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Licensprogrammen håller en 
hög kvalitet. En del av 
pengarna går till programm- 
erarna.Programmen fungerar p å |  
alla Amigor och är på engelska. 
Speciella systemkrav står 
specificerade.

2001 TC Dinosaurier 2...
Interaktivt program om dinosauriernas liv med text 
och bilder.
2049 TC Dinosaurier 3.................................................
Du lär dig om dinosaurier från perioderna Trias,

Juras och Krita.
2002 TC Geology............................................................
Lär dig hur jorden fungerar och vad den består av.
2003 TC Solar System.................................................
Uppslagsverk om solsystemet! Med bilder från N ASA! 
och lärorika texter kan Du lära Dig om solsystemet.
2035 TC Solar System 2..............................................
Uppföljaren till solsystem 1. Stort ppslagsverk med 
massor av lärorika texter och bilder.
2058 TC Stars & Galaxies...........................................
Följ med på en spännande och informativ resa 
genom rymden och utöka dina kunskaper om 
stjärnorna och galaxerna.

2059 A Tour Through Time.........................................
Detta utbildningsprogram tar upp hela jordens 
utveckling. Du lär dig allt från Big Bang till 
rymdåldern.
2010 Basically Amiga...Rekommenderas!................
Nybörjare? Här har Du chansen att lära Dig alla 
grunder om Amigan och en hel del om datorer i 
allmänhet.
2055 Basically Basic (1MB)........................................
Lär dig programmera i Basic från grunden.Förklarar

cd-rom  från/  85:-/st.____________ _ ^
am iga pd/sw  fråriy  17:-/d isk e tt! ^u jl i 
ring  o ch  beställ på  te l-} 031-805 200

licensprogram (nu ä r VI b illigas t i norden!!!!) OOO fresh fish cd

JU
L L L  J £ j j
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tel:031-805 200, fax:031-805 205, postgiro:646 34 89-2, 
bankgiro: 5863-2274, e-mail:order@deltasoftware.se

samtliga kommandon och ger exempel på program.
2056 Basically Chemistry.........................................
Lär dig om kemi: Atomer, Strukturer, Kemiska 
Reaktioner, Periodiska Systemet och dylikt.
N 2062 Basic Massage (NYHET!) (2MB)..........
Lär dig om människans anatomi och hur du 
masserar. Du får även medicinska tips och musik.
2005 A-Chord..............................................................
Lär Dig spela gitarr! A-Chord lär Dig.

2043 Amos Language Quiz.....................................
900 frågor och förklaringar för Dig som program
merar i AMOS. Programmet frågar och lär ut.
2040 Borealis Junior.................................................
Ett mycket bra ritprogram för barn.
2022 Chess Teacher..................................................
Lär Dig schack på ett roligt sätt.
Är lämpligt för nybörjaren
2015 Fast Fret.............................................................
Lär Dig spela skalor på Din gitarr.
2028 Fun With Cubby...............................................
Åtta roliga program för barn! Både nöje och utbildning. I
2045 Fun With Cubby 2.....................................
Sex stycken nya, roliga program för barn!
2008 Nightsky........................................................
Scrolla omkring på himlen med programmet 
som kan ca 1500 stjärnor. Klicka på en himla
kropp så får Du reda på mer om den.

2051 Paint, Paste & Draw (1MB).............................
Mycket roligt och snyggt ritprogram för barn.
Man kan ladda in olika bilder och fylla i dem med 
samt rita på dem. Rekommenderas!
2048 Rockets Maths..................................................
Roligt sätt för barn att lära sig matematik.
NY1 2061 Sound & Animation Station (NYHET!)
Gör egna animationer! Rita egen grafik och skriv din | 
egen musik. Kul och lätt med flera exempel.
2006 T.A.M.I................................................................
Bra program för att lära ut matematik.
2054 Titanic................................................................
Läs hela historien om Titanic och dess 
undergång. Med bilder. (1 MB)
NY! 2063 Tutankhamun (NYHET!)........................
Mycket välarbetat undervisningsprogram om 
faraonen med många bilder. Snygg uppläggning.
Även med frågesport.
2031 Understanding Amos 2.................................
Lär Dig programmera i AMOS. Disk 2 innehåller 
programexempel för AMOS.

OOO bra nyttoi!
0928 AddTools - Lägg till egna menyer till WB,„
5009 AIBB (NY!)...........................................................
Amiga Benchmark. Testar din Amigas snabbhet............
0901 AmlgaBase - MYCKET bra databas...................
0959 AmlgaDlary.........................................................
Kalender för WB. Kom ihåg möten och födelsedagar.
0920 AmlgaGulde - Suverän textläsare/databas..........
5008 Andy'a WB (NY!)- - 17st utilities till WB 3............
5010 A8I Diak Halper (NY!)- 10 bra diskhjälpsprogram. 
Disksalv2, DCopy 3.1, Syslnfo osv.
5021 ASI Dlak Halpar 2 (NY!)............... ............ .........
Användbara småprogram.
5018 ASI Magic ToolB (NY!).... ...................................
Massor av ikoner och ikonprogram.
8028 ASI Workbench 2.x/3.x (NY!)..............................
20st användbara utilities
8023 Blackboard (NY!)- Bildbehandlingsprogram.........
0963 BootPIc - Visar valfri bild vid uppstart.(OS 2j)
0990 BootWrlter - Gör egna bootblock.
3506-3808 Compugraphlc........................... ................
ca 40 skalbara fonter. 7 Svenska.
8025 Crunchers Paek (NY!),....................... .................
30 olika packare/crunchers-
0956 DOBaaa- Enklare databas för hemanvändaren.,.........
0690 D!akMate*Diskverktyg med mkt funktioner.(OS 2.04)
0191 Olakaalv 2.............................................;
J H j*™ *9 rädda krashade disketter'fOSZx)''
8003 Drivrutiner,,,,:.................... ,
C yo naj.1Qgjy20Q/300, HP soö/ssö:'Panasonic!'Srer.'l 

MWordPro 4,0 • Kraftfull ordbehandlare,,, 
” " • C n d * *  18 nya DOS-kommandon,„ „ „

2 ”  FHBproad - Kalkylprogram. (1 MB)...........
'  lkoneditor för AGA...................

_UM» KMI • Ikoner till MarfirWR,,

2304 Alpha Graph............................................
Mycket användbart program för att skapa 
olika diagram ex stapel eller tårtdiagram
2333 A m tultion ..................................................
Gör program med 2.x/3.x-utseende i AMOS.
NY! 2340 Arco V1 (NYHET!).........................
Mycket bra Arexx-kompilator med många 
funktioner.
2311 Calc V1.3...................................................
Ett kalkylprog. med manual på disketten.
2328 Creative Adventure Toolkit v2.4 (1MB)
Ett lätt och bra sätt att skapa Dina egna äventyr 
på. Använd bild och musik i ditt äventyr!!
Ny version! Nu även med animation.
2313 Datos...........................................................
Lättarbetad databas för nybörjare.
2315 Epoch VI.....................................................
En kraftfullt minidatabas. Innehåller kalender och 
adressbok och andra faciliteter för personligt bruk.
2322 Hard Drive Menu..................................... .
Ett menysystem för dig som har hårddisk 
och vill kunna få igång dina program snabbt. 
2336 lilin ios Pro. 3.0.Rekommenderas.(1 MB 
raftfull databas med bl.a. etikettutskrifter.

2327 Image Base................................................
Ett bra ocn lättanvänt program för att skapa 
bildspel. Du kan lägga in bilder,text och musik.
2321 Invoice Master 2.....................................
Enkelt faktureringsprogram.
2307 Philo Database........................................
En databas uppbyggd med kort. Varje kort 
kan ha 260 fält. Mycket iätt att använda.
2309 Play n' Rave............................................
Imponera på Dina kompisar med Dina egna 
partymixar. Enkelt och roligt!
2310 Power Accounts......................................
Håll reda på Dina bank-konton. Ett bra 
hjälpmedel för att organisera Din budget.
2306 Supersound 4.7.(1MB)..........................
Avancerat samplingsprogram som AudioMaste|
2303 Typing T lito r .Rekommenderas!...........
Lär Dig skriva maskin på ett roligt sätt!
2301 Video T itles................................................
Skapa texter till Dina videofilmer.
Scrolla text i olika färger miukt över skärmen.

