1 : Add 1(0),-ST(0)
46 If 1(0)<4 : I(0)=144 : End If : End If
47 If Vl<>3 and V2=3 : LM=2 : Add 1(0),ST(0)
48 If 1(0)>144 : 1(0)=4 : End If : End If
49 End Proc
50 '
51 Procedure MOVE[N]
52 If Zone(X#(N),Y#(N))=1 Then LK(N)=True
53 If Zone(X#(N),Y#(N))=2 and LK(N)
54 LK(N)=False : Inc LAP(N) : STATUS : End If
55 1=1(N)*2.5 : If S(N)<0 Then S(N)=0
56 If S (N) >TS (N) Then S(N)=TS(N)
57 X2=X#(N)+SN#(1+90)*150+20
58 Y2=Y#(N)+SN#(I)*150+20 : PN=Point(X2,Y2)
59 If PN=3 or PN=1 : If K(N)=0
60 X#(N)=X#(N)+SN#(1+90)*S(N) : Y#(N)=Y#(N)+SN#(I)*S(N)
61 End If : Else : K(N)=1 : If N=1 : Boom : End If
62 End If : If K(N)=1 : X#(N)=X#(N)-SN#(1+90)*S(N)
63 Y#(N)=Y#(N)-SN#(I)*S(N) : Add S(N),-TS(N)/4-AC(N)
64 If S(N)<0 : S(N)=0 : K(N)=0 : End If : End If
65 If N=1 : Play 2,S(N)/2,0
66 Play 3,S(N)*20/(TS(N)+0.1),0 : End If
67 Bob Clear : Bob N+l,X#(N),Y#(N),I(N)/4
68 End Proc

69 '
70 Procedure INIT_LEV[LV]
71 Screen Open 0,640,512,4,Lowres : Screen Hide 0
72 Cls 0 : Curs Off : Flash Off
73 Screen Display 0,130,60,340,256 : If LV>NV Then LV=1
74 Palette $753,$0,$EEE,$AAA : Reserve Zone 2 : Paper 0
75 Restore(LV) : LEV=LV : Ink 1 : K=100
76 For Y=0 To 3 : For X=0 To 5 : Read A : If A>50 and 

C<2
77 A=A-50 : Inc C : STX=X : STY=Y
78 Set Zone C,X*K-20,Y*K+20 To X*K+80,Y*K+120
79 Wait Vbl : If C=2
80 Draw X*K+110,Y*K+30 To X*K+110,Y*K+104 : End If
81 End If : Paste Bob X*K+30,Y*K+20,A : Next
82 Next : Get Bob 44,30,30 To 640,420
83 For Y=0 To 5 : For X=0 To 4 : Paste Bob X+30,Y+30,44
84 Next : Next : For T=0 To 1 : LAP(T)=0 : K(T)=0
85 LK(T)=0 : Read AC(T),ST(T),TS(T) : S(T)=0 : I(T)=28*4
86 X#(T)=STX*K+110 : Y#(T)=STY*K+30+40*T : Next
87 Ink 3 : Paint 120,80 : Wait Vbl : Read SL
88 Double Buffer : Bob Update Off : Autoback 0 : STATUS
89 MOVE[1] : MOVE[0] : Bob Draw : Screen Swap
90 Screen Offset 0,X#(1)/2,Y#(1)/2 : Screen To Back 0
91 Screen Show 0 : Play 1,50,50 : Play 1,50,50
92 Play 1,60,50 : Screen Swap : Bob Clear : Clear Key
93 Screen To Back 0
94 1 Data

37.38.43.37.41.38.42.40.41.89.43.42.42.43.43.43
95 Data 37,39,40,41,91,41,39,43,4,8,60,2,2,80,2
96 2 Data

37.41.41.91.41.38.42.43.43.43.43.42.42.43.43.43
97 Data 43,42,40,41,91,41,41,39,10,4,150,6,4,140,3
98 3 Data

37,38,37,41,41,38,42,42,40,41,88,42,42,40,41,41
99 Data 39,42,40,41,91,41,41,3'9,16,8,90,8,3,90,3

100 End Proc
101 '
102 Procedure STATUS
103 Screen 2 : Print At(12,0)+"Level :";LEV
104 Print At(12,1)+"Player, Lap:";LAP(1)
105 Print At(12,2)+"Computer, Lap:";LAP(0); : Screen 0
106 End Proc
107 '
108 Procedure MAKE_BOBS
109 Screen 2 : Print "Please wait, making some bobs...";
110 Screen Open 1,320,256,4,Lowres : Screen Hide 1
111 Read, X, Y : Ink 1 : For V=0 To 360 Step 10
112 Restore BILDATA : Cls 0 : Inc N : For D=1 To 21
113 A=X : B=Y : Read X,Y : Rl# = Sqr ( (3 - A ) A2+ (4-B) "~2 )
114 Vl#=Atan({4-B)/(3.0-A)) : R2#=Sqr ( (3-XP2+(4-YP2)
115 V2#=Atan((4-Y)/(3.0-X))
116 If A>3 : V1#=V1#+180 : End If
117 If X>3 : V2#=V2#+180 : End If
118 Plot 20+Rl#*Cos(Vl#+V)*3,20+Rl#*Sin(Vl#+V)*3
119 Draw To 20+R2#*Cos(V2#+V)*3,20+R2#*Sin(V2#+V)*3
120 Next : Paint 20,20 : Get Bob N,0,0 To 38,38
121 Next : Cls 0 : A=100 : Ink 2 : B=90 : Circle A,A,B
122 Circle A,101,B : Circle A,A,10 : Circle A,101,10
123 Get Bob 37,0,0 To A,A : Get Bob 38,A,0 To 200,A
124 Get Bob 39,A,A To 200,204 : Get Bob 40,0,A To A,204
125 Cls 0 : Box 0,10 To 101,B : Box 0,11 To 101,91
126 Get Bob 41,1,0 To 101,92 : Cls 0 : Box 10,0 To B,101
127 Get Bob 42,0,1 To 100,101 : Get Bob 43,1,1 To 2,2
128 Cls 0 : Save "Bilsprites.abk",1 : Screen Close 1
129 Screen 2 : Cls 0 : Screen 0
130 BILDATA:
131 Data 0,1,1,1,1,0,5,0,5,1, 6,1, 6,3,5,3,5,5,6,5,6,7,5,7
132 Data 5,8,1,8,1,7,0,7,0,5,1,5,1,3,0,3,0,1,1,1
133 End Proc
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Stort U KA III j  till vinnarna i Amiga Quest tävlingen i nr 2 2 9 3 . Ö y s te n  H auge, 
Mariestad och M a g n u s  E rik sso n , Örebro, ni kommer att få varsitt presentkort inom kort.
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55 tecken 0 krSkriv en annons på L ^ O T W - ^ I  I och skicka in den tillsammans med IA I  till Datormagazin, Box
125 47, 102 29 Stockholm. Märk brevet ”Datorbörsén’’. Vi kan tyvärr inte ansvara för eventuella felaktigheter i annonstexterna. Läs 
även reglerna längst ned på sidan så slipper du tråkigheter.

Säljes
2 Mb + HD interface ext. A500. Def. 
60 Mb HD på köpet. 800 kr Tel: 
018-50 03 99.

3D-Construction Kit (nypris 695 kr) 
säljes för 450 kr. Tel: 0243-167 14.

75 kr kostar dom NU! FM sändare 
80-150 MHz, räckvidd 2-3 km, lätt 
att bygga, byggsats. Tel: 0582-166
09 eller pg 457 74 70-0, endast ett 
fåtal ex kvar.

110 Mb IDE AD säljes för ca 1.300 
kr. Ring 040-19 37 04, efter 17.00.

A1200 HD 80 Mb, diskar, Tac 2, 
musmatta. 5.500 kr. Tel: 013-26 04 
45.

A2000 m 2 dr, acc Derringer 030, 
MMU FPU 8 M 32 bit minne, moni
tor, 3-400 disk m prg tot 8.000 kr. 
Amax 11+ m RAM 2.000 kr. Tel: 018- 
55 48 01.

A500 3 Mb (plats för FPU + 6 Mb) 
WB 2.0, x-drive, joystick; ny mus, 
printer, org.spel, Paint lii, 4.500 kr..: 
Tel: 018-53 03 25.

A500 med tillbehör. Ring för pris tel: 
0526-139 90, Rikard.

A500, 1 Mb, sampler, teknoamiga, 
2 joy mm. Tel: 042-813 43,

A500, 1084, 3 Mb minne GVP sen|2 
52 Mb, extradrive, modem WB 2.Ö. 
6.500 kr. tel: 0472-140 32.

A600 HD, 1 Mb x minne, kick 1.3,
10 st org-spel. 4.000 kr, Tel: 031-48 
59 28.

A600 HD, 1 Mb, x-minne, kick 1.3, 
10 st org.spel. 4.000 kr. Tel: 031-48 
59 28.

AGA bilder. Världens vackraste tjejer 
på din A1200/4000. Sätt in 10 kr 
på pg 471 88 32-1 för mer info.

Amiga 500+, 3 Mb RAM. HD 52 Mb, 
monitor Philips 8833, Amos Stereo

sampler, DL Paint 4, ca 100 diskar, 
joystick. 7.000 kr. Tel: 0504-106 
96.

Amiga 600 m 40 Mb HD, 2 Mb min
ne, digitizer, optisk mus mm. Säljes 
för 4.000 kr. Tel: 0304-370 20.

Amiga 3000 5 Mb RAM , 105 Mb 
HD. 11.500 kr, många prg. Digitizer 
DCTV 2.500 kr. Tel: 0410-418 42.

Amiga PD ca 9000 disk. Lista 35 kr 
(5 disk). Pg 493 26 432, Magnum

CD-rom läsare A570 till A500 (+lg[ 
pris 950 kr. Tel: 0300-131 55.

Digitalisera dina favoritbjjfÉr, 
kr/st. Minimum 3 st. Mkt bra kvali
tet. Tel: 0410-418 42 för vicare info.

EUROsoft katalog 62.: Massor med 
Amiga PD nyjetef. Bla över 100 ÅGÄ- 
disk, nya UGA serien, lättki. flickor, 
(100 disk), demos, Fish 1-930, spel 
mm. Tot. över 6000 disk till lågpr. 
Best, katalog (2d) 20 kr på pg 629 
37 46-1.

Fabriksnya MIDI-interface, 2-års gar, 
199 kr. Tel: 0304-66 76 82.

GVP HD 52/2 Mb till A500, 2.600 k l 
+ porto. Tel: 031-36 55 37, Anders.

HD Quantum LPS SCSI 3,5" 120 Mb 
1.800 kr, 8 Mb SIMM till GVP HD 
2.100 kr, Deluxe Paint 4.1, 700 kr, 
DigiPaint 111, 250 kr. Tel: 035-10 39 
87 efter 17.00.

H hU hl w H f t
Hugo PD. Med ove-' 3000 diskar till 
ständigt låga prser. 2 st /  s i  diskar 
le ta .  Pg 627 75 30-9.

Instruktionsfilm karate, kickboxning, 
tae kwon do jeet kune do. Ring för 
info tel: 033-25 21 57.

instrument disk 1-3! 15 kr/st eller 
40 kr för alla. Pg 628 49 22-9.

Massor av bilder, info disk 800 tit. 
20 kr pg 831 85 35-3, Mattias.

MBX 1200 XA accelerator 030/50

MHz, 4 Mb RAM 16 MIPS. 5.000 kr. 
Tel: 01326 04 45.

Minne. 32 bit 8 Mb simm moduler 
passar MBSX1200 mm. Pris 2.400 
kr/st. Tel: 0640-150 16.

ModelGallery! MG-calendar 94-g.; 
disk, 40 kr. HotAnims 7 -1  disk, 20 
kr, Katalog 12 kr. Pg 628 08 61

Musikmoduler, b la  Metallica. GnR, 
Techo + mycket mer. 5 diska! 
endast 50 kr. Pg 449 96 87-4.

Naken Erika "Baywatch” (3) 50 kr, 
Sexnoveller (1) 25 kr, Lista 5 kr. Pg

Nakna kändisar i AGA grafik för 
A1200/4000. Bl.a A N Smith, 13 kr, 
e  Eleniak (2d) 26 kr, S Stone (2d) 26 
kr, Madonna 13 kr, C Cräwford (7d) 

i 79 kr, PD fst (2d) 20 -<r po-tcfntt. 
End. för A1200/4000. Pg 629 37 
46-1.

Nintendo Game Boy kassetter säl
jes billigt. Tel: 031-84 52 99.

Nöllmodemkabel till Amiga säljes, 3  
15 m, endast 79 kr. Tel: 0142-216 
87.

Nordens hetaste Armgabi der! Anne 
Nicole Smith, känd från H&M’s affi
scher NAKEN! Endast 25 kr. Wendy 
Kaye NAKEN! 20 kr. Pg 646 56 24-2.