2630 Captain K....................................................
Plattformsspel. Döda monster, plocka skatter.
NY! 2655 Crystal Quest (NYHET!)................
Underjordisk 3d-labyrintspel. Finn de gömda 
kristallerna.
NY! 2657 Dreamstream (NYHET!)...................
Ganska svårt arkad/strategi-spel.
2641 F1 Racer (1MB)........................................
Snabbt och snyggt bilracing-spel.
NY! 2658 Glgerphobla (NYHET!)....................
Arkadspel som liknar breakout lite. Du skall 
döda elaka aliens.
2617 Imbrium......................................................
Mycket snyggt och stort grafikäventyr.
2645 Knight Fight...............................................
Medeltida fight-spel med en del humor.
2623 Marvin the Martian...................................
Gå i labyrinter, i stil med klassikern Gauntlet.
2609 Motor Duel..................................................
Roligt racing-spel med 3D vectorgrafik.
2635 OG!....Rekommenderas!..........................
Ett plattformsspel i stil med Super-Mario 
Brothers. Du skall styra grottmannen OG.
2029 Prehistoric Fun Pack- barnspel............
Samtliga spel har dinosaurie-anknytning
NY! 2656 Sentinal (NYHET!).............................
Snyggt och fartfylld plattformspel.
2614 Sonic Smartiehead.................................. I
Roligt plattformspel för barn 8 år och uppåt.
2619 Stellar Escape.(IMB)...............................
Xenon-stil. Mycket action, lasern går varm!
2648 The Lost Prince........................................
Musstyrt äventyrsspel med snygg grafik.
2628 Time Rift.....................................................
Ett plattformspel som utspelar sig både ovan 
och under jord och dessutom i fyra tidszoner
2644 Viking Saga.fi MB)..................................
Erövra land! Liknar Defender of the Crown, 
fast mer avancerat med flera valmöjligheter.

0977 LlbraryGulde................................................
Förklarar vad filerna i LIBS: gör.
(Behöver AmigaGuide).
3480 MaglcWB - Snygga till din workbench med ... 
nya ikoner och bakgrundsbilder (OS 2.x).
Titta också efter disketter med extraikoner.
5022 Magnum Creator v1.9 (NY!)...... .................
Gör egna disktidningar.
0947 Mand2000D ■ Mycket bra och kraftfullt.........
mandelbrot-program. Med AGA-stöd (OS 2.x)
0974 MathPlot - Ritar matematiska funktioner.......
0921 MlnlMorph - Ett litet morphing-paket...........
0943 MCMaater -Gör egna kassettomslag. (OS 2.x).„.
0967 MUI usr -Snygga till din wb's utseende............
0968 MUI dev........................................................
Gör egna program med snygga anvåndargränssnitt.
5011 Multlvlalon (NY!)- 9st bra grafik-utilities.......
3518 NComm 3.0 - Terminalprogram...................
6004-5 Parnet Software (NY!).... .........................
Koppla samman två Amigor.
0988 PhonaDIr................................. .....................
Databas för adresser och telefonnr.
0999 QuadraComp........ ......................................
Gör egna låtar i tracker-format. (OS 2.x)
5007 Raorg v3.11 (NY!).........................................
En bra disk & hårddisk optimerare.
$008 Spaotrum Emulator v1.7.............................
Äntligen kan du köra klassikern på din Amiga!
0934 ABackup- Bra, lättanvänt backup-program.,,, 1
0835 SuperDark • Bra skärmsläckare.................. ,|
0998 Taulcons - Ikoner till MagicWB,,,,............
0994 THoGuru Förklarar de kryptiska numrena.,, 
som blinkar vid en systemkrash.
0872-0873 Toolmanager................................,.„
Bra programdocka. Ett av de bästa WB-verktygen! [ 
3810 VMorph 2.30 • Gör egna sN morphar,.,
0940 VldaoMaxa...... ....................................
Håll reda på dina videofilmer. (OS 2.1+)
0910 WBKIIIAQA - Stäng av AGA från WB„,

Prenumerera på det senaste inom 
Amiga PD! Utkommer varannan 
månad. Fred Fish är legenden 
inom Amiga Public Domainl 
vilket borgar tör mycket hög' 
kvalitet på programmen.Du kan 

[ få mängder av de senaste Amiga- 
programmen för endast 268:- /  CD.

OOO prenumerera
Prenumerera och få de senaste, 
Amiga-programmen hemskickade j 
en gång i månaden. Varje månadl 
utkommer 10 disketter medf 
nyttoprogram, Utilities, spel och’

| annat smått och gott. Som prenumerant får du 
dessa disketter till det blygsamma priset av 
150:-/10 diskar!

OOO cd-rom
1622 Gold Fish. Fish 1-1000..............................
Den kompletta samlingen av alla Fish-diskar!

299:-

1702 Fresh Fish Mars/April. REAM REA!!.... 249:-
1703 Fresh Fish Maj/Juni. Fish CD 3-94....... 279:-
1705 Fresh Fish Jul/Aug Senaste CD'n!.......
med ca 650MB godbitar! Ring för info!

279:-

1603 A m inet. M ycke t bra  CD Feb -94............
Favorit CD för BBS:er! Arkiverad och BRA!

239:-

1704 Frozen Fish. M ycke t bra C D !!..............
Massor med arkiv för Din BBS!

299:-

1619 GIFs Galore..... Rekom menderas!!.........
Över 5000 bilder på en CD!! Visare för amiga, 
PC, Macintosh och Unix medföljer!! WOW!

299:-

OOO programmering
1523 Native Developer Update 3.1.. 
Commodores Includes och Autodocs för 
AmigaDos 3.1.Ett måste för C- och 
Assem blerprogram m ering!
0691-0695 Amiga C Encyclopedia 3.O.. 
C-manual med texter och program. 
Mycket bra! Av Anders Bjerin.
3517 Amos Prof. Update 2.0....................
1503 DMZ's Kommunikations Disk.......

OOO för nybörjare!
1320 Workbench 2.1 /  3.0 instruktionsvideo|
1321 AmigaDos 2.04 instruktionsvideo...
1322 C-lntroduktion. Instruktionsvideo..
1338 Nyckeln till Am os.................................
Hjälper dig komma igång med Amos. 
diskett med handbik medföljer!
1339 Amiga Handbok..................... REA!!...
Behandlar Amigan och de olika program som | 
du kommer i kontakt med. Begränsat antal.
1349 Gloskol!.....R ekom m enderas!.................
Helt på svenska. Kräver OS 2.x_____________

OOO grafik
Clipart. IFF-Penslar till ritprogram, i färg
7021 • Konst och skola........................
7022 - Mat, trädgård, hemma.............
7023 • 142 penslar med sport-tema...
7024 - Mat & konfekt............................
7025 - 155 bilder med finans-tema...
7020 • Tecknade figurer.......................
5012-17 Imagine Ob|ects (6 dlek).....
Massor av objekt till Imagine, åven med JPEG-texturer |
5019-20 Scale Backgrounds.................
Högupplösande fraktalbilder i 2d och 3d.
7001-5 - PageStream fonte (5 disk).....
ca 60 nya. fina fonter til! PageStream. De flesta med åäö.lca 60 nya, fina fonter till Page!
7008-10 - PageStream fonte (8 diex)..........................
Ytterligare ca 50 nya fonter till PageStream, med ååö.
7011-15 - Outline Fonts (5 dlek)..........
44st nya fonter, endast till Pro Page 3&4.

i-20 - Outline Fonte (5 disk)...........
nya fonter, endast till Pro Page 3&4.

Äntligen kan Du uppgradera Din 
amiga 500/2000/3000/4000 till 
Workbench och Kicktstart 3.1! 
Manual, disketter samt ROM 
ingår i uppdateringen.
500/2000................ 1.395:-
3000/4000.............. 1.795:-
Beställ vår gratis Amiga, 

PC och cd-rom broschyr!!

3465 3D-Games r  Olika 3d-spel................
3441 A500+ Games Pack *# 21st spel, A500+..f 
3454 Act of War #* Rymdstrategispel.OS 2.X...1
3546 ASI Workbench Games r .................
17 olika spel att köra på Workbench.
3547 ASI Workbench Games II #*..............
Ännu fler Workbench-spel.
3422 Atlc Atac #* Plattformsklassiker.........

iV 6009 Brain Damage #* Klurigt pusselspel K 
där du skall flytta pjäserna för att bilda mönster, r  
3461-3462 Clash of the Empires r  Strategi...
3426 Dragons Cave #* Äventyr i D&D-stil.........
3442 Dungeons of Nadroj #* Bra D&D-spel.....
3427 Eternal Rome + Dominoes it* Strategi....^
(NY!) 6004 Game Tamer v 4.59 it*..............
Mängder av fusk och tips.
(NY!) 6006 Gorf #* Rymd shoot’em up........
Mycket bra version av klassikern.
3550 High Octane #*Snyggt och fartfylld bilracingl 
3542 Intense it* Mycket snyggt shoot'em up...
3456-3457 IronClads # Krigsstrategispel.......
3432 Lore of Conquest it Rymdhandelsspel....
3549 Kung Foo Charlie #* Plattformsspel som... 
Bruce Lee. Möjlighet till två spelare samtidigt.
3471 Leedlng it* Som lemmings......................
(NY!) 6002 Megaball 3 AGA # ..........................
Mycket bra breakout/arkanoid-spel. Kräver AGA.I 
3463 MIcroMarket it* Köp och sälj aktier....
(NY! 6008 Moos# Drive it* Kul bilracing-spel....|
3537-3538 Necessary Roughness #*.............
Häftig och rå amerikansk fotboll.
3434 No Mans Land it* High-Tech krigspel,...
(NY!) 6005 Nostromo Cheats if*......................
Massor av fusk och tips till spel.
3540 Numris it* Tetris med nummer................
(NY!) 6007 Ore Attack ft*..................................
Skydda slottet mot fienden.
(NY!) 6001 Professional Bingo it*..................
Spela bingo hemma. Med tal.
3435 Proparty Market ii Bli miljonär först......
3655 Road To Hell 0* Mycket roligt bilracing,,.