Nya ÄGA dem. från Danmarkspartyt, 
grupperna Insane, Virtual Dreams, 
Nokious m.fl 13 kr/st eller 100 kr 
för alla åtta. PD-kat. portofritt. Pg 
629 37 46-1.

Orginalprogram, ProPage 4,0 och 
ProWrite 3.2 inkl. manual 200 kr. 
Tel: 023175 94.

P-bilder i färg. 20 kr för 2 provdiskar. 
Pg 29 43 70-2.

PC 286 kort till A2000 med 20 Mb 
HD. 1.2 och 1.4 Mb floppy, 2.500 kr 
för allt. Tel: 0491-833 67.

ProWrite 3.3 ordbehandling Amiga.

Pris 500 kr. Tel: 0157-303 35, Fre
drik.

Radiosändarbyggsats 83108 MHz 
FM 60 kr/st, 3 st = 150 kr. Bygg- 
självdisk 1&2, 55 kr/st, båda = 100 

, kr. Porrbilder 5 kr för info. Pg 36 36 
69-3.

Simon the Sorcerer till PC säljes för 
395 kr. Tel: 0240-715 03, efter kl. 
20 ,00 .

Systematika v3.75 Amiga, PC (M3 
D): Stryk-, Mål- & Lottosystem. 
Datautskrift för alla. Procentsystem 
nu + optimering. Skapa egna mallar, 
garantiframtagning, rättning mm. Tel: 
•33 27 63 70. 3 disk + manual 350 

kr på pg 630 83 65-3.

Till Amiga 2000 SCSI kontroller min- 
neskort Mega Mix 2000 med 4 Mb, 
2.000 kr för allt. Tel: 0491-833 67.

Tjejer! 6 disk ca 50 bilder. 299 kr på 
pg 831 85 333. Mattias.

Videofilmer, 300 titlar, skräck och 
splatter från. hela värleden. Ring för 
gratis kätaiog. Tel: 033-25 21 57.

XXX-material för Amiga APDs nya 
listdisk 15 kr. Pg 639 80 59-3.

Köpes
A3000 ev med monitor, allt av 
intresse. Tel: 0281-205 16.

Billig HD G l i  A500. Tel: 031-91 87 
42, Fredrik.

Kickstart ROM 1.3 & 2.x med 
Switch till A500 köpes. Tel: 0490- 
361 64.

Tekno Amiga, komplett med manual 
köpes. Tel: 0470-833 49.

Arbeten
Fritidsarbete erbjudes. För info sätt 
in 10 kr på pg 625 32 90-8, Mats 
Högfors.

Läs det här så slipper du en massa trubbel
Datorbörsen är endast öppen för privatpersoner som vill sälja, köpa, eller byta datorér, 
tillbehör, originalprogram samt för dem som söker eller har jobb att erbjuda. Det är 
förbjudet att annonsera om piratkopierade spel- och nyttoprogram samt manualer. 
Likaså är det förbjudet att annonsera med syfte att organisera byte av kopior, pro
gram och/eller manualer. Insända annonser av denna typ publiceras inte utan överläm
nas till representant för organisationen SIMO. Detta kan medföra rättslig prövning v il
ket innebär att annonsören riskerar böter eller fängelse i upp till två år. Försäljning 
eller byte av program eller spel maximeras till två titla r per annons. T itlar och pris vid 
försäljning eller byte måste alltid uppges i annonsen. Annonstexter som inte följer 
angivna regler publiceras inte. Annonspriset är 0 kronor för 55 tecken. D.V.S. GRA
TIS!!!
Datormagazin 3*94

Grattis till musmattan
Ett stort grattis till följande personer som har vunnit varsin 
häftig musmatta i Datormagazins jultävling nummer 22-93. 
Ronny Nyström, Anders Sjöblom, Peter Jansson, Göran Dus- 
Otterström, Jonas Nilsson, Henrik Vilert, Petter Jonsson, 
Johan Sandgren, Jonas Persson, Mikael Eriksson, Öystein 
Hauge, Fredrik Skollen, Johan Sandgren, Stefan Nilsson, 
Håkan Holmstedtm, Johan Sandberg, Stefan Nilsson, Håkan 
Holmstedt, Johan Sten, Staffan Jonsson, Johan Moberg, 
Hans Frykshammar, Anders Jonsson, Tobias Bergsten, 
Niklas Mårtensson, Jonny Axelsson och Jon Lindvert. 

Musmattorna kommer på posten inom kort. Grattis!
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Adress: Hemmestorp 32.270 35 Blentarp 
Telefon: 046-818 14, Telefax: 046-802 00.

Sveriges lägsta
på disketter
100% Error free. Livstids garanti.
Levereras i 10-pack med etiketter.

E fte r  A G A :

S ä t t e r  n y a  g r ä n s e r  in o m  g r a f ik e n ,
Snabbare än Picasso II och billigare än Spectrum, det här är grafikkortet för DIN AMGAl 
Både Zorro II och Zorro III, 24 bitar i upp till 800x600 upplösning, kör WB i 256 färger 
åven under KS 2.0, inbyggd monitorswitch, EGS, två ritprogram, se testet i detta nummer!

1 M B :  4 9 8 0 : -  2 M B :  5 9 8 0 : -
250MB Streamer SCSI intern 4480
525MB Streamer SCSI intern 6180
2GB DAT Streamer intern 10980 
NEC 2xi SCSI CD-ROM 300k/s 3480
128MB MO-drive SCSI intern 9980 
Goldstar 14" SVGA 800x600ni 2980
Goldstar 15” SVGA1024x768ni 4780
MAG LX1564 15" 1280x1024ni 5480
MAG MX1552, processorstyrd 6980 
Goldstar 17” 1280x1024ni 7980
MAG MX1761 17"Trinitronrör 10980 
GVC/Tapto 14400 Faxmodem 3980 
ZyXEL U-1496E 16800 5980
ZyXEL U-1496E+ 19200 7480
ZyXEL U-1496S+ 19200 8480
ETech UFOMate 14400 3980
ETech Bullet 14400 3980
Blizzard 1220 28MHz 020 +4MB 3280
Blizzard 1230 40MHz EC030 3280
Fastlane Z3 SCSI-2 FAST 4880
340MB Conner IDE 3880
545MB Conner IDE 7480
1,2GB Micropolis IDE 3.5" 11980
270MB Quantum SCSI 4280
525MB Quantum SCSI 6980
1GB Quantum SCSI-2F slim 10980

Överdrive, PCMCIA HD-kort 1480
Overdrive + Quantum 270MB 4980
Overdrive + Conner 340MB 5380
Dataflyer SCSI-kort A2/4000 1080
RocGen+genlock 2180
MFC III, serieportkort 1480
AMOS Professional 640
Art Expression, vektorrita 1780
ASkatt -94 480
CanDo 2 1480
Design Works, vektorrita 780
Diamantbok, bokföring 980
DirOpus, dirutil 880
Flow, idéprocessor 980
HiSoft DevPac 3, assembler 980
HiSoft Pascal 1380
PageStream 2.2sv, Bäst! 2280
Personal Paint, ritprogram 580
Power Basic 440
ProWrite 3.3e 980
ProWrite 3.3s, helsvensk 1380
QuickWrite 1.1 s, helsvensk 640
SAS/C 6.50 3480
TypeSmith 2, fonteditor 1480
GigaMem, virtuellt minne 680
Instruktionsvideo, 4 olika 240

Minimibeställning: 100 st disketter eller ordervärde 250:-. 
Alla priser är inklusive moms. Endast frakt tillkommer.

Förvaringsboxar
Box för 200 st 3,5“ disketter

Utdragsbox, 
tar mindre plats

bart system
■ Låsbar
■ Elegant design

Box för 100 st 
3,5“ disketter
• Låsbar 
■ Rökfärgat 
- Skiljeväggar 

medföljer

ComTech
tidning, ring oss så skall vi försöka

A1200
A1200 63MB HD 
A1200 85MB HD 
A1200 130MB HD 
A1200 210MB HD 
AMIGA CD32 
A 4000 /030/2/120 
M onitor C1084S 
M onitor C1942S 
FPU 68882 25MHz

3949:- 2MB Chip-Modul A4000 
5949:- Simm Modul A4000 
fiR4Q*- A1200 4MB ram 
I ™ '  Mbxl230 68030 40Mhz 
7449:- Olivetti JP150W 
Ring! Star LC-100 färg  
3995:- Seikosha SL-95C Färg 

14495;- Extra diskdrive DATIC 
Sampler DATIC

4949::- Vi är även ABSOLUT bäst 
795:-och BILLIGAST på PC

1495
2195
2995
3595
2795
2399
3395
749
595

Ölandsgatan -4, 392 31 Kalmar, Tel. 0480-88865, Fax 0480-88101

T I -DISKETTER & TILLBEHOR
I Vi kvalitetstestar i egna specialmaskiner!

3,5 M F 2 D D

3.45
3

5
,5' M F 2 H D

.50
F o r m a t e r a d e
3.5' MF2DD 3.5' MF2HD

3.75 5.75
1 Levereras 110-oack  Inkl etiketter. G a ran ti m e d  bvtesrätt. !

D is k e ttb o x  för 100 st 3 .5 '...................................  59  -
( G ä lle r  v id  k ö p  a v  m in . 100 d is k a r, a n n a r s  69:-)
3.5' d is k e t ik e tt .................................................  0-35

V i utför d is k e t td u p lic e r in g  a v  h ö g s ta  k v a iite t  
- rinq  för info!

|  Inkl. m o m s. E n d a s t  fra k t  t il lk o m m e r - m in . d is k o rd e r  5 0  st. 1
Beställ dygnet runt! .-xy,». 

Snabb leverans!
g P a r a d is e  T r a d in g |  

BOX 230,423 23 TORSLANDA

T e l e f o n
0 3 1  - 5 6 3 4 5 4

F a x
0 3 1 - 5 6 1 0 3 0

mailto:odt@medio.mh.se


AmigaGuide blir 
mycket roligare än 
med vanliga textlä
sare.

Och vill man ha 
ännu roligare så 
finns det ett par 
små spel att ägna 
sig åt.

■  ■  Programmen på 
Fish-disketterna kommer 
från Amiga-programme- 
rare från hela världen.

Det är Fred Fish från 
USA som sammanstäl
ler dessa disketter och 
de distribueras genom 
diverse nätverk, före
ningar och företag i hela 
världen. Det bästa med 
Fish-disketterna är att 
alla program på de är 
gratis eller kostar en 
mindre avgift.

Disketterna beställer 
du antingen via en före
ning eller via något av 
företagen som annonse
rar i Datormagazin.

AmigaGuide
Fler och fler Amigaprogram, särskilt fritt 
distribuerbara, kommer numer med doku
mentation i AmigaGuide-format. Om man 
bara läser dessa med t.ex. "More" så går 
detta hyfsat bra. Har man å andra sidan 
programmet AmigaGuide, så blir läsningen 
betydligt enklare och trevligare.

Bortsett från att texten blir lättare att 
läsa får man också en del andra finesser, 
bland annat ett hypertext-liknande system, 
där det finns nyckelord i texten som, om 
man klickar på dem, leder till mer informa
tion om detta ämne.

Många gånger har man texter som 
använder diverse fackuttryck och sen har 
man i slutet av texten en ordförklaring. Om 
man lägger samma text i AmigaGuide-for
mat, så kan man låta dessa fackuttryck 
innehålla en länk till förklaringen av 
uttrycket. Man kan då klicka direkt på 
ordet i löptexten och få upp en förklaring. 
När man läst den kan man gå tillbaka och 
läsa vidare.

Detta är givetvis alldeles utmärkt för 
manualer. Man kan helt enkelt läsa på tills 
man hittar ett nyckelord man är intresserat 
av och sen hoppa med hjälp av detta till 
den information man ville ha.

Detta sätt att hantera information 
påminner mer om det sätt man läser böck
er på, än om det sätt man läser texter på 
dator på. Dessutom har det ytterligare 
finesser utöver vanligt bokläsande.

Många andra funktioner kan lätt skapas 
genom att man från dokumentet kan anro
pa externa program. (För att spela ljud, 
visa bilder/animationer osv.)

AmigaGuide är skrivet av Commodore.
(Fish 920)

Om man klickar på ett av de markerade orden I AmlgaGul- 
de-texterkan man få vidare upplysningar om just det ämnet.
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MiniGames
MiniGames är två små spel som man kan 
spela direkt på Workbench-skärmen. Man 
kan tänka sig att spelen tas fram när man 
sysslar med något annat som man behöver 
hålla koll på, men som kommer ta ett tag. 
Eftersom spelen bara öppnar ett litet fön
ster så kan man hålla koll på annat i ögon
vrån.

Spelen som kommer med är Minisola 
och MiniPac.

Minisola är ett ganska enkelt spel som 
går ut på att man skall försöka stänga inne 
sin motståndare. Detta går till som så att 
varje gång det är ens tur så skall man först 
flytta sig ett steg på "brädet" och efter 
detta förstöra en ruta. Man vinner om mot
ståndaren inte kan ta ett steg och förlorar 
om man inte själv kan ta ett steg.