Koder för spel:
# = fungerar även på A1200
* = fungerar även på A500+, A600.

mser-
1-10 d isk  24:-/st

11-10 d isk  21:-/st
21-30 d isk  19.-/st
31-... d isk  17:-/st

Gäller amiga shareware/pd.
Gäller ej paket eller licensprogram. 
Minsta order ä r 2 d isketter eller 48:- 
Alla p rise r ä r inklusive moms.

mailto:order@deltasoftware.se
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Gör Internet 
tillgängligt 
för alla

Christer Rindeblad, 
chefredaktör

J
ust nu råder rena hysterin kring Internet i Sverige. Det påminner om en 

religiös väckelse. Folk som aldrig tidigare brytt sig om datorer ringer nu 

oss förtvivlat och undrar hur de ska "få  tag i det där Internet".

Hysterin tog sin början när statsminister Carl Bildt skröt om sitt 

Internet-brev till den amerikanske presidenten Bill Clinton. Det i sin tur 

gjorde att många dagstidningsjournalister förstod att det där med 

Internet inte är en hemlig organisation för hackers utan framtidens 

kommunikationsmedel. Sedan dess har MTV berättat om hur kända 

rockstjärnor skriver brev i Internet. Dessutom har TV2:s Rapport samt Expressen 

skaffat sig egen EMail-adress. Det har blivit status att ha en E-Mailadress på 

visitkortet. Internet är "inne" i de rätta kretsarna...

Personligen har jag inget emot att EMail och Internet blir trendigt. Det 
handlar ju om 90-talets kommunikationsmedel. Om den breda allmänheten inte 

bara accepterar Internet utan också kräver att få tillgång till EMail och 

internationella nätverk så ökar ju tempot på utvecklingen.

Däremot ler nog många av Datormagazins läsare lite i mjugg. För de flesta av 
våra läsare är EMail inget nytt, även om de flesta fått nöja sig med de ideellt 

drivna näten som FidoNet och BadNet.

Men samtidigt verkar inte det så omtalade högteknologiska svenska 

näringslivet ha hängt med riktigt i svängarna. A tt få tillgång till Internet är i 

Sverige, till skillnad mot exempelvis i USA, både krångligt och dyrt. Så intresset 
hos alla nyfrälsta entusiaster kommer snabbt att svalna om inget radikalt görs.

Internet måste helt enkelt bli billigare i Sverige. Och det måste bli enklare att 

ansluta sig. Det ska vara lika enkelt som att beställa ett nytt telefonabonnemang.

Det är också oerhört viktigt att kommunikationsföretagen i Sverige inser att 

även privatmarknaden måste få tillgång till Internet. I USA har det visat sig att 
den största tillväxten av s.k. "on-linetjänster" sker hos privatpersoner.

Posten har inte förstått detta. I det nya PostNet, svenska postverkets nya 

EMail-service, kan man nämligen bara använda PC och Mac. Det betyder att 

man redan från starten utestänger 130.000 svenska Amigaägare. Varför? Posten 
borde skämmas och genéraldirektören halvera sin lön ännu en gång.

När ska något smart företag fatta att Internet ska man erbjuda den stora 

allmänheten till låga kostnader? Låt inte svenska folket hamna på efterkälken i 
nätvärlden!

Så till något helt annat. Vi har inte skrivit en rad i detta nummer om 

Commodore-krisen. Orsaken är att när detta skrivs, den 13 augusti, så har inget 
nytt hänt. Advokatfirman som sköter likvidationen granskar de olika buden från 

engelska Commodore, tyska Commodore samt Samsung. Det har sagts att 

affären ska vara klar i slutet av augusti. Själv tror jag ingenting förrän jag ser ett 
officiellt pressmeddelande om att affären är avslutad. 3
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NYHETER

Nostalgiparty för 64:an 6
Nu är det dags för en riktig nostalgitripp. Flera 
tusen är inbjudna till partyt där 64:an hyllas.

Internet på prov 6
Nu blir Internet folkets nät. Alla får prova på 
mässan i Älvsjö.

Hackerföreningen TCC 10
De arrangerar demopartyn och informerar 
massmedia om hackers.

REPORTAGE

Demoparty i rekordformat_____12
På hockeyrinken i Helsingfors samlades 4.000 
demofreaks för det största demopartajet i vårt 
östra grannlands historia.

Olydiga hackers 16
Andra delen i Datormagazins serie om hackers 
handlar om oskrivna regler och mystisk kultur.

KOMMUNIKATION

Dyraste BBS:en i Sverige? 14
Möt Mårten Nissen som spenderat 100.000 
kronor på sin BBS.

CD-RECENSION

Dinosaurier på CD___________ 22
Nu har den kommit, CD:n med allt du både vill 
och inte vill veta om dinosaurier. Allt visas 
med rörliga bilder!

TEST

Ny CD-ROM-spel are 23
En av de mest prisvärda och bästa CD-ROM- 
spelare vi testat. Nu finns det inga hinder för 
dig att hänga med i CD-boomen.

Jättetest av PC-joysti c kar 42

Prissummorna var större än någonsin på jättedemopartyt i Fin
land. Läs allt om partyt på sidan 12.

Visst går det att köra analoga PC-joystickar på 
Amigan. Vi har testat massor av joystickar för 
PC och valt ut de bästa.

WORKSHOP

Allt om Workbench 3.1 24
I denna workshop får du lära dig hur du konfi- 
gurerar och använder Tool Manager.

PD

PD-Amiga 26

Z l
CD:n innehåller 

allt om dinosau
rier, från födsel 

till utrotning. 
Datormagazin 

har förstås 
betygsatt på 

sidan 2 2 .

Dags för inverterat schack och andra mer eller 
mindre nyttiga program.

64/128 28
Allt för entusiasten som sysslar med den dator 
som är mest inne för närvarande.

4

Vi har provat ut de bästa ana
loga joystickar som finns till 
PC. De passar alldeles utmärkt 
att köra på Amigan. Läs allt i 
vårt jättetest på sidan 42.
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Jo, det var så att
vi puffade för en test av renderings- 
programmet Caligari till det här num
ret. Men av det hela blev det i stället 
en introduktion i Workbench 3.1, som 
vi anser vara intressantare för flertalet 
av våra läsare. Caligari-testet kommer 
i ett senare nummer. Kanske redan i 
nästa, vem vet?

en ny version och det
talas om utklassning... 
Info på sidan 3 4 .

SPELFRONTEN

Body Blows AGA 34
Uppgradering av Team 17:s succé med helt ny 
AGA-grafik och fler funktioner.

World of Sensible Soccer 36
Har du tröttnat på fotbollslir så är det dags att 
tänka om. Nu kommer nya höjdare.

SPELRECENSIONER

Star Trek 25th Anniversary 40

Heimdall 2

Starlord 38
Det senaste från Microprose är ett strategispel 
i rymdmiljö. Frågan är om det håller gammal 
god Microprose-klass eller ej.

Vikingarna jagar vidare i uppföljaren som gott 
och väl för arvet från ettan vidare.

Nu kommer en av de riktiga rymdklassikerna till Ami- 
gan. Rymdfilosoferna i Star Trek drar ut i världsrymden 
för att djärvt söka efter nya planeter och åka dit ingen 
människa tidigare åkt. Läs allt om det storslagna rym
deposet på sidan 40.

Amos 52
Succé för sommartävlingen. Frågor och svar 
samt listning på ett tungt racingspel från 
Skellefteå.

FASTA AVDELNINGAR

Ledare 3
DMZ-disketten 20
Expertpanelen 30
Vägvisaren 46
Genvägen 47
Serier 48
Insändare 57
Datorbörsen 58
Nästa nummer 62

I 25 år har de nu flugit runt bland galaxerna för 
att stilla den mänskliga törsten efter kunskap.
I vårt stora test visar det sig att äventyret fort
sätter länge än.

PROGRAMMERING

C-skolan 50
Programmeringsskolan går vidare med del 3. 
Det handlar bland annat om skärmläges- 
väljare.

Nu kommer 
äntligen tvåan och 
visst känner vi igen oss.
Men den här gången är det 
ännu bättre. Läs allt om nordiska 
myter och asatro på sidan 39

Datormagazin 15*94 5



NYHETER

tf Nostalgitripp för 

w 64-fantaster

Multimedia 
i Norrköping
Nu har även Norrköpings- 
borna fått uppleva den 
"alternativa verkligheten". 
Mitt i sommarhettan arrange
rades nämligen en två dagar 
lång datorkonferens i det 
nystartade Multimediahuset i 
Norrköping. Där fick besö
karna testa Virtual Reality- 
maskiner och prova nya 
avancerade TV-spel.

Multimediahuset är ett 
projekt som nu sprids till 
kommuner i hela landet. Syf
tet är att arrangera kurser för 
högstadie- och gymnasieele
ver om multimedia och 
modern datorteknik.

6

An lever datorernas veteran, Commodore 64. 
Åtminstone i demovärlden.

Ett nostalgiskt demoparty för Commodore 64.
Det är vad Per Jacobsson i gruppen Genesis 

Project vill åstadkomma med partyt ”Tribute 
1994” den 4-6 november i Göteborg.

Han har bjudit tusentals demofreaks som var 
aktiva på 64-fronten under åren 1984 till 1994.
Commodores gamla 8-bitars C64 må 
vara död på datormarknaden. Men i 
demokretsar lever den vidare och firar 
ständigt nya triumfer. C64 är inne på 
sitt 12:e år nu och är bara två år äldre 
än demovärlden, som enligt många 
grundades 1984.

Och veteranerna i demovärlden bör
jar redan bli smått nostalgiska och pra-

R ä ttc ls e
På produktnytt-sidorna i Datormaga- 
zin nr 14-94, uppgavs priset på 
USRobotics-modemet vara 6.250 kr. 
Detta var helt fel, det rätta priset ska 
vara 7.490 kr. Vi skäms.

ta om att ”allt var bättre forr” .
Så att man nu arrangerar ett speci

ellt demoparty bara för att hylla 
C64:an är kanske inte så märkligt.

Bakom de här planerna står gruppen 
Genesis Project. De senaste åtta 
månaderna har de försökt spåra upp 
alla demofreaks som var aktiva och 
”stora” under 64:ans glansdagar.

Prova på
I höst kan hela svenska folket få prova 
på Internet. På Comnet-mässan, i Älvsjö 
söder om Stockholm, den 27-29 sep
tember ställer nämligen Kommpark, 
Sveriges första Internetföretag, ut. Alla 
besökare ska erbjudas möjlighet att 
prova på elektronisk post och andra 
tjänster i Internet i deras monter. Via 20

Totalt har man skickat ut över 3.500 
inbjudningar till sitt party.

Själva partyt äger rum den 4-6 
november i Göteborg och ska bjuda på 
tävlingar, ”nostalgiabonanza” med pre
sentation av alla de gamla grupperna, 
64-demos genom tiderna, fest och 
film.

För att finansiera partyt kommer 
man att ta entré. 180 kronor för förbe
ställda biljetter och 210 kronor vid dör
ren.

För mer information kontakta Gene
sis Project WHQ, Sågspånsgatan 32, 
416 80 Göteborg. BBS: 031-84 35 
76.

Christer Rindeblad

Internet
persondatorer som står uppställda ' 
entrén ska man kunna orientera sig pa 
mässan. Dessutom kan man köpa ett 
Internet-abbonemang billigt under mas
san. För vidare information, skriv till- 
Johan Hjelm, box 6036, 191 06 Sollen
tuna. Tel: 08-626 20 50. Fax: 08-626
20 51.
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M-TEC TURBOKORT
M-Tec turbokort för Amiga 1200 har en 28 Mhz 68030, MMU, klocka, och 
plats för matteprocessor (FPU) av PGA- eller PLCC- typ. Expanderas 
med standard 72-pin SIMM (upp till 8 Mb). Kan expanderas med SCSI- 
kontroller på kortet. Tillverkas i stora upplagor, dvs inga leverans
problem. 1 års garanti.

M-Tec 1230/28/0 Mb......2.295;.
M-Tec 1230/28/4 Mb......4.095:
M-Tec 1230/28/8 Mb......5.995:

Tillägg för FPU 25 M H z...500:- 
Tillägg för FPU 33 MHz....650:- 
Tillägg för FPU 50 MHz.1.350:-

DISKETTSTATIONER
För alla Amiga-modeller.

Diskettstationer HD
Chinon 1.76 Mb extern......... 1.495:-
Chinon 1.76 Mb intern.......... 1.195:-

Diskettstationer DD
Chinon 880 Kb extern.............. 750:-
Chinon 880 Kb intern............... 650:-

QUANTUM HÅRDDISKAR
Lösa hårddiskar för inbyggnad i PC, A4000, A3000 med flera.

5 års garanti på hårddiskar från 540 Mb, övriga har 2 års garanti.

170 Mb LPS (AT/IDE)........... 1.875:-
210 Mb LPS (AT/IDE)........... 2.125:-
340 Mb LPS (AT/IDE)........... 2.875:-
540 Mb LPS (AT/IDE)........... 4.250:-
270 Mb LPS (SCSI-2)............ 2.750:-

340 Mb LPS (SCSI-2)............ 3.125:
540 Mb LPS (SCSI-2)............ 4.500:
1052 Mb LPS (SCSI-2).......... 8.750:
1440 Mb LPS (SCSI-2)........ 10.500:
2160 Mb LPS (SCSI-2)........ 14.250:

PC TILLBEHOR
Vi säljer numera PC-datorer (PCI och VLB). De kan fås med t ex. S3, 
A T I, Matrox eller Cirrus Logic grafikacceleratorer samt diverse I/O-kort 
eller ljudkort. Vi är även distributör för ASUS moderkort, som finns från 
standard VLB upp till dubbel Pentium 90/100 PCI. Ring för priser på 
konfigurationer eller beställ vår nya PC-system prislista!

486DX2/66/VLB/4 Mb RAM/170 Mb 
HD, VLB 5426+ I/O + mus ...10.863:- 
Pentium 60/ASUS PCI/8 Mb RAM/ 
420 Mb IDE HD/S3-864 Vision
grafikkort 2 Mb + m us.......... 20.225:-
VLB moderkort med 3 VLB kort
platser och 256 Kb cache........ 1.063:-
ASUS PCI moderkort med 3 PCI, 1 
VLB, 1 PCI/ISA kortplats, inbyggd 
Enhanced IDE kontroller, 256 Kb 
cache, DX/4 kompatibel.......... 1.875:-

SB 2.0 Value Edition...................750:-
SB Pro V.E................................ 1.000:-
SB 16 V.E..................................1.375:-
SB Multi-CD AdSP..................2.250:-
SB 16 SCSI-2 AdSP....... ä.......2.625:-
SB AWE32............................... 3.375:-
SB CD-ROM kit, intem...........2.375:-
Plextor Quad-Speed CD-ROM, 600 
Kb/s, SCSI-2, 1 Mb buffert-minne,
accesstid 150 ms (seek)........... 6.750:-
CD-ROM 300 Kb/s med i / f ....1.875:-

REFERENSBÖCKER
68000 Users M anual. 
680x0 Programmers F 
68020 Users M anual. 
68030 Users M anual. 
68040 Users M anual. 
Devices 3rd edition...