En sak som kan vara värd att hålla i 
minnet är att man faktiskt kan använda sin 
egen "bricka" som vapen, eftersom två 
brickor inte får vara på samma ruta samti
digt.

Spelplanens storlek kan ställas in efter 
behag.

MiniPac är som namnet antyder en ver
sion av det gamla spelet PacMan, d.v.s. det 
gamla vanliga "åka-runt-i-labyrint-och- 
tugga-prickar". Denna version har dock 
den nackdelen att den använder sprites. Det 
betyder att man man använder en mus- 
släckare som stänger av sprites, så släcks 
alla sprites i spelet också. Och, som om det 
inte räckte, så betyder det att om man 
använder overscan för att få en större 
arbetsyta på sin Workbench, så kommer 
inte alla sprites att synas. Men på en stan
dard workbench funkar allt fint.

(Fish 921)
Björn Knutsson

Hård kamp
I USA hårdnar kampen mellan 
datorföretagen. Microsoft sänk
te introduktionspriset på data
basprogrammet Acces rejält. 
Programmet blev snabbt en 
bästsäljare.

Computer Associates går ett 
steg längre. De skänker helt 
enkelt bort sitt program Simple 
Tax. Allt för att ta marknadsan
delar.

Frågan är när man får pengar 
för att ta emot ett program?

Höjda taxor
Se upp om du använder ditt 
modem mycket och ofta. Telia 
har nämligen infört nya teletax
or. Lokalsamtal kostar numer 
14 öre per minut, en höjning 
med 47 procent.

Men det går att komma billi
gare undan. Om du ringer mel
lan sex på kvällen och åtta på 
morgonen så betalar du bara 
halva priset.

r n fö n i r »
| A b o u t  

r P r e f s ;

r r n r n r  i tctt
Y o u  w i n  !

Spelet Mlnlsola går det ut på att man ska Isolera sin mot
stånda re så att han Inte kan flytta.
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Några möten som du kan hit
ta i ChateauNet:
Role-Playing (Games Only)
ChatNet’s For Sale
Advanced Dungeon & Dragons
Entrepreneur’s Echo
Flome and Garden Shareware
Le Boudoir
Le Jardin
Introductions
Les Fantaisies
Religion
Vampires & Creatures 
Astral Garden 
Cosmetology 
Astral proj 
Crystal Dragon 
Astral Flome 
Crystal Heart 
C Forsale 
Magical Tools 
Covenstead Crystals 
Astral Chef Ordo AA 
Edgar Cayce Front Door 
Flam Radio 
Mythos
Voudon & Santeria 
ChateauNet Sports 
Stehpen King 
Modems

Intresserad av vampyrer 
och astral projektion? 
Eller av sex och samlev
nad?

Då kan kanske Chate
auNet vara rätt nät för 
dig.
ChateauNet är ett nät som, trots sitt fran
ska namn, uppstod i Atlanta, Georgia, USA 
1989.

Grundararna, Lee och Melissa Parker 
hade flera anledningar till att starta Chate
auNet. Melissa berättar:

-  Den främsta anledningen till att Chate
auNet startades var att ge fler användare 
tillgång mötena i Le Chateau BBS. Jag 
hade försökt att använda FidoNet men gil
lade inte attityden många använde i möte
na. Jag var även tvungen att ringa rikssam
tal för att polla vilket blev för dyrt till slut. 
Därför startades ChateauNet.

Efter 6 månader hade ChateauNet ett 
15 tal BBS:er uppkopplade. ChateauNet 
var under den här tiden begränsat till 
Atlanta-Metro området men Lee och 
Melissa fick en hel del förfrågningar om 
medlemskap från andra BBS:er i Texas, 
Tennessee, Florida, och även från Sverige.

I Oktober 1989 öppnade ChateauNet sina 
portar mot världen.

För att få den äka stämningen i nätet 
(chateau=franska för slott) har man döpt 
om de olika instanserna i pollningsherierkin 
till adelstitlar. {

Host koordinator (samordnare)) kallas 
för King/Queen; Host för Princ#' Hub för 
Duke (Hertig); och Node för Count (Greve).

I ChateauNet kan du hitta många lite 
mer udda möten. Här diskuteras bland 
annat magi, myter och vampyrer. Det finns 
ett flertal möten som har en åldersgräns på 
18 år. Där diskuteras sex och samlevnad i 
alla former. En sak som skiljer ChateauNet 
från framför allt FidoNet är att i de flesta 
möten används så kallade "alias" eller 
"handles". En alias är ett påhittat namn 
som man använder istället för sitt riktiga.

I ChateauNets historia finns det ett kul 
exempel på vart echomail-kontakter kan 
leda. Via ett av möterna i ChateauNet fat
tade Marco (Sysop i Schweiz) och Paula 
(Sysop i USA) tycke för varandra. Paret 
Moor är nu gifta och bor tillsammans i 
Schweiz där de driver en BBS tillsammans.

Jonas Hallman

Skrott'n
G öteborg
Duke (HOST)

The Dog Bone
S a n d v ik e n
King (HOST-koordinatar)

Flash Gordon
S to ck h o lm
Duke (HOST)✓

The Laugthing 
Gnorks In
Lund
Duke (HOST)

X-Link
A tla n ta , G e o rg ia , U S A

Europa/Amerika Zonegate

M elissa och Lee Parker, grundarna av 
ChateauNet.

Allmänna fakta
Antal BBS:er anslutna: ca 280 st
Antal BBS:er i Sverige: ca 50 st
Antal möten: ca 80 st
Grundare: Lee och Malissa Parker (Le
Chateau)
Flost cordinator (Sverige): Daniel Svan
ström (Dog Bone BBS)
Finns i: USA, Sverige, Schweiz, Asien

Här kan du testa ChateauNet:
Södra Sverige: Göteborg,
tel: 031-291546
Mellan Sverige: Flash Gordon,
tel: 08-927706
Norra Sverige: Sundsvall,
tel: 060-500477
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Elektroniska
adresser

I förra numret gick vi 
igenom det grundläg
gande inom echomail.

Den här gången ska vi 
gå lite mer på djupet och 
bland annat förklara hur 
de elektroniska adres
serna är uppbyggda och 
vilka program som skö
ter det hela.
Alla BBS:er som är med i ett nät står upp
tagna i en nodelista. I nodelistan kan man 
förutom BBS:ens namn hitta adressen, upp
gifter om var den ligger, vilka hastigheter 
den använder och vad sysop:en heter (se 
nedan)

Alla BBS:er som är anslutna till ett nät 
har specifika adresser. Precis som med van
lig post så finns en logisk indelning av hela 
världen i olika områden. Det börjar med 
kontinenten, går via landet till en region 
och där slutligen till en nod eller point. 1 
illustrationen här nedan kan du se vad siff
rorna i en Fidonet-adress betyder.

Om vi till exempel tar FidoNet-adressen 
2:201/290.0 och knappar in den i ett 
"addressinfoprogram" får vi med hjälp av 
nodlistan följande information:

Nod 2:201/290.0, Prime Time, finns i 
Bromma Sweden 

Körs av Jonas Hallman 
Region 20, Hub 200 
Baud 16.800

Tel 08-250029, Kostnad 0.23
Flaggor HST,V32B,V42B,CM,XA,1VIN

Adresser
Adresserna används framför allt för att sty
ra brevflödet. Man kan exempelvis bestäm
ma att alla brev som är adresserade till 
Göteborgsområdet ska gå via HUB 1 med- 
ans alla brev som ska till Norrland ska gå 
via HUB 2.

Adresserna är även ett måste vid direkt
adressering av brev, så kallade netmail 
(mer om netmail senare). Låt oss anta att 
du vill adressera ett brev till Datormagazins 
testredaktör som har adressen 
2:201/411.61 men du vill inte ringa direkt 
till 2:201/411 utan vill att brevet ska gå 
via en HUB som har adressen 2:201/201. 
På många system skulle konfigurationen se 
ut ungefär så här: 2:201/#? THRU 
2:201/201. Med den här konfigurationen 
skulle alla brev som ska till någon node i 
nätet 2:201/ passera via 2:201/201. På 
detta sätt behöver man inte ringa rikssam
tal för att lämna brev och det är just det 
som är meningen med echomail.

Netmail
Förutom de brev som kan läsas i de olika 
möterna finns även något som kallas net
mail. Ett netmail är ett brev som är adres
serad till en specifik BBS och person 
någonstans i nätet. Skillnaden mellan all
män echomail och netmail är att netmail är 
privata brev som inte hör till något möte 
utan det är endast ämnat åt en mottagare.

Zone-nummer - Talar om 
vilken världsdel BBS:en 
tillhör, i det här fallet 
Europa.

Node-nummer - Det här numret visar om BBS:en 
är en s.k. point eller inte. I det här fallet är BBS:en 
inte en point eftersom numret är noll men om 
numret hade varit högre skulle det varit en point.

2:201/290
Net-nummer - De första två 
siffror visar vilken region det 
handlar om. I det här fallet 
är det region 20 och det är 
Sverige. Slutsiffran 1 betyder 
att basen ligger i Stockholm.

. 0
Point-nummer - En point är en dator 
som inte har något eget nodnummer 
utan pollar (hämtar brev) från en BBS 
som redan har en adress, oftast en nod. 
En point distribuerar inte själv. Han är 
det minsta elementet i kjedjan. Här är 
numret noll och det betyder att datorn 
är en node.

Så här är en FidoNet-adress uppbyggd. Det går att läsa ut en hel del ur 
numret om man vet vad siffrorna står för.

Datormagazin 3 »94

,286 ,A le a _ Ia c ta _ E s t,S o lle n tu n a ,F re d r ik _ O s t-  
man,46-8-58035765,2400,CM,XA 

,287 ,J o l ly _ R o g e r ,J a r f a l la ,M a t t ia s _ B e rg v a l l ,46-8-
58019939.9600, V32B.V42B,CM,XA

,288 ,BCD_FD_Support, Taby,B e r t i l_ C a r ls t r o m ,46-8-
51014214.9600, HST,V32B,V42B,CM,XA,MO

,2 9 0 ,Prime_Time,Bromma,Jonas_Hallman,46-8- 
250029,16800,HST,V32B,V42B,CM,XA,MN 

, 291, Quebab_Corner, G a rd e t, Johan_Hellinan, 46-8-
6676206.9600, HST,V42B,CM,XA

,292 ,The_Domino_BBS, S o ln a ,Ke t_ThyIberg ,46 -8 -
832329.9600, HST,V32B,V42B,CM, XA

,293 ,BorderLand ,Spanga,Jesper_M artenson,46-8-
7616220.9600, V32B,V42B,XA

Ett litet utdrag ur nodelistan. Den finns på de flesta 
BBS:er och kan laddas ner.
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Netmail kan antingen gå via en annan 
BBS, (till exempel en HUB) och därmed ta 
samma väg som den allmäna echomailen 
eller skickas direkt till mottagar-BBS:en. 
Om det krävs ett rikssamtal för att nå mot- 
tagar-BBS:en kostar det sistnämda alter
nativet naturligtvis mer men brevet kom
mer fortare fram.

Areafix
Vilka möten man vill ta hem väljer man 
helt själv. Oftast sker detta genom att man 
skickar ett netmail adresserat till ett pro
gram (ofta Areafix) på BBS:en där man 
pol lar echomail.

I brevet ger man kommandon som Area
fix sedan utför. Via brevet kan det slå av 
och på de möten man vill ha, men även 
"beställa" hem en hel del annan informa
tion. Det kan t.ex. vara vilka möten man 
har tillgång till, hur många brev som kom
mer till respektive möte etc.

På det sättet behöver inte sysop:en på 
BBS:en där man pollar engagera sig efter
som allt sköts helt automatiskt.

Hanteringen av alla inkommande och utgå
ende brev sköts ofta av en mailer. En mai
ler är ett program som packar ihop alla 
brev som skrivits, adresserar dem till 
HUB:en och ringer vid ett bestämt tillfälle 
upp för att pol la. Oftast sker allt detta på 
natten dels för att telekostnaden ska hållas 
nere men också för att det är mindre tele
trafik och därför inte lika stor chans att det 
ska tuta upptaget.

Jonas Hallman

I nästa nummer beskriver vi 
hur du sätter upp en egen 
point, vilka program som 
behövs för det, vad det kos
tar och hur du får tag på allt 
som behövs.

ILLUSTRATION: Peter Keruhbumer

North Net
2:205/...

R_20
Region 20 (Sverige)

Så här är Sverige upp
delat i olika zoner.

Central Net
2:204/...

West Net
2:203/...

Uppsala-Västerås Net
2:206/...

Capital Net
2 : 2 0 1 / . . .

South Net
2 : 2 0 0 / . . .

J a k t e n  p å  s v e n s k a  
p i r a t e r  f o r t s ä t t e r
Piratverksamheten i svenska 
BBS:er har inte avtagit trots flera 
polisrazzior och domar mot pirat
er under 1993.