AMIGA TILLBEHÖR
Kommunikation
US Robotics Sportster, 14.400 baud............... 2.995:-
Multiface Card 3, 2 serie + 1 parallellport.... 1.195:-
Hårddiskar
200 Mb IDE 2.5" AI200 W D.......................... 3.595:-
340 Mb IDE 2.5" A1200 Toshiba...................4.995:-
420 Mb IDE 3.5" Seagate................................ 2.875:-
730 Mb EIDE 3.5" Western D igital............... 5.625:-
1096 Mb EIDE 3.5" Western Digital 10 ms...7.875:-
1052 Mb SCSI-2 3.5" Micropolis 8.5 m s.......8.500:-
2160 Mb SCSI-2 3.5" Quantum 9/10.5 ms ..14.250:- 
2139 Mb SCSI-2 3.5” Seagate Barracuda ....21.875:- 
4294 Mb SCSI-2 3.5" Seagate Barracuda....33.000:- 
Matteprocessorer för A1200-expansioner 
samt A4000-030 med flera
68882-25 MHz PLCC........................................... 595:-
68882-33 MHz PLCC...........................................695:-
68882-50 MHz PGA.......................................... 1.495:-
Kristall (Oscillator) 33-60 MHz 14-pin............... 89:-
Kristall (Oscillator) 33-60 MHz 8-pin..................99:-
Minne
4 Mb 72-pin SIMM 70 ns................................. 1.895:-
8 Mb 72-pin SIMM 70 ns................................. 3.495:-
16 Mb 72-pin SIMM 60 n s...............................6.795:-
4 Mb Static Column ZIPP för Amiga 3000....2.495:-

.89 - Hardware Ref. Manual... ....279
179 - Includes & Autodocs..... . ...389
149 - Libraries 3rd edition....... .389
179 - User Interface Style Guide ..229
179 - Intel 80486..................... ...229
279 - Intel Pentium.................. .179

ATERFORSALJARE ÄR VÄLKOMNA. VI 
SÄLJER DET MESTA TILL BRA PRISER.

AMIGA PAKET
Amiga 1200/2 Mb RAM + 340 Mb hårddisk + M-Tec 1230/28 
MHz turbokort med 4 Mb RAM + Desktop Dynamite Pack 
(DPaint IV, Wordworth, Dennis & Oscar) + musmatta....12.795:-
Amiga 1200 + 200 Mb hårddisk + M-Tec 1230/28 MHz turbokort med 4 Mb
RAM + musmatta + Desktop Dynamite Pack............................................. 11.695:-
Amiga 1200 + 200 Mb hårddisk + Final Writer v2 (ny version, suverän
ordbehandlare med DTP-funktioner) + Desktop Dynamite Pack............... 9.195:-
Amiga 1200 + Desktop Dynamite Pack.........................................................4.495:-
Tillägg för en intern Chinon 1.76 Mb HD diskettstation................................ 700:-
Amiga 1200 + Desktop Dynamite Pack.........................................................4.395:-
Amiga 1200 + 200 Mb hårddisk + Desktop Dynamite Pack...................... 7.895:-
Amiga 1200 + 250 Mb hårddisk + Desktop Dynamite Pack...................... 8.495:-
Amiga 1200 + 340 Mb hårddisk (ca 2 Mb/s) + Desktop Dynamite Pack...8.995:- 
Desktop Dynamite programpaket enligt ovan, (så länge lagret räcker).........495:-

M-TEC HARDDISKSYSTEM A500
En extern hårddisk för Amiga 500, som kan expanderas med upp till 8 
Mb RAM. Plats för en alternativ kickstart, har extern kick-switch.
M-Tec 170 Mb Quantum hårddisk................................................................ 3.295:-
M-Tec 210 Mb Quantum/Westem Digital hårddisk....................................3.595:-
M-Tec 420 Mb Seagate/Westem Digital hårddisk...................................... 4.295:-
M-Tec 540 Mb Quantum/Westem Digital hårddisk....................................5.595:-
Tillägg för 2 Mb minne....................................................................................... 900:-

Blizzard Acceleratorkort
Blizzard 1220-28 MHz med 4 MB RA M ......................................................3.195:-
Blizzard 1230-40 MHz utan R A M ............................................................... 3.195:-
Blizzard 1230-40 MHz med 4 MB RA M ......................................................4.995:-
Blizzard 1230-50 MHz (MMU) utan RAM................................................. 4.395:-
Blizzard 1230-50 MHz (MMU) med 4 MB RAM...................................... 6.195:-
Blizzard 1230-50 MHz (MMU) med 4 MB RAM och 50 Mhz FPU ........7.495:-
Blizzard 1230 SCSI-2 interface..................................................................... 1.395:-

NEC P2Q 24-nålars 
kvalitetsskrivare \ * 9 5 -  
till kanonpris!

Vi har Mastering-böckerna!
Mastering serien...
AmigaDOS 2, volym 2....
AmigaDOS 3, Tutorial....
AmigaDOS 3. Reference..
Amiga C ............................
Amiga System..................
Amiga Assembler.............
Amiga AM OS..................

.269:-Amiga A Rexx..........
Övriga böcker
A1200 Insider Guide...........179:-
A1200 Insider Next Steps ...179:-
Assembler Insider Guide.... 179:-
Workbench A -Z ...................179:-
PC Assembly Language Games 
Programming........................ 279:-

Färgskärmar för Amiga, Mac & PC
Datic för A1200/4000, 14", 15-38 K H z.........4.695:-
AOC CM-346, 14", 30-50 kHz, 50-90 H z .... 2.875:-
AOC CM-536, 15", 30-68 kHz, 50-90 H z .... 4.125:-
AOC CM-736, 17”, 30-80 kHz, 50-90 H z .... 7.995:-
MAG LX1450, analog, 14", SVGA................3.625:-
MAG DX15, digital, 15” .................................. 4.500:-
MAG MX17F digital, 0.26 dot pitch, 17"......8.750:-
MAG MX17S, digital, 0.26 dot pitch, 17" ...10.375:-
Scan Doubler för Amiga 4000..........................1.895:-
Flicker Fixer för Amiga 2000.......................... 2.395:-

ÖVRIGA TILLBEHÖR
Mus för Amiga/Atari............................................ 175:-
CD-ROM Chinon 535 SCSI-2, 220 m s..........3.875:-
CD-ROM 300 KB/s SCSI-2, 325 m s .............2.595:-
CD-ROM 300 KB/s + interface till A4000 ....2,895:-
Extem låda för 3.5" enheter typ HD/MO...... 1.195:-
Extem låda för 5.25" enheter typ CD-ROM...1.195:-
Koss HD/1 stereohögtalare.................................. 299:-
Midi-interface 1 in/2 ut/2 thru + seriegenomg. .395:-
Musmatta, svart eller g rå ........................................39:-
Nollmodemkabel 1.8 m ..........................................99:-
Scartkabel 3 m (Amiga till TV)...........................149:-
SCSI flatkabel med 3 kontakter (50-pin)...........129:-
Adapter från 9-pin hona till 25-pin hane 0,3 m ...39:- 
Adapter-kablage 2.5" till 3.5" med nätkabel.... 195:-

AMIGA PROGRAM
AMOS Professional.............................................. 475:-
AMOS Professional Compiler.............................375:-
Nyckeln till AMOS (bok).................................... 249:-
Art Department Professional 2 .5 ..................... 1.795:-
ASIM CD-ROM med Photo CD-stöd m m ...... 695:-
Bars & Pipes v2.5 (ny version)........................2.995:-
Brilliance 2.0 (ny version)................................ 1.395:-
Deluxe Music v2.................................................1.095:-
Directory Opus 4 .12............................................. 795:-
Final Writer v2 - bästa ordbehandl./DTP.......1.495:-
HiSoft Basic Professional 2 .............................. 1.295:-
HiSoft Devpac 3 ....................................................995:-
Imagine 3.0 för Amiga eller P C ...................... 4.695:-
Essence 1 eller 2 med programmet Forge........895:-
Lightwave 3D .....................................................7.495:-
Montage 24 textgenerator................................. 2.695:-
Montage Fonts 1 (videotypsnitt)..................... 1.295:-
Personal Paint 4 .....................................................495:-
Real 3D v2.47 ....................................................4.695:-
SAS C 6.5 - Utvecklingspaket......................... 2.195:-
Scala MM 3 .0 .....................................................4.695:-
SuperJam! 1.1....................................................1.095:-
Super DJ3, HP Deskjet drivrutiner för 520 upp till
1200C, med program för egna inställningar..... 450:-
Video Director (videoredigering).................... 1.295:-
Vista Pro 3.x .......................................................... 695:-

D o c o d o
COMPUTER SvSTEMS

Grönegatan 2 
211 27 Malmö 

Fax 040-30 56 25

Vi säljer endast på 
postorder samt distri
bution. Vill ni besöka 
oss för en demon
stration eller handla 
direkt går det bra att 
tidsbeställa ett möte. 
Alla priser är angivna 
inklusive moms om 
inget annat anges.
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/ amerikanska datortid
ningar är det tätt mel
lan annonser där före
tag erbjuder internetan- 
slutningar, den ena billi
gare än den andra.