Det rapporterade organisatio
nen SIMPs hemliga piratjägare 
på det senaste styrelsemötet. 
Totalt har man nu kartlagt ett 
60-tal svenska pirater som samt
liga fått varningsbrev från SIMP.

Enligt piratjägaren har pirater
na bara blivit försiktigare med 
vem de släpper in. SIMP beslöt 
därför att trappa upp aktiviterna 
under 1994 och försöka stänga 
några av de största s.k. Elit- 
BBS:erna.

Genom att Nintendos general
agent Bergsala och Yappon nu 
blivit medlemmar i SIMP stärks 
också organisationen och får 
ökade resurser. Man kommer 
också i högre grad att samverka 
med Dimik, en organisation som 
bekämpar piratkopiering av nytto- 
program.

Samtidigt beslöt SIMP om en 
ny typ av belöning till dem som 
tipsar SIMP om aktiva pirater. 
Belöningen på 10.000 kronor för 
den som kan hjälpa till att få en 
riktigt stor pirat fälld och som 
ställer upp som vittne i en rätte
gång kvarstår.

Mindre tips om aktiva pirater 
ska ge tipsaren en rabattkupong 
på ett datorspel värd 20 procent 
av konsumentpriset samt fri 
medlemskap i SIMP.

Telefonnumret till SIMPs tips
telefon är som tidigare 08-82 46 
66. Men kan också skriva till 
SIMP på adressen SIMP, Box 
1133,111 81 Stockholm.

A n v ä n d
h a n d l e d e n
Att använda handske är numer 
omodernt för den som vill upp
leva Virtual Reality.

Forskare vid Nippon Telegraph 
& Telephone har utvecklat en 
apparat som bara fästs runt 
handleden. Nervimpulserna mel
lan handen och hjärnan registe
ras och överförs trådlöst i ett 
neuralt nätverk. Där översätts de 
till signaler som kan styra till 
exempel en robot.
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DISKETTER • LÄGSTA PRIS
3,5" MF2DD 3,5" MF2HD

3 . 1 0 : - , ,  5 . 3 0 : -
10 -P a ck  m ed etiketter • Ja p a n sk  kvalitét 

R ing för lägsta  dag sp ris  • S k ic k a s  inom  24  tim

/st

RocGen Plus Genlock + prog 1595:-RocMem 0.5Mb Minne A500 
RocHard hårddisk + 2Mb Fr. 3495:-Kickstart Switch A500/2000

COMPUTER TRADING 
® 08-33 00 41 «

245:
195:

C O M P
Störst i Sverige på 

CD-ROM titlar till PC, 
MAC & AMIGA! 

Beställ vår katalog 
gratis!

JOYSTICKAR IBM/PC
GRAVIS ANALOG PRO  489:- 
GRAVIS GAM E PAD 289:- 
THRUS FLIGHT STICK 1069 
THRUST W C S M K . 2 1279
THRUST PRO  
RUDDER PEDALS 
THRUST W CS MK. 1 
Q S  AVIATOR 5 
QS INTRUDER 5 
QS RAIDER 5 
QS STARFIGHTER 
QS W ARRIOR 5 
QS W ARRIOR 7

1599
1629
1159
399:
309
189
139
139:
189:-

JOYSTICKAR AMIGA
BAT HANDLE 249:-
THE BO SS JOYSTICK 169: 
ERGO STICK  219
RED BALL 229
SLICK STICK 79:-
SU P E R  3 W AY 309
TAC-2 109
TAC-3 139
TAC-30 139
GRAVIS GAM E PAD 249: 
GRAVIS M OUSESTICK 839:- 

BÖCKER AMIGA 
UNDER. IMAGINE 3.0 269 
DEVICES MANUAL 229 
HARDW ARE MANUAL 229 
LIBRARIES MANUAL 309 
USER  INTERFACE 169 
INCLUDES & AUTOD. 299 
DOS INSIDE & OUT 229 
USING AREXX  319
PRINTERS IN & OUT 319 
GRAPH IC  IN & O UT 319 
TIPS & SEC R ETS  199 
M APPING AMIGA V2 279

U UP.KQRI.Eg
GRAVIS ULTRASOUND 1659:- 
SB  DELUXE 2.0 979:-
SB  PRO  D ELUXE 1499; 
SB  16 CLASSIC  1639
S B 1 6 M C D  1909
SB 16 SCSI 2039
W AVE BLASTER  2959 
MIDI BLASTER 2459

QPrBQM IBM/Bg
Adult Movie Almenac 739; 
Aladdin Lamp 469
Animated Fantasies 1/2 689 
Asian Ladies 429
Battle Chess EN OEM 419 
Beauty & Beast OEM 469 
Between Heaven & Hell 429 
Blue Force 539
Busty Babes 1/2 389
B17 Silent Service 549 
Chess Maniac 499
Chess master 3000 OEM 279 
CNN Newsroom Global 769 
Conan OEM  269
Conspiracy 639
Dagger Of Amon Ra 539 
Dark Sun Shaird Land 699 
Dead Zone Jr 699
Desert Storm M PC 429 
Dinosaurs M PC  679
Don Quixote 249
Dracula Unleashed 729 
Dune OEM 329
Eric The Unready 469 
Eye Of Beholder 3 OEM 299 
F117A+F15 2 With Sen. 639 
F15 Strike Eagle 3 689
Goblins 2 429
Gunship 2000 OEM 319

CD-ROM IBM/PC
Hand Of Fate Ring!
Indiana Jones 4 599:
Iron Helix 839
Jones In Fast Lane OEM249 
Jutland 6
Kings Quest 6 619:
Labyrinth Of Time Ring!
Legend Kyrandia OEM 249:
Lord Of The Rings 
Mad Dog Me Cree 
Manic Mansion 2 
Mantis OEM 
Mantis Fighter

619
499
549
269
679

Mixed Mother Goose OE269 
Monkey Island OEM 349 
Microsoft Golf 669
Prostar 599
Psyko Killer 499
Rebel Aasu It 619
Return To Zork 679
Ring World 499:
Sam & Max Ring!
Sharif On Bridge 739:
Sherlock Holmes OEM 219 
Sherlock Holmes 2/3 689
Space Quest 4 OEM 329 
Stellar 7 OEM 239
Strike Commander 829 
Terminator 2 Chess 469 
Ultima 1-6 1099:-
UKima Un. & Wing C. 2 819 
Ultima Underworld 1 & 2 829 
Virus Killer PRO  389
W ingC. & Ultima 6 OEM 299 
7th Guest OEM 499
101 Sex Positions 1/2 389
Alla priser inkl. moms. 

Frakt tillkommer.

BOX 179,439 24 ONSALA

24-timmars orderservice

w /$4$25
Faxorder

0300/60 890
►  ►  S T Ö R S T  P Å  A T A R I  L Y N X  E ? !  ◄  ◄

3,5" Märkes DISKl;er
MF-2DD MF-2HD

549 099
1 kr/ kr/

DISKI DISKI
12 färgkodade etiketter/10-pack. 10 års garanti! 
OBS!! Rabatter för abonnemangskunder.
Direktförsäljning: Öppet:
DISKI Göteborg vardag...11-18
Södra vägen 24. Te l 031-180 1 40  lördag....11-14

T " V  A  r É 1  A  Det lönar sig att köpa i

D A 1 A  UPPSALA
BUTIK OCH A / A  C T n i V  
POSTORDER T  A  C 7  I  V - /  i  +l

SISTA CHANSEN FÖRE 
PRISHÖJNINGEN !!!

Priserna gäller endast så långt lagret räcker. VAROR märkta * kommer tyvärr höjas Inom k o rt:-(

*  AMIGA 1200 med mus. trafo & manualer 3995:-
* A M I G A  1200 Dynamite pack med Digita Wordworth

Print Manager. Deluxe Paint IV ( A G A ) ,  Dennis och Oscar 4495:-
* A M I G A  1200 DV PAKET, musmatta, joypad, A G A  demos &

S uper H A M 8 b ild e r, v iru s k ille r , V ie w T e k , S y s in fo , b u g fix a re ,
PD-spel. BONUS: Relokick 1.3 (98% av A 500 spel fungerar) 4250:-

* A M I G A  1200 + intern 63Mb HD 5995:-
* A M I G A  1200 + intern 85Mb HD 6795:-
* A M I G A  1200 + extern 270M b  Quantum (Overdrive) 8995:-
* A M I G A  1200 + extern 340Mb Conner (Overdrive) 9295:-

DV PAKET till HD-allernativ +250:-
* Dynamite pack till HD-alternativ +475:-

* PAKET 1: (En bra start!)
A 1200, 60M b  + D V  + D P  6695:-

* PAKET 2: ( Liten men SNABB!!!)
A1200, 60M b  + DV + D P  + Blizzard 1220 4M b  med tu rb o  9895:-

* PAKET 3: (Förraytraysaren!!!)
A 1200, 120M b  + D V  + D P  + B liz z a rd  1230/40/40 + 4M b  ra m  
R ea l 3D  C lassic  P ro  16295: -

+ PAKET 4: ( För RIKTIG Multimedia (Ingel skräp som MS skryter om)!!!)
A 1200, 80Mb + DV + DP + Blizzard 1220 4Mb med turbo
SCALA 210, Y/C genlock (KANON KVALITET!) 17895:-

R in g fö r en G R A T IS  p ris lis ta  p å  tillb e h ö r och CD32 spel

DATA VISION AB Tel. 018-12 40 09
Kungsg. 47B 753 21 UPPSALA Fax. 018-100 650
Med reservation för tryckfel och prisändringar. Alla priser är inkl. moms. 
Frakt tillkommer. För ej utlösta försändelser faktureras tur och returfrakt.
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Slu
■  ■ Programmen 
på Fish-disketter- 
na kommer från 
Amiga-program- 
merare från hela 
världen. Det är 
Fred Fish från 
USA som sam
manställer dessa 
disketter och de 
distribueras 
genom diverse 
nätverk,före
ningar och före
tag i hela värl
den. Det bästa 
med Fish-disket- 
terna är att alla 
program på de är 
gratis eller kostar 
en mindre avgift. 
Disketterna 
beställer du 
antingen via en 
förening eller via 
något av företa
gen som annom- 
serar i Datorma- 
gazin.
Vi har fått disket
terna av Delta 
Software för att 
kunan samman
ställa innehålls
förteckningen.

A m i g a G u i d e
Arkiv med AmigaGuide från 
Commodore. Innehåller 
utvecklarexempel och verktyg 

för AmigaGuide under V34/V37 och V39, 
pjus en ny fri ''skriv-ut underteckna skicka- 
in" licens för AmigaGuide, amigaguide.libra- 
ry, WDisplay och deras ikoner. Version 34.3 
av Amigaguide, 34.11 av amigaguide.library, 
39.2 av AD2AG och 34.1 av WDisplay, upp
dateringar till versionerna på diskett 8709. 
Skrivet av Commodore Business Machines.

B B S G u a r d
Övervakar när telefonen ringer, modemet 
kopplar upp och ser till att ta hand om "Guru 
Meditation", auto-cancelerar alla dialogruto- 
er och om en enhet validerar så stoppas hela 
systemet tills det är klart. Version 2.03, skri
vet av Darrel Grainger.

B i g A n i m
En animationsspelare som kan spela direkt 
från disken, och användaren kan välja buf
fertstorlek och uppspelningshastighet. B igA
nim kan visa animationer av typ 5 och 7, och 
använder de nya dubbelbuffringsrutinerna i 
graphic.library när det körs på en amiga 
med Kickstart 3.0 eller senare. Version 3.3, 
kräver Kickstart 2.04 eller senare. Skrivet av 
Christer Sundin.

P c  R e s t o r e
Ett verktyg för att läsa disketter som skapats 
av BACKUP under MS-DOS 3.30, 4.x och 
5.x. Kräver OS 2.0, reqtools.library och ett 
sätt att läsa MS-DOS-disketter. Version 
2.40, skrivet av Mikael Nordlund.

R e p o r t
Amigaprogrammet "Report" skall användas 
för att generera alla buggrapporter och fines
sönskningar. V40.1 adderar möjlighet att 
känna av en del debugverktyg. Skrivet av 
Commodore Business Machines.

T y p e S m i t h D e m o
En tjuvtitt på Soft-Logiks nya typsnittsed i tor. 
Alla finesser finns med utom Spara, Spara 
som och Exportera. TypeSmith kan skapa 
och editera PostScript, Compugraphic och 
Soft-Logik skalbara typsnitt. TypeSmith har 
kraftfulla ritfunktioner som låter dig skapa 
nya typsnitt. Du kan också importera tecken 
och symboler från strukturerade ritprogram 
som Art Expression. Skrivet av Soft-Logik

- h ä r ä r f i s h e n
Publishing Corp.

C a p S h i f t
Ett commodity som ändrar 
om shifttangenten så att den 
fungerar bättre med CAPS- 
LOCK-tangenten. Om Caps- 

lock är av så fungerar shift som vanligt, men 
om Capslock är påslaget så kommer 
shift+vanlig tangent att ge små bokstäver. 
Kan även stänga av capslock helt, om du så 
vill. Skrivet av Alessandro Sala.

sion 1.3 som är en uppdatering till version 
1.1 på diskett 710. Shareware, skrivet av 
Robert Bromley.

M a g i c C I i p
Ett Shellverktyg för att kunna komma åt text 
i clipboard. Text kan skrivas till, eller läsas 
från, valfri clipboard-enhet. Stödjer multi- 
hunktext, och kan konfigureras med två mil
jödatavariabler. Version 1.2, källkod i Obe- 
ron-2 medföljer. Skrivet av Franz Schwarz.

M i n i G a m e s  M a g i c P u b N a m e
Två små Workbench-spel; MiniPac som är ett 
"Pacman'Miknande spel, och Minilsola som 
är ett "slaktar"-spel. Version 1.0, skrivet av 
Philippe Banwarth.

M i n i M o r p h
Ett litet Morph-paket som är skrivet i assem
bler. baserat på VMorph version 2 beta av Lee 
Wilkie (men nästan 50 gånger snabbare. Kla
rar för närvarande endast av 16-färgersbilder 
eller gråskalebilder. Version 1.0, exempel- 
morph medföljer. Skrivet av Philippe Banwart, 
Lee Wilkie och Michael W. Hartman.

D e s i g n e r
Ett program för att skapa 
intuitiongränssnitt till pro
gram. Klarar av källkod för 
Pascal och C. Detta är en 

demoversion, med en spara-funktion som inte 
fungerar. Programmet har inbyggd hjälp och 
kan skapa fönster och menyer. Det stödjer 
även alla gadtools-gadgets i V37. Det kan 
även importera IFF-ILBM bilder. Kräver 
Kickstart V37+. version 1.0, skrivet av lan 
OConnor.

W B S e a r c h
Ett multitaskande fiIsökningsverktyg som 
finns i menyn. Sökmönstret stödjer inte mön
stermatchning, utan kan bara matcha bokstä
ver inuti filnamn. Version 1.0, skrivet av 
Mike Austin.

b B a s e l l l
En databashanterare som är 
enkel att använda, samt 
mycket kraftfull. Sök eller 
sortera på valfritt fält, rade

ra poster, skriv ut brevetiketter eller brev, få 
utskrifter i många olika format, sätt flaggor 
på poster mm. Fälten definieras av använda
ren, så bBase kan hantera adresser, video
band, kvittofiler eller vad du nu kan hitta på! 
bBaselll är en mycket förbättrad eftreträda- 
re till bBasell. Version 1.4 som är en upp- 
gradering till version l.3j-på diskett 878. 
Shareware, skrivet av Robert Bromley.

C r y p t o  K i n g
Ett spel för de som gillar att lösa Krypto- 
gram. Styr med mus eller tangentbord. Ver

Ett kraftfullt "getpubname"-verl<tyg, som 
skriver ut namnet på standard, främsta eller 
annan allmän skärm på konsollen. Det kan 
även kolla om en skärm är längst fram, delvis 
synlig, eller om den finns. Valfri allmän 
skärm kan skyfflas fram, kan även hitta en 
skärm där ett konsoll-fönster finns. Kräver 
Amiga-OS 2.04 eller senare. Version 1.3a, 
källkod i Oberon-2 medföljer. Skrivet av 
Franz Schwarz.

O b e m n P r e f s
En preferenceseditor för kompilatorn och län
karen till A + L  Amiga-Oberon. Manipulerar 
både globala inställningar, men även projekt
specifika inställningar. Trevlig interaktivt 
GUI, en kraftfull kommandorad och bra med 
verktygstyper. Är även lokaliserat mm. Krä
ver Amiga-OS 2.04 eller senare, drar nytta 
av AMiga-OS 2.1 och 3.0 om de finns i 
maskinen. Version l . l l d ,  giftware. Skrivet 
av Franz Schwarz.

R a w l n s e r t
Ett verktyg för att skjuta in text eller andra 
indatahändelser i indataströmmen. Data kan 
antingen vara "rå" ASCI eller indatasekven
ser till Commodities. Kräver Amiga-OS 2.04 
eller senare. Version 1.0, källkod i Oberon-2 
medföljer. Skrivet av Franz Schwarz.

S e t E n v 3 9
ETt kompatibelt substitut för Commodores 
"SetEnv" shellkommando. Detta använder 
sig av OS3.0:s GVF_GL0BAL_0NLY flagga, 
med en ny SAVE/S switch som gör att 
SetEnv39 påverkar globala variabler i 
ENVARC: om du kör 0S3.0 eller senare. 
Kräver OS 2.04 eller senare, nya SAVE/S 
switchen kräver OS 3.0 för att fungera. Ver
sion 39.0, källkod i Oberon-2 medföljer. Skri
vet av Franz Schwarz.

E d W o r d P r o
En fullfjädrad, och helt 
funktionabel texteditor som 
har alla standardfinesser 
som varje anständig editor 

har. Det kan även hantera upp till 15 doku
ment samtidigt i minnet, har makron, kan 
tvinga visa ord till stora/små bokstäver, möj
lighet att utföra AmigaDOS-kommandon, 12
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olika skärmlägen, fullständig ASCII-tabell, 
kraftfulla sökrutiner, vertikala block, inbyggd 
kalkylator, ordräknare, möjlighet att sortera 
text alfabetiskt mm. EdWord kan användas 
för att editera binärfiler och vanliga textfiler, 
och är även en mycket kompetent fileditor. 
Version 4.0, som är en demoversion. Public 
Domain. Skrivet av Martin Reddy.

Shareware, källkod medföljer, skrivet av Don 
Cox, fransk översättning av Fabien Larini.

S o u n d M a c h i n e
Låter dig ladda, spara, och spela olika Ijud- 
filsformat, inkluderat RAW, IFF, VOC och 
WAV. Två versioner inkluderas: en med Intui
tiongränssnitt, och en mindre CLI-version. 
Mycket användbar för de som ofta använder 
BBS:er och har tillgång till olika typer av 
ljudfiler. Version 1.0, skrivet av Syd L. Bol
ton, Legendary Design Technologies.

H D F r e q u e n c y
Ett "professionellt" hårddiskinspelningssys- 
tem med många finesser. Kan sampla i 
60kHz på en A1200 eller 35kHz på en stan
dard A500. Programmet kan spela upp 4 
spår samtidigt direkt från HD. Begränsad 
demoversion. Version 37.142, shareware, 
skrivet av Michael Bock.

P - R e a d e r
En all-läsare som visar texter, bilder, anima- 
tioner och ljud, som kan vara komprimerat 
med P-Compress. Version 7.1 som är en upp
datering till version 6.2 på diskett 744. Free
ware, skrivet av Chas A. Wyndham.

S _ A n i m 5
Kan göra om Anim5 animationer (DPaint,0 
VideoScape, P-Animate mm) till självuppack- 
ande komprimerade körbara filer. Kan köras 
från antingen CLI eller Workbench. Version 
1.3 som är en uppdatering till version 1.1 på 
diskett 885. Skrivet av Chas A. Wyndham.

S - E x e c
Ett enkelt program för att göra om exekver- 
bara filer till självuppackande komprimeran
de exekverbara filer. Freeware, skrivet av 
Chas A. Wyndham.

S - O m n i

J c G r a p h
Ett affärsgrafikprogram med 
Intuition-användargräns- 
snitt. JcGraph kan visa dina 
data som staplar, linjer, 

plan, block, 2D och 3D mm. Finesserna inklu
derar realtidsrotation och 3D-graf-utskrift 
mm. Kan skriva ut EPS, 3D GEO, Aegis- 
Draw2000 och IFF-ILBM-filer. Version 1.13 
som är en uppdatering till version 1.100 på 
diskett 760 (spara finns med och >3X3 tabel
ler). Skrivet av Jean-Christophe CIÉment.

T r e e T o o l
Ett public-domain länkbibliotek med obalanse
rade, ej cykliska, n-ary träd. Erbjuder mänga 
användbara funktioner och är enkelt att använ
da. Version 1.0, fullständig källkod i C medföl
jer. Skrivet av Jean-Christophe Clement.

E q u i L o g
Ett Master-Mind-liknande 
spel. Version 1.5 Skrivet av 
Pierre-Louis Mangeard.

F i n g e r
En snabb och smutsig portning av UNIX- 
verktyget finger för AmiTCP. Både binärfil 
och källkod medföljer. Skrivet av Regents of 
the University of California, Amiga version av 
W illiam Wanders.

Kan göra om det mesta till självuppackande 
komprimerade exekverbara filer, inkluderat 
nästan alla datafiler. Kommandofiler med 
alla filer som skall köras i kommandofilen, 
installationsfiler, demonstrationer, allt kan 
göras helt självständigt. Freeware, skrivet av 
Chas A. Wyndham.

W B - V e r s i o n

F T P
En port av BSD FTP, som fungerar under 
AmiTCP och AS225 release 2. Källkod för 
SAS-C (version 6) eller Aztec C (version 5.2) 
medföljer. Binärfil för AmiTCP. Skrivet av 
Regents of the University of California, Ami- 
gaversion av Mark Tomlinson & Geoff 
McCaughan..

Ett "Version"-kommando för Workbench. Ä r 
menat att användas med ToolManager, och 
låter dig se versionen av ett bibliotek, exe- 
kverbar fil mm, utan att behöva använda CLI. 
Version 1.2 känner nu igen bibliotek, enheter. 
Källkod i Amiga-E medföljer. Skrivet av 
Håkan Hellberg.

D o n s G e n i e s
En samling med nästan sjut
tio "genies" (ARexx-pro- 
gram) som kan användas 
med Professional Page, plus 

en del extra stödmaterial. Version 2.0 som är 
en uppdatering till version 1.0 på diskett 724.
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T e l n e t
En port av BSD Telnet, som fungerar under 
AmiTCP och AS225 release 2. Källkod för 
SAS-C (version 6) eller Aztec C (version 5.2) 
medföljer. Binärfil för AmiTCP. Skrivet av 
Regents of the University of California. Ami- 
gaversion av Mark Tomlinson & Geoff 
McCaughan.

A d d T o o l s
Låter dig addera egna saker 
till "Tools"-menyn i Amiga- 
OS 2.04. Olikt andra verk
tyg så kan detta även ge

parametrar till de program som startas, i 
form av ikoner som väljs innan man väljer 
något menyval. Kan även erbjuda standard
värden om inga ikoner valts, och du kan välja 
om ett program skall köras asynkront eller 
synkront när flera ikoner har valts. Kräver 
OS2.04 eller senare. Version 1.11, freeware. 
Skrivet av Alessandro Sala.

A n n o t a t e
En texteditor skriven endast för AmigaDOS 
2.04, då den utnyttjar allmänna skärmar och 
systemets standardtypsnitt. Finesser inklude
rar fullt clipboardstöd, folding och shifting, 
vertikalt klipp och klistra, makron, scrollbar, 
buffring, utskrifter, textlåsning och en verk- 
tygsmeny. Version 2.0 som är en uppdatering 
till version 1.8 på diskett 751. Skrivet av 
Doug Bakewell.

D e f P u b S c r e e n
Ett litet program som gör om den främsta 
skärmen till standard-allmänna skärmen. Om 
den främsta skärmen inte är en allmän 
skärm, händer ingenting. Det länkar in sig på 
vertikala blankningsinterruptet, och bevakar 
vad Intuition härför sig med skärmarna. När 
den främsta skärmen byts ut så görs den om 
till den skärm som är standardskärm i syste
met. A llt är helt transparent, och sker mycket 
snabbt, och det är mycket trevligt för folk 
som har olika skärmar för Shell-fönster, 
Workbench och dylikt. Version 3.00 som är 
en uppdatering till version 2.00 på diskett 
910. Skrivet av Matt Francis.

M i s e r P r i n t
Ett utskriftsverlctyg som kan ta upp till 8 nor
mala sidor med text på ett pappersark. 
MiserPrint använder små inbyggda typsnitt 
(Courier och Letter Gothic) i HP-Deskjet skri
vare. Version 1.0, kräver Kickstart 2.04 eller 
senare. Skrivet av Heinz-Guenter Boettger.

M R C h o i c e
MultiRequestChoice är en dialogruta desig
nad som en kraftfull och komfortabel ersätta
re för ASK  och andra dialogruteersättare. Det 
är mycket användbart för både kommandofi
ler och ARexx-makron. MultiRequestChoice 
stödjer val av flera gadgets samtidigt, flera 
rader med text, med en centreringsmöjlighet, 
samt öppnandet av en dialogruta på valfri all
män skärm (med valfri positionering). Version 
1.0, kräver 0S2.X eller senare, och 
reqtools.library V38+. Freeware, skrivet av 
Rainer Scharnow.