Internetfeber
En masshysteri har 
brutit ut i jakten på 
internetanslutning. 
Massmedia och politi
ker mässar dagligen 
om vikten att ansluta 
sig till framtidens kom
munikationsvägar.
Frågan är hur det går till att ansluta 
sig till Internet? Fram till idag har det 
framför allt varit universiteten och sto
ra företag som har haft råd att anslu
ta sig till internet. Efterfrågan på inter
netanslutning har nu gjort att priserna 
börjat sjunka och fler kommunika
tionsföretag börjar inta scenen. Tele2 
har länge erbjudit internetanslutning 
till den som haft råd. Nu försöker 
Tele2 att brädda sin kundkrets genom 
drastiska prissäkningar.
-  Vi var tungna att sänka våra priser 
för att öka marknaden, säger Per-Olof 
Josefsson, produktchef på Tele2:s 
Swipnet. Tidigare kostade en anslut
ning (uppringd) 5 000 kronor hos

Tele2. Samma anslutning har nu 
sänkts till 1 000 kronor och månads- 
och timavgiften har nära halverats. 
Telia kommer att hänga på prissäk- 
ningstrenden med deras uppföljare till 
nuvarande internettjänst, Tipnet. Det 
nya systemet heter Uniplus. Ingen på 
Telias sektion för internationella data
tjänster vill ännu avslöja några priser, 
men de kommer att matchas med 
Tele2:s prissättning.

Stuns, Stiftelsen Universitet och 
Näringsliv i Samverkan, är en organi
sation i Uppsala som har varit med 
och tagit fram Nätverk C. Stuns erbju
der permanent uppkoppling eller 
ISDN-anslutning mot Internet. Även 
om Nätverk C är billigare än de flesta 
permanenta förbindelser kostar det 
runt 25 000 att bara ansluta sig. 
Lägg sedan till en avgift på cirka 
6 000 i månaden.

Ett av de företag som planerar att 
gå in och ta upp striden med de som 
redan är etablerade i Sverige är Brit- 
tish Telecom. De hoppas kunna erbju
da sina internet-tjänster innan årsskif
tet. Även det franska bolaget Trans- 
pac kommer att från och med oktober

hyra ut permanenta uppkopplingar.
Ett betydligt billigare men mer 

begränsat sätt att komma åt Internet 
är en e-mail anslutning. Med en e- 
mail-anslutning kan man läsa och 
skriva brev i internet-möten. Nackde
len är att det bara är en liten del av 
vad internet har att erbjuda. E-mail- 
anslutningar erbjuds idag av ett flertal 
företag, BBS:er och organisationer. 
Hit hör CompuServe som erbjuder en 
professionell variant av e-mail läs
ning, men man kan också komma åt 
Internet från svenska BBS:er som 
Arkham Asylum (08-6269355) och 
Prime Time (08-250029).

I USA finns det betydligt fler företag 
som erbjuder internet-anslutning och 
det har pressat priserna. Det finns 
också en rad så kallade Free Nets 
som utan vinstsyfte drivs av förening
ar eller universitet. En rad helt kost
nadsfria internet-anslutningar finns i 
anslutning till många större universi
tet i USA. Vem som helst är välkom
men att ringa och det är gratis. Man 
kan alltid hoppas att utvecklingen 
kommer att gå samma väg i Sverige!

Jonas Hallman

Folkfest i cyberspace
20 000 männsikor i cyberspace, är det möj
ligt?

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) hop
pas att det ska bli verklighet i oktober i år. 
IVA arrangerar då ett flertal virtuella demon
strationer, visningar och seminarier under 
samlingsnamnet Folkfest i cyberspace.

Här på Teknis
ka museet 

kommer 
”Folkfest i 

cyberspace” 
att äga rum i 

oktober.

Informationsteknik (IT) är ett mycket 
abstrakt område för de flesta. Detta 
vill IVA ändra på i och med festivalen.

-  Främst vill vi locka ungdomar, 
men även vuxna. Festivalen ska vara 
lika angelägen för den intresserade 
allmänheten som för specialisterna, 
säger festivalgeneralen Birgitta Carl
son.

Festivalen kommer att ta upp den 
teknik som används idag men även 
framtida planer och projekt.

Programmet kommer att vara 
späckat med allt från de senaste 
datorspelen till konst och nya idéer 
för att driva företag med IT tekniken. 
Bland inslagen kan man hitta svenska 
mästerskapen i multimedia. Denna 
tävling är för elever vid data- och 
mediautbildningar i Sverige.

"The Thing" av Wolfgang Staehle är 
en del av den konstutställning som 
kommer att visa hur konstnärerna 
kan röra sig fritt med den nya tekni
ken. Demostrationer av hur "virtuella 
världar" påverkar eller kommer att 
påverka allt från industriellt konstruk
tionsarbete till kulturlivet kommer att 
äga rum. Från industrin kommer bland 
annat företag som Volvo, ABB och 
Ericson att visa hur IT-tekniken kan

göra kroppsarbete mindre monotont 
och mer stimulerande.

Enligt arrangörerna kommer det att 
finnas stora möjligheter till att prova 
på det mesta. Invigningen av Teknis
ka muséets Wallenberghall kommer 
kungen att stå för och festivalen kom
mer att besökas av en rad svenska 
och utländska auktorieter.

Festivalcentrum är Tekniska musé- 
et och Telemuseumet på Djurgården. 
Här kommer temautställningar på 
1 000 -  2 000 kvadratmeter att fin
nas, många av dessa kommer att 
vara kvar efter festivalens slut.

En del evenemang hålls på andra 
ställen i Stockholm: Kulturhuset kom
mer under festivaldagarna att hålla en 
stor utställning om informationstekni
ken i hemmet. I samarbete med Musi
kaliska Akademien kommer en kon
sert och ett seminarium om IT i musi
ken att hållas. Stadsteatern lockar 
med vetenskapsteater som debatte
rar IT-användningen.

För mer information kontakta Anne- 
Charlotte Everhorn, informationsan- 
svarig för IT-festivalen på Ingenjörsve
tenskapsakademien.

Tel: 08-7912979, fax: 08-6115623
Jonas Hallman
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TEST

Phase 5 visar 
med Blizzard 
1220 hur man kan 
klämma fram en 
rejäl prestanda
ökning ur sin 
Amiga 1200 utan 
att belasta plån
boken i onödan.

A ven om Blizzard 1220 inte är ett egentligt tur
bokort, så ger det en hyfsad prestandahöjning. 
Helt klart är det ett alternativ för den som inte 
har så fet plånbok.

Amiga 1200 levereras från början 
med 2 MByte minne. Det låter rätt 
mycket, men dagens program slukar 
mycket av den varan. Snabbt blir det 
aktuellt att skaffa en minnesexpan- 
sion. Vid första anblicken är Blizzard 
1220 en vanlig minnesexpansion 
med klocka.

Tittar man lite närmare på den upp
täcker man snart att det även finns 
en ny huvudprocessor på kortet. Det 
är en MC68EC020, precis samma 
som redan finns från början i Amiga 
1200. Skillnaden är att kretsen på 
Blizzard-kortet är 25 MHz-versionen 
som arbetar med 28,6 MHz. Det är 
precis den dubbla klockhastigheten 
som Amigans originalprocessor. Att 
man har ”överklockat’’ processorn 
något har i testet inte visat sig som 
problematiskt. Processorn verkar inte 
generera mera värme än brukligt.

Monteringen
Att montera Blizzard i Amigan är inga 
problem. Expansionen sätts enkelt in 
i luckan under datorn. Ingen speciell 
mjukvara behövs för att få det att fun
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gera. När kortet är installerat är det 
bara att slå på datorn och arbeta som 
vanligt. Det är först när man ska sät
ta en matteprocessor på kortet som 
man måste kasta en blick i den engel
ska handboken. Där är det bra förkla
rat vilka byglar man måste sätta för 
de olika varianterna. Matteprocessorn 
som kan installeras är av typen PLCC 
och kan vara en 68881 eller 68882 
som antingen kan klockas med 14, 
28 eller 40 MHz. För det senare mås
te man installera en extra ”klock- 
krets” .

Blizzard 1220 är en mycket ren 
konstruktion. I princip allt är ytmonte- 
rat, även de 4 MByten minne. Det 
sänker visserligen tillverkningskostna
derna men gör det svårare att uppgra- 
dera minnet. För det måste man skaf
fa en separat minnesmodui på 4 MBy
te som sätts på kortet. Det kortet vi 
testade var utrustat med 4 MByte 
minne och en matteprocessor 
(MC68882) på 33 MHz.

Flerdubblad hastighet
Även om man inte kan beteckna Bliz

zard 1220 som ett ” riktigt” turbokort 
så ökar det hastigheten på en Amiga 
1200 betydligt. Redan genom att 
installera Fast-minne fördubblar man 
hastigheten och genom den dubblade 
klockhastigheten ökar det hela en 
gång till med faktorn två.