T e X F o r m a t
Låter dig välja TeX-filer på ett enkelt sätt. 
Letar igenom kataloger, och skapar en lista 
med radioknappar. Visar även filnotes, så att 
du enklare kan komma ihåg vilken fil som är 
vilken. Två versioner av programmet, ett som 
är baserat på Stefan Stuntz Magical Userlnter- 
face (MUI), och en mindre snygg version som 
inte är skriven för MUI, men med samma 
funktionalitet. Version 2.00, källkod medföljer. 
68000-version av programmet TeXprt medföl
jer också då detta glömdes bort på diskett 892 
av misstag. Skrivet av Richard A. Bödi.
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Nytt Hi-Fi Magasin GRATIS!

Stor Gratis katalog med massor av bilstereo 
och hem HiFi. Beställ en katalog per 

telefon eller skriv ett brev. Du kan även 
besöka någon av våra butiker som finns i 
hela Sverige, från Malmö till Gällivare.

Beställ Din gratiskatalog m ed  prislista från
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Deklarera
A-skatt är ett mycket avancerat verktyg 
för deklaration och skatteplannering. 
Programmet klarar Förenklad och 
Alimänn självdeklaration OCH skatte- 
uträkning för dessa. Se direkt hur mycket 
du får tillbaks på skatten. Fullt av tips 
om dom bästa avdragen! Mycket enkelt 
att använda. Unik hjälpfunktion On-line!!!
Köp i din butik eller beställ direkt från 
utvecklama. För 495:- gör du din bästa .
deklaration någonsin!!! J
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\J Är det lättare att skriva C-program med 
hjälp av flödesscheman?

Eller bara krångligare?
Niklas Lindholm har tittat närmare på 

Fed-Case, ett program för C-programme- 
rare som föredrar figurer framför ord.

Fed-Case
TOTALT

1 J
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Utrustningskrav: Minst 1MB minne 
Kom patibilitet: Alla Amigor 
Dokumentation: Engelsk 
Pris: 750 kr 
Kop ieringsskydd: Nej 
T illverkare: Joosen Software 
Recensionsex.Karlberg och Karl
berg, 046-474 50, fax 046-471 20

När jag började nosa på Basic-programme- 
ring en gång i tiden stötte jag på något som 
heter flödesscheman. Det är ett sätt att 
genom olika figurer (raktanglar, cirklar, 
romber etc.) i detalj beskriva förloppet i ett 
program.

Dessa scheman blev aldrig speciellt 
populära eftersom det på en sådan detaljni
vå är mycket enklare att skriva program
met direkt.

Mot bakgrund av detta undrar man 
verkligen varför någon 1993 försöker sälja 
ett program för att skriva C-program 
genom flödesscheman. Det är i alla fall vad 
Joosen Software gör med sitt program 
Fed-Case.

Installationen går enkelt och smärtfritt 
med Commodores Installer. Tre rader läggs 
till User-Startup, ett "Assign"- och två 
"Path"-kommandon. Path-kommandona 
behövs för att Fed-Case ska kunna hitta 
programmet som gör C-källkod av flödes- 
schemat.

Nu är det ju så att sökvägarna inte följer 
med när man startar ett program från 
Workbench. Man måste alltså snällt starta 
Fed-Case från Shell när man vill göra kod 
av sitt schema.

När man startar Fed-Case får man upp 
en skärm som påminner om ett DTP-pro- 
gram. I ett litet fönster till höger finns de 
symboler flödesschemana byggs upp av. Nu

är det bara att börja bygga upp sitt sche
ma. För varje rad klickar man på rätt sym
bol och klickar sedan in det i schemat.

Det finns olika symboler för olika typer 
av satser såsom funktioner, slingor, val (if, 
switch etc), funktionsanrop etc. För varje 
symbol måste man dessutom skriva in lite 
text som talar om vad som ska hända.

Om man tex. ska skriva raden "varia
b e l ; "  så ska man först klicka in rätt 
symbol i schemat och hoppas att Fed-Case 
förstår att den ska kopplas ihop med resten 
av programmet. Annars får man göra det 
för hand. Efter ska man in i ett speciellt 
textläge och t ex skriva "LI_variabel=3". 
("LI" står för en lokal heltalsvariabel.)

Låter det omständigt? Det är det också. 
Eftersom C i sin normala utformning är 
väldigt kompakt och koncist så blir det väl
digt mycket mer arbete när man göra ett 
fl ödesschema på detta sättet.

Man måste dessutom hela tiden tänka på 
precis samma sätt som om man skrev ett 
C-program på vanligt sätt. Man bara byter 
ut vissa nyckelord mot symboler i stället. 
Symboler som jag dessutom anser vara 
mycket krångligare att förstå än C:s nyck
elord.

Mer överskådligt blir det knappast hel
ler. På en skärm med interlace får man 
plats med 18 rader. I en editor kan jag få 
in 56 rader.

Fed-Case har också en hel del andra 
dumheter för sig:

Att rita flödesscheman kan vara ett bra sätt att strukturera upp 
programmeringen på. Men att programmera direkt med hjälp av 
flödesscheman är bara krångligt.
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• Den skriver sina egna include-filer 
mitt bland de andra include-filerna.

• Om en källkod inte behöver några 
include-filer så gör den sådana ändå, tom
ma.

• Utskriftsfunktionen lyckades tugga ut 
fem tomma A4 innan jag avbröt den.

• Man måste ibland skriva felaktiga C- 
rader för att det ska bli rätt i slutändan.

• Felmeddelandena är ganska svårtydda 
då det inte står i var i schemat det är fel.

Handboken är någorlunda bra även om 
den ödslar alldeles för mycket plats på 
självklarheter och är lite otydlig här och 
där.

Jag har svårt att se att någon skulle 
kunna ha nytta av Fed-Case. Den påstår sig 
vara ett utvecklingshjälpmedel. Jag skulle 
hellre kalla det en tillkrånglare.

Köp en bra editor för pengarna istället.
Niklas Lindholm

S k o l a d
k o m m u n i k a t i o n
Nordens skolor ska bölja kom
municera med varandra via 
datorer. Tanken är att man ska 
öppna en gemensam BBS (Bul
letin Board System) där elever
na kan mötas och diskutera 
gemensamma saker. Varje sko
la ska komma i kontakt med 
BBS:en via datorer och 
modem.

-  Lärare och elever skapar 
själva verksamheten, säger 
Odd Eiken, statssekreterare i 
utbildningsdepartementet. Vi 
tillhandahåller infrastrukturen.

D a t o r k u p p  
m o t  t i d n i n g
Länstidningen i Södertälje blev 
av med alla sina nya datorer 
vid ett fräckt inbrott för en tid 
sedan. Mycket tyder på att tju
varna var väl orienterade i loka
lerna och kände till att tidning
en just skaffat ny datorutrust
ning. Värdet av datorerna var 
mellan 300 000 och 400 000 
kronor.

F ö r  f å  t j e j e r  b l i r  
d a t a i n g e n j ö r e r
Kvinnliga civilingenjörer med 
datainriktning är sällsynta. Men 
det ska det bli ändring på.

Rådet för grundläggande 
högskoleutbildning pytsar ut 15 
miljoner kronor till fem universi
tet. Meningen är att utbildning
arna ska förändras så att de 
lockar fler tjejer.
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S k r i v  h i t
■ ■  Skriv till insän
darsidan. Skriv om 
sånt som gör dig 
upprörd, glad, för
tvivlad eller förvir
rad -  men skriv 
kort!

Blir det för långt 
kommer vi att stry
ka. Adressen är: 
Datormagazin, Box 
12547,102 29 
Stockholm. Märk 
kuvertet

Insändare

A l l e  s o m  h a r  
A M I G A  s e  h i t !
Jeg söker AMIGA-KONTAKTER i inn 
og utland, spessielt jenter... men 
också gutter för bytting av o-spel, 
speltips, DPaint-bilder etc. Jeg har 
bortimot 500 speltips till Amiga.
Bla lösningen till flashback och 
Monkey Island 2. Jeg har också he
re hundre till Sega och SNES, PC 
o.a. Jeg formidler också kontakt 
med andre A-kontakter. LIS- 
TE=100% SVAR. Skriv til meg.

Bård Olav Olsen, NORGE

Om du vill skriva till Bård Olav så skriver 
du till insändarsidan och märker kuvertet 
"till BÅRD”.

F i d o  s ö k e r  U s e N e t
Hej Jag skulle vilja veta var man får 
tag i ett program som heter Fido 
UseNet. Vad har de för adress och 
telefon.

Anonym

Hej på dig du. FidoNet och UseNet är inget 
speciellt program utan namnen på världs
täckande BBS-system. För att kunna 
utnyttja dessa krävs det speciella pro
gram, vanligtvis Trapdoor och Spot som är 
Shareware. Ring till en lokal BBS som har 
FidoNet och/eller UseNet och fråga du 
kan få hjälp med programmen.

Ove Kaufeldt

H e j  D a t o r m a g a z i n !
Jag undrar om det finns något spel 
på Amiga 500 som påminner om 
Starwing till Super Nintendo, dvs 
ett tredimensionellt shoot-em-up, 
helst med medhjälpare som Falco 
och co. Är Epic och Aquaventura 
sådana spel?

Snälla, ta med brevet i er förträffli
ga tidning så jag får veta!

Starwing-fan

Hejsan. Jag kan inte komma på något 
spel som är väldigt likt Starwing, men det 
finns en del som liknar det lite grand, där
ibland Epic och Aquaventura som du 
nämnde. Sedan finns ju också Wingcom- 
mander där du har en medhjälpare också, 
men det är lite för svårt för att kunna kal
las för shoot-em-up.

Ove Kaufeldt

O t h e l l o  s o m  P D - s p e l
Hej, Jag vill veta om strategispelet 
”Othello” finns som PD- 
program/spel.

Spelsugen

Howdy. Jodå, othello finns i högvis med 
olika versioner. En av de bättre tycker jag 
är Whitelion som finns på Fishdisk nr 811.

Ove Kaufeldt

G o d  j u l
o c h  g o t t  n y t t  å r .
Jag vill fråga vad BBS är för något 
och hur mycket kostar det och 
finns det till Amiga 1200?

Hälsningar: Darkwing duck
BBS är en förkortning för Bulletin Board 
System, och det är en sorts elektronisk 
anslagstavla. Det kan man ha på en 
A1200, men det krävs även att man har 
modem, hårddisk och speciella BBS-pro- 
gram. Vad denna utrustning kostar beror 
helt på vilken prestanda man vill ha, men 
om du inte har något av tillbehören får du 
räkna med att det kostar minst 3000 kro
nor för att komma igång med ett mycket 
enkelt system.

Ove Kaufeldt

V i l k e t  s p e l s p r å k ?
Hej, jag  är en kille på 15 år som 
skulle vilja lära mej programmera 
spel, ungefär såna som Police 
Quest och Zac Mcracken, vilket 
språk skall jag använda?

CM B

Det beror på hur mycket tid du är beredd 
att lägga ner för att lära dig språket. Det 
snabbaste språket är assembler vilket 
också är det svåraste att lära sig. Assem
bler kräver att du kan en hel del om din 
dator. Ett bra alternativ är Amos som är 
betydligt enklare speciellt om du redan 
kan lite basic.

Jonas Hallman

H e j
Här kommer min topplista på Dmz:s 
olika sidor. Jag har bedömt dem i 
skalan 1-10.
Innehåll: 6
En stor förbättring, man hittar lät
tare.
Nyheter: 9
Bra att veta om det som händer. 
Tester av tillbehör: 5 
Det borde stå mer info om saker 
som finns i förpackningen; välskri
ven manual, antalet sidor, disketter 
osv
BBS testerna: 8
Bra att se vad det finns för bra
BBS:er
Dl Dagbok: 7
M ycket bättre nu med en hel sida
Programmering: 8
Borde vara mer tävlingar än AMOS
PD: 2
Dööötrist
Insändare & Backchat: 8 
Bra att höra åsikter. Tycker dock 
att denna sida borde utökas till två 
sidor. (Fjäska re där, men Brad S  fal
ler inte för smicker.)
Expertpanelen: 8
Bra men borde utökas med en sida 
till.
Serier: 6
Fox Trot och Herman är suveräna. 
De andra är bara skit.
Galleriet: 5
Bättre med ”min bild” för min del. 
Man måste ha bra program för dyra 
pengar och hålla på med grafik 
mycket för att lyckas komma med i 
galleriet. Ett förslag: Ni kan ha gal
leriet för de som har hållit på med 
grafik mycket och en annan sida för 
nybörjare. Annars vill jag  säga tack 
till Rindeblad för den bästa datortid
ningen i hela Sverige!

Bushi
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Wingcommander är ett hyfsat spel till Amiga. Möjligen är det lite för 
svårt för att kallas shoot 'm up.
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O m  b i l d e n :
Skräck verkar vara ett tema som alla 
tycker om. Vi har fått de mest fantas
tiska bloddrypande bilder. Vinnarbil- 
den den här gången kommer från 
Kristian Karumo. Kristian kallar sin 
bild för Skräckens ansikte i Amigafor- 
mat.