Det är klart att Blizzard inte kan 
hänga med turbokort som använder 
68030-processorer, men med kortet 
installerat springer din Amiga i alla 
fall i cirklar runt en vanlig Amiga 
1200 .

Vanliga minnesexpansioner är inte 
så mycket billigare än Blizzard 1220 
och de extra slantarna är väl investe
rade om man nu inte har råd med ett 
mer extravagant turbokort.

"Riktiga” turbokort har ofta möjlig
het att koppla en extra SCSI-kontroller 
till Amigan. Den möjligheten har du 
inte med Blizzard 1220. Om du behö
ver mera minne i din Amiga 1200, vill 
att din dator går snabbare, kan leva 
med Amigans inbyggda IDE-hårddisk- 
kontroller och har tömt spargrisen 
under semestern, då är Blizzard 1220 
det ideala valet.

Peter Kerschbaumer

FAKTA

Processor:
MC68EC020, 28,6 
MHz

Coprocessor:
M C68881/MC688 
82 upp till 40 MHz 
(asynkront)

RAM:
4 MByte (ytmonte- 
rad), max 8 MByte 
med extra minnes
kort.

Blizzard 1220
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Pris: 3275 kr (exkl. matteprocessor) 
Recensionsex. från: Syscom , Tel. 
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NYHETER

ThdComputei Crossroad .
b ven sk nackerforenmg

Här är hela gänget bakom The Computer Crossraods, TCC

Föreningen för svenska hackers 
har den kallats. The Computer 
Crossroad är gruppen som arran
gerar sammankomster som demo- 
partys men även informerar mass
media om verksamheten på demo 
och ”hacker” scenen.

Spielberg 
och Amigan
På den tyska TV-kanalen RTL 
går det just nu den ameri
kanska TV-serien SeaQuest. 
Det är Steven Spielberg som 
har producerat serien och 
alla datoranimationer gjor
des med Amigan. Det var i 
och för sig inte bara en, det 
var 40 stycken Amiga 2000 
med VideoToasterkort och 
acceleratorer som behövdes 
för att producera datorgrafi
ken. Enbart pilotfilmen på 
90 minuter innehöll hela sju 
minuter ren datoranimation. 
Det är förhållandevis mera 
än i Jurassic Park. För dessa 
sju minuter behövdes över 
1 2000 bilder i 24-bitars 
upplösning.

10

Medlemmarna kommer från ett flertal 
demogrupper, däribland Horizon och 
Fairlight. När gruppen startades 1991 
var det framför allt för att sprida ut 
arrangemangen på ett flertal grupper. 
1992 arrangerade TCC sitt första 
demoparty som hölls i Alingsås utan
för Göteborg. Ett år senare registrera
des TCC som förening. Detta skedde i

och med TCC:s andra demoparty, The 
Computer Crossroad 1993 i Göteborg. 
Här deltog 1600 personer under de 
tre dagar partyt pågick. Göteborgspos
ten visade sitt intresse med en artikel 
om tillställningen och Kanal l:s  Aktu
ellt hade ett 3 minuter långt inslag.

Kärnan i TCC består av de fyra med
lemmarna Jörgen Andersson, Joel Bry- 
nielsson, Linus Nielsen och Ove Old- 
berg. Joel är från Stockholm, Jörgen 
och Ove bor i Alingsås och Linus i 
Göteborg.

-  Vi försöker träffas så ofta som 
möjligt för att planera framtida projekt. 
Hittills i år har det blivit en gång i 
månaden, säger Jörgen Andersson.

I samband med arrangemang som 
demopartys och utställningar extrain- 
kallas medlemmar från andra grupper

På utställningen Tidsvåg Noll i Göteborg var TCC representerat av 15  
medlemmar som förklarade för allmänheten vad TCC sysslar med.

för att hjälpa till med de praktiska frå
gorna.

TCC var en av utställarna på "cyber- 
space”-utställningen Tidsvåg noll i 
Göteborg. Under rubriken Audiovisuel- 
la datordemonstrationer visade de 14 
TCC representanterna (10 extra inkal
lade) demos och intros från de ledan
de datorerna inom demoscenen. Även 
gamla klassiker som C64 och C128 
visades upp av både sentimentala och 
historiska skäl.

-  Jag tycker det är kul att någon 
intresserar sig för det här ämnet. Det 
var dock svårt att vara pedagogisk och 
förklara för besökarna vad vi håller på 
med, säger Jörgen.

De har en flertal idéer inför framti
den och får bland annat hjälp från en 
konferens- och seminarie-konsult i 
Göteborg.

-  Vi planerar en tillställning nästa år 
som kommer att vara den första i sitt 
slag. Jag vill inte säga så mycket om 
det innan allt är klart men jag kan 
säga att tävlingsbiten kommer att vara 
större än vanliga demopartys.

Ytterligare information planerar TCC 
att kunna släppa under hösten.

-  Jag tror det finns stora chanser 
för utökad sponsring för såna här pro
jekt nu när massmedia har fått upp 
ögonen.

TCCs kontor i Alingsås, tel: 0322- 
14846

Text och foto: Jonas Hallman
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SYSCOM
BOX 4117 175 04 JÄRFÄLLA Butik: Kvarnplan 6

Kvalitets Butik & Postorder 
Amiga & PC  

VÄLKOMMEN!

ORDERTELEFON

0 8 - 5 8 0  153 30
Butik/FAX: 08-580 373 00
Öppet: Vardagar kl 11-18 Lör sommarstängt

BLIZZARD AMIGA TURBOKORT

bu£ ard
BLlZZARD-1220

Helt enkelt BÄST !

68020/28MHZ + 4Mbyte
Kostar som ett vanligt Ramkort

Nya testresultat (se nedan)bekräftar 
det alla B lizzardkunder redan v e t.....

! i

Blizzard 1220/4:68020/28,Klocka och 4Mb 32bitars RAM... 3.295:-
ln fo :B !iz z a rd 1 2 2 0  har redan hela 4M b RAM från början (kan enkelt expanderas till 8Mb). 
1220  har en e x trem t snabb  och un ik  m inn eså tkom m st.D en  ä r d ä rfö r ö verläg se n  liknande 
68020/030 kort. Behövs mer än BMbRAM och ännu fle r m ips? Se då Blizzard 1230 nedan I 

Utöka: FPU 68882 ,plcc sockel. 33M hz 1.075:- 40M Hz 1 .295:- RAM +4Mb modul ring

Tyska AMIGA nr 8/94, har ett stort Turbokortstest....Alla välkända 
märken är med. Blizzardkorten VINNER ALLT! Begär testutdrag! 
B!izzard1230: Snabbaste 030kortet och överlägset bästa SCSI.

Blizzard1230: Dubbla standard SIMM platser för 0-64Mb RAM 
Dubbla FPU socklar (plcc,pga), Klocka, + snabbaste SCSI-III
Blizzard 1230/40: 68EC030 40M Hz fr 3.295:- Paket: 1 2 3 0 /4 0 + FPU 68882-40.... 4.495:- 
Blizzard1230/50: 68030m m u 50M Hz 4.395:- Paket: 1 23 0 /5 0+ FPU 68882-50... 5.895:-
BlizzSCSI: Supersnabbt FAST-SCSI-II kort till Blizz1230
Snabbare än något liknandet Äkta SCSI-II design. A nslut Hårddisk, CD-ROM, Tape 1.275:-

Blizzard-4030: 68030/50 Mhz till A3000/ A4000. Plats lör FPU
68030/50MHZ med inbyggd MM U g e r d rygt dubbla  farten.S töder A3000 burst mode 3.795:-

BUzzard CyberStorm: 6B040/40MHz & bbobo/somhzi 
Denna VÄRLDSNYHET lovar vi ...sopar mattan med ....allt I
INFO: RAM utbyggbart till 128Mb med standard 72pin SIMM, High speed design (66Mb/s) 
Processor: Uppgraderingsbar modul med 68040/40, 060/50 e lle r senare (kv1 -95) 060/66 ! 
U tb yg g n a d : En extra l/O m odul m ed FastSCSI-ll, E thernet LAN ,sam t en buffrad seriell port

CB040/0: Utan processor för A4000/040-25. Ger tillgång till RAM+I/O  + prestanda 6.500
CB040/40: 68040 40M Hz ca 2.5 x std. A4000/040 i "real life a pp lika tio ne r"............  11.800
CB060/50: 68060 50M Hz oa 3-5 xstd. A4000/040 klarar 25M FLO PS(släpps snart) 16.40C 
U p p g ra d e r in g a rF rå n  CB040/0 till 060/50 9.995:- från 040/40 till 060/50 6.995:-

A1200 68030 Turbo : Kalaspris ! Billigare än lösa kretsar!
68030 med MMU och FPU 1x standard SIMM m ax 128M bRAM .K locka med batteri backup. 
Korten tillverkas av Paravision (USA) de har en utm ärkt rogram diskett samt ett års garanti.