Han har gjort bilden på en Ami- 
gal200 med D-paint IV. Kristian har 
ett lite udda tillvägagångsätt när han 
ska rita sina bilder. Hans recept är: 3 
paket cigaretter, 17 koppar kaffe, 5 
varmrätter, 1 efterrätt (stor) och en 
rulle dasspapper! (Det är ju inte 
direkt det vi är intresserade av Kristi
an)

O m  K r i s t i a n :
Kristian Karumo är 24 år gammal 
och bor i Upplands Väsby. Han har 
ingen egen Amiga ännu men han 
påstår att det är pågång. För att rita 
den här skräckiga bilden beslagtog 
han sin kompis Am igal200.

Gillar du att göra bilder 
på din dator är det här 
tävlingen för dig!
i varje nummer har 
vi ett tema.
Denna omgång är temat
E G E T  S K I V O M 
S L A G  (inga avritade 
konvolut, alltså).
Den bästa bilden kom
mer att publiceras i 
DMz nummer 7-94. Vin
naren får också sin 
egen bild tryckt på en t- 
shirt! G Ö R  S Å  H Ä R :  
Skicka in din bild på en 
diskett till Datormaga- 
zin, Box 12547, 102 29 
STOCKHOLM.
Märk kuvertet
” G A L L E R I E T ” .
Det är viktigt att du 
skriver en liten T E X T 
FIL  där du beskriver 
hur du gjort bilden och 
berättar lite om dig 
själv. Skriv också ditt 
namn på disketten!
Jag vill ha din bild 
senast den 2/3-94.

E x t r a !
Ett extra omnämnande får Magnus Karkea för sin naturtrogna bild av 
Christer Rindeblad, Datormagazins chefredaktör. Magnus berättar att 

det tog fyra timmar att färdigställa Christer. Han 
använde en som han säger hederlig gammal A500 
med 1 mb extra minne och 64-färgpalett och L0- 
Res (320x256). Programmet heter DeluxePaint 3.

Magnus Karkea

O m  M a g n u s :
Magnus Karkea är 13 år och bor i Tyresö. Grafik 
har han varit intresserad av i tre år, lika länge som 
han har haft sin Amiga. Magnus vill passa på och 
hälsa till Peter Arvidsson och Erik Hedman.
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Huvudroll i hockeyboll
-Amiga 
styr info 
mati 
i Glo

Det är tack vare Amigan som Globen kan bjuda på fartfylld

"Att redigera 
med Amigan 
går oerhört 
mycket snab
bare än att 
videoredigera

underhållning.
Och det är tack vare David Ekholm som Amigan finns där. 
Trots att han bara är 23 år så är han redan veteran i Amiga- 

sammanhang.
-  Jag har hållit på med Amiga sedan 1986 
och tänkte tidigt att jag borde kunna för
sörja mig på mitt datorintresse, säger 
David.

Sedan en tid tillbaka driver han ett eget 
företag. Han satsar på multimedia och pre

sentationsteknik och för en

"Amigan gör samma sak som tid sedan kom de* ve;kli9a
u  u  genombrottet: Globen kopte

en Macintosh fast för en “ »
bråkdel av priset"

David.
De använder Amigan för 

att lägga bildtexter och 
musik på livebilder av is

hockeymatchen som just då pågår. Sedan 
sänds den ut på jumbotronen, den jättelika 
storbilds-TV:n som finns i Globen.

-  Egentligen var det en ren slump att jag 
kom i kontakt med SSR Stagelights som

har hand om videoreklamen i Globen, säger 
David.

Han hade skickat ut 250 reklambrev till 
olika företag inom radio- och TV-bran- 
schen. Av en tillfällighet hamnade ett av 
breven hos SSR Stagelights.

De blev genast intresserade, trots att de 
aldrig använt Amigan förut. De jobbade 
istället med Macintosh och Atari för 
musik.

-  Jag åkte över dit och visade upp pro
grammet på min Amiga 600, säger David. 
De blev faktiskt rejält imponerade.

Efter visningen var köpet i princip klart.
Peder Tannemyr på SSR Stagelights 

säger att Amigan gör samma sak som en 
Macintosh fast för en bråkdel av priset.

-  Det säger sig självt att vi då valde

Snabbast, bäst och bil
ligast. David Ekholm 
och Peder Tannemyr 
framför den Amiga 
4000 som används i 
Globen idag.
Amigan tillhör den billi
gare utrustningen i 
kontrollrummet. 
Videobandspelarna 
kostar till exempel 
400.000 kronor styck.
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På Globen körs presentationssystemet på 

; en Amiga 4000 med genlock. (Genlock är 
i en tillsats som gör det möjligt att lägga på 
I datorgrafik på videosignalen). Direkt från 
i kontrollbordet är det enkelt att lägga in 
j namn på dem som kameran zoomar in. A llt 
; sker i realtid.
i -  Att redigera med Amigan går oerhört 
j mycket snabbare än att videoredigera, 
j säger Peder Tannemyr. Det tar inte mer än 
; några sekunder att lägga in exempelvis ett 
; matchresultat. Med traditionell videoredi- 
; gering tar det timmar, 
j Varje meddelande har försetts med en 
j insamplad ljudsnutt. Den spelas upp samti- 
j digt som meddelandet visas på jumbotro- 
I nen i taket på Globen. Hela systemet har 
; fungerat bra, mycket tack vare David, 
j -  David visar oss direkt hur allt fungerar 
; med Amigan. Han är ju uppvuxen med 
! datorer och kan det mesta, säger Peder 
; Tannemyr.
; Med jämna mellanrum visar Amigan 
I ställningen i matchen och lottar fram vin- 
j nare i tävlingen "Guldstolen". A llt för att 
j matcherna i Globen ska bli mer än bara 
; just matcher. Meningen är att bilder och 
; musik ska höja stämningen och ge publiken 
j ordentligt med valuta för biljettpengarna, 
j -  Det känns väldigt roligt att ha sålt in 
; Amigan till Globen. Och det är en bra refe- 
; rens för framtida kunder, menar David.
; Samtidigt som David sköter sitt företag 
! läser han systemvetenskap och dataveten- 
I skap på universitetet. Att han skulle satsa 
j på ett jobb med datorer var självklart 
j sedan han första gången satte sig framför 
j datorn.
; Det var en Sinclair Spectrum och på den 
j lärde han sig programmera. I början blev 
; det BASIC och Assembler.
; -  Då lärde jag mig hur en dator funge-
j rar. Det är inte lika lätt för dem som skaf- 
; far en dator idag. Det har blivit betydligt 
I svårare att förstå vad som händer innanför 
; plasthöljet, säger David som utforskade sin 
; Spectrum noggrant.
i Men så råkade David hamna hos en TV- 
j handlare som hade en Amiga 1000 upp- 
; ställd i butiken. Sedan dess har han varit 
I han trogen Amigan.

-  Det där har nästan blivit som en reli
gion, säger David. Så är det nog för 
många. När man väl valt "sin" datortill
verkare håller man fast vid det märket.

-  Amigan är kul därför att det går att 
göra så mycket med den. Och redan i affä
ren upptäckte jag vilket enormt ljud det 
finns i den. Så fort jag fick råd skaffade jag 
mig en Amiga 500.

Idag vet han i och 
för sig en hel del om 
PC också. Men Am i
gan ligger honom
utan tvivel varmast . . I f f  I I Iom hjärtat och det kretskort och effekten blev att
är den han kan bäst.

"Men den här gången blev det fel. 
Den här Amigan hade ett annat

Fast även en 
expert kan göra bort

h e l a  hårddisken raderades"
sig...

Det var på en datorfestival i Strängnäs. 
David demonstrerade Amigan och det var 
hans första jobb för Datormagazin. A llt flöt 
perfekt.

-  Så då tänkte jag att det var bäst att 
sätta in en stöt, säger David och skrattar. 
Jag visste att Christer Rindeblad, Dmz:s 
chefredaktör, hade problem med PC-delen i 
sin Amiga och det trodde jag att jag lätt 
kunde fixa.

David lovade att formatera hårddiskens 
PC-del. Det hade han gjort många gånger, 
eftersom han jobbade som servicetekniker. 
Men den här gången blev det fel. Den här 
Amigan hade ett annat kretskort och effek
ten blev att h e I a hårddisken raderades.

-  Christer tog det väldigt bra faktiskt, 
säger David. Jag fick ju faktiskt fortsätta 
arbeta för Datormagazin.

Christina Bäcker

David håller på att skriva 
en hälsning till alla Dator- 

magazinläsare. Notera 
den vackra bakgrunden. 

(Vacker? Det är ju en föro
lämpning mot god 

sm aki/Reds anm.)
FOTO: Mikael Johansson

Jumbotronen, den jättelika bildskärmen i Globen. David Ekhoim i Globen. I bakgrunden syns Jumbotronen. Hemmalaget Djurgården
Här skriver David på Amigan som styr texten. passar givetvis på att göra lite reklam för sig  själva.
Datormagazin 3*94 43



REPORTAGE

Alla var där...
Så ser de ut - Europas elit av demofreaks.

Bilderna är från ”The Party” som arrangerades 
i mellandagarna i Herningen i Danmark.

Med nära 3.000 deltagare från hela norra Euro
pa blev det världens häftigaste demoparty 
någonsin.

I förra numret av Datormagazin publicerade vi 
en första kort rapport från ”The Party”, det jätte
lika demoparty som arrangerades på mässcen
tret i Herninge i Danmark strax efter julhelgen.

Nu får ni bil
derna och den 
kompletta vin- 
narlistan.

c FOTO: Pontus Berg 
& Jonas Hallman

Danska demo-partyt 
blev en jättesuccé

Trött men full av idér var "Ogami”, 
legendarisk grafiker i gruppen Fair- 
light/FLT.

"Jucke” (Joakim Alstorp) 
i gruppen Genesis Project 
gillade partyt skarpt.

-  Kul att partyt blev så här lyckat, tyckte en glad men trött ”Sau- 
bersound” från gruppen Silents som arrangerade partyt i Herninge.

Grafikern ”Scoope” och modemtradern ”M otley” i gruppen 
Genesis Project poserade gärna för fotograferna.

"UFO” (Mikael Geijer) i gruppen HLO tackade alla som kom i 
närheten av honom under partyt. Men för vad?

Partyts värsta 
toffelhjältar
Här är den senaste innegrejen i demovärlden -  häftiga toffels!

Det hela går ut på att själv sy så festliga färgstarka toffels som 
möjligt och visa upp dem på nästa party.

Vinnaren måste väl bli årets toffelhjälte? Ilskna gröna monster som banar väg... Fulaste i samlingen.
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"Trasher” (Peter Eliasson) från gruppen Active och "Oxidy" (M icke Sjöberg), 
båda från Fairlight, tog hem segern i bästa grafikdemot på 64:an.

”Duke” (Alex Hylke) från gruppen 
Regina är mest känd som redaktör 
för 64:a-tidningen ”The Pulse”.

Den kände programmeraren i gruppen 
Success, ”The Burglar”, hade kommit 
ända från Holland.

-  Det bästa partyt någonsin, tyckte "Ziax” (Thomas Hollander) från Tysk
land och medlem i gruppen Saturday night live.

Ett par stomiopererade teddybjörnar.

Datormagazin 3*94
Ett par chica blå saker som liknar... ja?

Här är a lla  vinnarna
Tävlingarna under ”The Party” arrangerades 
i 15 olika klasser. I prispotten låg totalt 
80.000 kronor, där förstapristagaren kunde 
plocka hem 30.000 kronor plus en Amiga 
4000.
Här är den kompletta vinnarlistan i alla kategorier.

Amiga Demo:
1. Complex - "Ogigin”. 2. FairLight/Vir- 
tualDreams - ”Full Moon”. 3. Snity - 
”Arte".
Amiga Dealer Demo:
1. Dreamline Design - "A1200 Dealer 
Demo”. 2. LP Prod - ”AGA dealer”.

Amiga Grafik:
1. Suny/Movement - ”Estelle.pic” . 2. DevilStar/Silents - ”Not 
a copy”. 3. Ra/Sanity- ”ARGLM”.
Amiga Musik:
1. Hille/Sanity - ”Elektrik Funk”. 2. Chorus & SID/Razor 1911 - 
”Flidaway B lues”. 3. Arios & Feyd/Delight- ”Blow Up”.
Amiga Intro:
1. FairLight/VirtualDreams - ”ChaosLand”. 2. Essence - "D”. 
3. Lego - "The Real 40Kb”.
Fast Amiga Intro:
1. DSC - ”True Stress II”. 2. TRSI+Complex. 3. Racoon - "the 
Flappy Ones”.
Fat Amiga Clipart
1. Tukan - ”Compo.Tukan”. 2. Kofein - ”Bullshit” . 3. Smile! - 
"TM B-Lim itedEd ition ” .
C64 Demo:
1. Camelot - "The Tower Of Power”. 2. Censor Design - ”Spas
molytic". 3. Focus - ”Visual Delight” .
C64 Musik:
1. Red Devil/FairLight - ”I’m is are". 2. Kristian Rostoen/Blu- 
esMus - "Light” . 3. Zyron/Antic - "The Party 9 3 ”.
C64 Grafik:
1. Oxidy/FairLight. 2. Dane/Triad. 3. Deekay/Crest.
PC Demo:
1. Dust - ”Untitled". 2. SIP - ”The good, the bad, the ugly” . 3. 
Cardiac - "Infiny"
PC Intro:
1. Gazebo - ”CyboMan". 2. Svilit Two - ”8192”. 3. Masque - 
Blackzone.
PC Grafik:
1. Alex/Movement - ”Alex” . 2. Zebig/Razor 1911 - ”Max- 
Comp”. 3. Gore/Future Crew - "Windows”.
PC Musik:
1. Zodiak - ”Cloudscape”. 2. Trap/Bonzai - "Hard Folk”. 3. 
LizardKing- ”Magic Mights".
Väggbonad:
1. Digital Arts. 2. Infect. 3. Paradox.

Sista Atarin?
Atarin är stendöd och helt ute i demosvängen. En 
enda Atari lyckades våra reportrar hitta på partyt i 
Danmark. Ägaren hade gått och gömt sig.
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U nde rhä ll.
O p t in e ra , ..

Ring upp.
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I k o n if ie ra
Rvstuta

HET;
BAD 
R20JHIGA 
R2BJHIGASUHARD 
R20AHIGASUSOFT 
AHEff
AHIGADIROPUS
AHIGA7EUR
CD32
APOINT
BPDINT
USE_C0MP,SAH,ADUOCACV 
USEJOHP. SAM, APPLICATIONS 
USE.C0HP,SAH,ANNOUNCE 
USE COHP,SAH.REVIEHS 
R201UCP 
fffiQ R I ANNONS 
R20 ANNONS 
R2011SCH!
R20DIST 
R20 SATTU

(NET 2 201 411 61)
(NET 92_90T_23T 61)
(BAD!
(R20JHIGA)
(R20JHIGASOHARD)
(R20 AHIGASVSOFT)
(AHER)
(AMIGADIROPUS)
(AHIGA7EUR)
(CD32)
(APOIHT)
(BPOINT)
(USE.COHP,SAH.ADUOCACV)
(USE COHP,SAH,APPLICATIONS) 
(USE.COHP.SAH,ANNOUNCE)
(USE COHP,SAH,REUIEHS) 
(R201IUCP)
(R20JRIANNÖNS)
(R20 ANNONS)
(R20JISCH!)
(R20D4ST)
(R20.SATTU)

232 (171) 
213 (201) 
131 (130) 
93 (1)
11
62 (3)
64 (62) 
24 (1)

0
591 (554) 
194 (112) 

4
4 (1)
7 (7)

15 (15) 
24 (24)
9 (9)
4 (4)
2 ( 2 )

Vill man koppla upp sig mot t.ex. FIDO-net så behövs program för 
kommunikationen mellan dig och din ”B oss” och för att kunna läsa 
och skriva texter. TrapDoor och Spot (för en enkel point) är just nu 
de två program som används mest.

I nästa nummer av 
Datormagazin visar 
vi hur man sätter 
upp en point för att 
själv kunna plocka 
hem echomailbrev 
från hela världen.

Vi går igenom vilka 
program man behö
ver, vad de kostar 
och var man kan få 
tag i dem.

Vi berättar också 
om ADS&SAN, nät
verket för super- 
snabb spridning av 
PD och SW-program 
till Amigan.

S P A R A  159 KR!
PRENUMERERA PÅ DATORMAGAZIN PRENUMERERA PÅ DATORMAGAZIN
Datormagazin kommer ut med 22 num
mer per år. Med varje nummer följer 
spelbilagan High Score Express.

Helårsprenumeration (22 nummer) 
kostar 380 kronor (du sparar 159 kr). 
11 nummer kostar 195 kronor (du spa
rar 74:50 kr). Sju nummer kostar 128 
kronor (du sparar 43:50 kr).

För prenumeration utanför Norden till
kommer kostnad för flygfrakt.

Beställ din prenumeration genom att 
talongen eller en avskrift. Du kan också 
ringa prenumerationsavdelningen Titel 
Data, 08/652 43 00, vardagar klockan 
08 .30-12 .00 , 13 .00 -16 .30 .

) Å Q  □ Helår, 22 nummer för 380 kr. (kod 262) 
VILL a  Halvår, 11 nummer för 195 kr. (kod 261) 
H A : □ Korttid, 7 nummer för 128 kr. (kod 260)

Namn:......................................... Å lder:....
Adress:......................................................
Telefon:...............Postnummer:...................
Målsmans underskrift Postadress:....................
om du är under 16 å r:.......................................................

Frankeras ej. 
Datormaga
zin betalar 

portot

M ED

Svarspost
Kundnummer 1102571011 
110 12 STOCKHOLM

Datormagazin 3*94



Suncom
Suncom s marknadsledande joysticks har 

funnits på den svenska marknaden i snart 

tio år. Över tjugofem olika modeller finns 

att välja mellan till bla PC, Macintosh, hem

datorer och TV-spel, alla med samma 

genomgående goda kvalitet. Suncom är 

oockså det joystickmärke som fått flest 

utmärkelser i svensk press och sålt mest 

ute i handeln. Det ser vi som det bästa 

betyg man kan få.

DU FINNER VÅRA PRODUKTER I MER 

ÄN 200 VÄLSORTERADE BUTIKER, 

VARUHUS OCH STORMARKNADER.

SEIKOSHÅ
Seikosha ingår i den stora Japanska gruppen 

Seiko som bl.a. gjort sig kända för sina hög

kvalitativa armbandsklockor. Kvaliteten är 

genomgående densamma för skrivargrup

pen Seikosha där också Epson ingår. I sorti

mentet finns bl.a. 9- och 24-nålars matrisskri

vare likväl som färg- och bläckstråleskrivare. 

Dessutom finns den unika LT-20 modellen, 

en speciellt framtagen skrivare för Laptop 

datorer.

AdLib
SOUND

Adlib var först i världen 

med att lansera ljudkort till 

PC-datorer. Idag är de med 

och leder utvecklingen 

inom det vi allmänt kallar 

multi-media, ett område 

som har vuxit enormt bara de senaste två 

åren. Genom Adlib's olika produkter kan du 

få 16-bitars stereoljud med 22 ljudkanaler, 

CD-ROM läsare, Videokort och mycket mer. 

För ytterligare Information kontakta din 

datorbutik.

DISTRIBUTÖR/ GEN ER ALAG EN T:

I N G E N J Ö R S F I R M A

IN G E M F IR  B E C K M A N  AB
BOX 1102, 121 15 ENSKEDEDALEN TEL: 08 - 39 04 00 FAX: 08 - 649 70 20
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Din dator och
WHbehörsleverantör

DATORER
CD32 3895
Amiga 1200 4295
med 60Mb hårddisk 5995
med 80Mb hårddisk 6795
med 120Mb hårddisk 7795
med 170Mb hårddisk 8995
med 260Mb hårddisk 9995:
Amiga 4000 RING !
Ring för paketpris på din konfiguration 
Paketpriser även med IMAGE FX1.5 
och SCALA Multimedia 210

Dynamite Pack prog.paket 
vid köp av A1200HD/4000

995:-
475:-

SKRIVARE
1

Star LC100 9-nålars färg 2595:- I
HP DeskJet 310C bläckstråle
färg med arkmatare 4495:- 1
HP DeskJet 500C bläckstråle
färg med arkmatare 4495:- |
HP DeskJet 510 bläckstråle
s/v med arkmatare 3495:- 1

MONITORER
; A1084S RGB analog, Video 2895:- 1
' C1042S Trisynk 0.28dp 5495:- |

Kompletta paket för Amigal 200/600 
med bibehållen garanti.

60Mb till Amiga 1200 2295
80Mb till Amiga 1200 3195

120Mb till Amiga 1200 4095
170Mb till Amiga 1200 5495
260Mb till Amiga 1200 6695:

RocHard extern hårddiskkontroller 
till AmigaöOO med SCSI & AT- 
interface, 0-8 Mb minne. 1995, 
RocHard-105Mb 3595
RocHard-170Mb 4695

RocMate extern hårddisk expan- 
tionslåda för 3,5" SCSI hårddisk 
med nätdel. 1295
RocMate-105Mb 2995
RocMate-170Mb 3895

Trifecta-500LX extern hårddisk
kontroller till Amiga500 med AT & 
SCSI-II interface, 0-8Mb minne. 
Mycket snabb. 2695
Trifecta-127Mb 4795
Trifecta-170Mb 4695

AdlDE internt IDE AT hårddisk
kontroller till A500/2000 för 3.5" 
eller 2.5" hårddisk.
AdlDE-2 för 3.5" 1245:-
AdlDE-2 för 2.5" 1445:-

Novia internt hårddisksystem till 
Amiga500. En AdlDE-2 med 2.5" 
hårddisk. Tyst och snabb.
Novia 60Mb 2995:
Novia 80Mb 3895
Novia 120Mb 4695

LÖSA HÅRDDISKAR

105Mb LPS SCSI 3,5” 2295
127Mb ELS SCSI 3,5” 2494
170Mb ELS SCSI 3,5" 2994
240Mb LPS AT 3,5" 3119

DKB1202 intern 32-bitars minnes
kort till Am iga l200. Klocka & plats 
för FPU. 2st SIMM hållare 1495: 
A1202-1 Mb 2195
A1202-4Mb 3395
A1202-8Mb 5890
FPU 68881-16MHz 395:

MegaChip 2Mb Chipminne 1995:-

AdRam505 512kb/klocka 429:-
AdRam510 1 Mb A500+ 695:-
AdRam540-2Mb minneskort 
intern Amiga500. 0-6Mb. 1995:-

LÖSA MINNESKAPSLAR

DIP 4x256Kb 
DIP 1x1 Mb 
ZIP 4x256Kb 
ZIP 1x1 Mb

65
81
69

285
SIMM 9x1 Mb 595:-1
SIMM 36x256 1Mb 695:-
SIMM 36x512 2Mb 1170:-
SIMM 36x1 Mb 4Mb 2195:-
SIMM 36x2Mb 8Mb 4395:-

TURBO'S
Derringer 68030 acc. med MMU | 
till Amiga500/2000. Finns i 25 eller 1 
50 Mhz variant. Plats för FPU och i
en 32bitars SIMM minne T-32Mb 8
25Mhz-2Mb 4495:- 1
50Mhz-2Mb 6495:- |

TWELVE GAUGE 68030 acc. med 
MMU & SCSI-kontroller till A1200. 
Finns i 33 eller 50Mhz variant.
Plats för FPU och en 32bitars
SIMM minne 1-32Mb. 
33Mhz 5495:-
50Mhz 6495:-

FPU68882 33Mhz 1595:-
FPU68882 50Mhz 1995:-

Vi har även ett PC-sortiment
TRICOM data AB 
Birkagatain 17 
113 36 Stockholm

Auktoriserad 
Serviceverkstad 

Commodore, Atari 
Amiga, PC/AT 

Kunskap 
Support 

Reparationer 
Reservdelar

HÅRDDISKAR MINNESEXP. VIDEO/GRAFIK
FFV-2 Flickerfixer 2295:-

RocGen Plus Genlock för 
textning av video/effekter 1895:-

RocKey Chromakey videoeffekter 
med genlock. RGB-splitter 2295:-

P.i.P Picture in picture. Se TV-bild 
på din videomonitor. Se två kanaler 
samtidigt, fjärrkontroll 1695:-

ÖVRIGT
Legend Ball Trackball 320dpi 
mycket bra design 495:-

RF332 Extern drive 795:
RF382 Extern drive 895
RF362 Intern res. drive 845:

KickBack Kickstartswitch auto- 
matisk/tangentbordstyrd 295:-
Finns även med ROM 1.3/2.0

SecureKey Hårdvarulås 695:-
till A2000/3000
The Clock Intern klocka till A1200 
med batteribackup 295:-
DSS8 Sampler stereo GVP 1195:-

ATARI
Link SCSI-kontroller 1395:-
Finns även som komplett lösning 
med låda, nätdel och hårddisk 
Link-120Mb 4795:-

512Kb minne till ST/FM 495:-
2/4Mb minneskort 
till ST/FM för upp till 4Mb. 
Monteras internt
2Mb minne 1995:-
4Mb minne 3295:-

RF302 Extern diskdrive 895:-

BUTIK T-Bana SfEriksplan i STOCKHOLM
M åndag - Fredag 1 0 - 1 8  Lördag 1 0 - 1 4

Tel. 08 - 736 02 91 Fax. 08 - 736 02 93
Alla p rise r är inklusive m om s 25%. Eventuell fra k t tillkom m er. R eservation fö r  p risändring och s lu tfö rsä ljn ing . 
Vid skriftliga  bestä lln ingar krävs fu lls tänd ig  adress och te le fonnr. Ö ppet köp e fte r överenskom m else.