M 1230/33/33: 68030 med M M Usam t 68882 FPU båda 33M Hz , utan ram ...................  2.395:-
M1230/50/50: 68030 med M M Usam t 68882 FPU båda 50M Hz , utan ram .................... 4.200:-
PAKET: M 1230/50/50 som ovan plus 4M b RAM in s ta lle ra t, oootro ligt pris!!!!............. 5.590>

RAM: A500Plus&A600 minneskort med Klocka&Kalender..........
A600/1200:PCMCIA, Äkta FastRam, perfekt till A600, 2Mb......1
NYHET I Externt T-märkt 28400 modem med Fax.................  2
MIDI: Till alla Amiga. Genomförd printerport. 1xln,2xOut,2xThru 
Amiga Mus: Ersättningsmus,beige / svart / tomatröd,bra design 
Supra A500 Turbo 5ggr snabbare A500! Tryck dit och kör..... 1.895:-

ring
.495:-
.995:-
395:-
185:-

P C  HO RNAN
Analog PRO, Gravis 465:- Gravis, Gamepad 265:-
FX2000,Suncom 369:- Analog Plus, Suncom 365:-
Intruder V, Quickshot 369:- Warrior V, Quickshot 195:-
ThrustMaster FCS 845:- ThrustMaster WCS-II 1.195

MITSUMI Double speed multisession Photo CD.......................1.813:-
Sony Double speed, komplett kit med kort&drivrutiner mm....  1.995:-
SoundBlaster Pro Value: Stereo med CDanslutning............... 1.063:-
SoundBlaster 16 Value: 16 bitars kvalitet CD ansi Panasonic 1.340:-
SoundBlaster 16 MCD: 16 bitars kvalitet med 3 CD anslut......  1.738:-
SoundBlaster 16 scsi-2: 16 bitars kvalitet med Adaptec scsi... 2.190:- 
Ny SoundBlaster AWE32: Ny värsting med bl a multiCD ansi. 3.230:- 
Gravis UltraSound 16: Ett av marknadens populäraste kort!... 1.675:- 
NYHET GUS MAX:Nya grymma GUS med CD-ROM interface 2.369:-

Vi har Moderkort, Multi I/O,Gralikkort,Processorer, skärmar mm: 
MCS dator-system: 486-25sx/4 /214M b V L snygg M initower till rätt pris 8.365:- 
MCS66: Kraftfull 486DX2-66/4/420M b v l  M initower, 11.235:- begär infoblad I

AMIGA DATORER
A1200:Dator med 1 Års Svensk Garanti...... ring
A 1200 HD paket: 60,80,170Mb HDpaket till dunderpriser, ring

Trött på dålig bildkvalitet? Vi har lösningen !
A4000 ScanDoubler: Knivskarp bild på SVGA skärm! 2.095:-
Skaffa en större rym ligare W orkBench v ia  högre upplösning, fungerar även med spel etc

Paketspecial:W\ erbjuder nu suveräna skärmar från Goldstar!
ScanDoubler + 14 tum, Skärm 2095+2990=5085 
med 15 tum skärm dig.kontroll 2095+4370=6465 
med 17 tum skärm dig.kontroll 2095+7365=9460

- nu 4.595:-
- nu 5.795:-
- nu 8.895:-

SX1-CD32Expansion: Förvandlar CD32 till riktig Amiga-Dator!
Nu är den äntligen här.....ett fantastiskt "m åste" tillbehör fö r alla CD32 ägare l
Serie/P ar-port, 3x exte rn  Drive , Ix in te rn  2 .5"H D  exte rn  3 .5" HD ans lu tn ing ,R G B  port,ljud  in 
RAMexpansion 1,2,4 e lle r 8Mb i en 72pin SIMM sockel, PC keyboard anslutning!
INTRO: Vi skickar utan kostnad med Fred Fish samlings CD GOLDFISH. Pris .2.795:-

A 6 0 0 / A 1 2 0 0
Interna 2.5tum Hårddiskar

Alla Hårddiskar med Kabel, Skruv samt bra  Insta llationsprogram

60Mb 1.895:- 85Mb 2.795:- 170Mb 3.695:-
V år 170Mbyte HD är extrem t snabb den läser med över 1Mbyte/sek!

V i kan Hårddiskar. Vi har dem på la g e r .

HÅRDDISKAR TILL SVERIÖES BÄSTA PRISER
OBS PRISER INK.MOMS

3.5tum At/IDE
Seagate 214-At 2.245:-
WD 210-At 2.350:-
WD 270-At 2.740:-
WD 340-At 2.870:-
WD 420-At 3.120:-
WD 540-At 4.120:-

Prisfest på Quantum!
Quantum 270-At 2.690
Quantum 420-At 2.990
Quantum 540-At 3.740

3.5tum SCSI
Quantum 270-S 2.760:-

540-S 4.240:-
Q.Empire 1.08Gb-S 8.995:-
Q. Empire 2.1Gb-S 14.995:-

Proffs D A T Streamer
Conner DDS 2.0 Gbyte 8.990;- 
Conner DDS 4-8Gbyte ring

FastLane Z3:A4000 Fast SCSI-2 kort med RAMplats
FastLane år ett äkta 32bitars Zorro -lll kort som klarar 7M b/s asynk och 10M b/s synkront! 
Supersnabbt SCSI-II kort med plats fö r upptill 256M byte RAM (S IMM 1 ,2,4M bx8)Allt i e t t ! 
DYA/AM /CACH £® Cachem jukvara samt CD-ROM filsystem  på k ö p e t! Pris NU 4.395:- 
Paketspecial: Med Q uantum 540M b SCSI-IIFast 8.295:- med Q1080Mb 11.995:-

A1200 SCSI: P risvärd! A nslu ts  till in terna  IDE kon takten  och g e r en 25polig  extern  
scsi-kontakt i luckan bakom floppydriven. V ik tig t:S tö r ej pcm cia  e lle r expansionsporten under 
datorn, fungerar bra  med befin tliga  IDE diskar. Läm plig för CD-RO M , Tape e lle r HD. Begär ett 
Infoblad nu. Externa HDlådor finns. A1200 SCSI från 995:-

XD S: A600/A1200: Anslut Stora, Snabba 3.5" HD!
En exte rn  3 .5" HD i snygg behänd ig  S lim line  låda  a ns lu ts  e nke lt m ed specia lkab lage  till din 
A600/1200. Kom plett sats med Låda, kablage sam t bra insta ll.m jukvara 895:-

XDS-210Mb: Western Digital mycket snabb hårddisk...............  3.270:-
XDS-420Mb 3.995:- XDS-540Mb 4.995:-
_________ Andra XDS-Konfigurationer finns på begäran_________

OverDrive: A 600/1200 Snygg snabb &lättanvändprestanda
P C M C IA  ans lu ten  snabb  k o n tro lle r i e le g a n t d es ig n  m ed p la ts  fö r en 3 .5 "H å rd d is k . Utan 
G arantiförlust kan nu P risvärda och Snabba 3.5"HD ans lu tas !Nyhet Det går även att köpa till 
en CD-ROM modul med CD32software emulering , se nedan!

OverDrive utan hårddisk 1.695:-
Körklar med Western Digital 210Mb 3.995:- WD420Mb 4.695:- WD540Mb 5.795:-

OverDrive-CDROM,Nyhet:B lixtsnabbt CDR O M -in tertace till PCM CIA porten. 
F ris tående  enhet m ed p ro ffs ig  des ign  och p restanda  Tes t i tyska  A m iga  M & T nr 8 /94 bra  
resultat. Delta är den bästa CD-ROM produkten på m arknaden till A m iga 600/1200 idag! 
C D 32em ule ring  ingå r=de  fle s ta  spel lu n k a r perfekt! Doub le  speed 300KB/S. M ulti-S ess ion  
Foto-CDkom patibel,läser A m iga,PC och MAC CD's. Audio förstärkare m ixar Am iga/CD ljud 
Filsystem kom patibelt med ISO 9660,Am igaDO S,PC-DO S,M ac Hfs.
Enhet utan CD-ROM 1. 595:- körklar med M itsum i FX001D CD-Rom 2.995:-

I M ED RESERVATION FÖR TR Y C K FE L OCH PRISÄNDRING AR ALLA PRISER INK.MOMS. POST- o FRAKTKO STNADER TILLKO M M ER 45:- (>1 Kg 85:-) EJ UTLÖ STA PAKET DEBITERAS
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Helsingfors hockeyarena rymde knappt alla deltagare i Assembly ‘94. Partyt hade de bästa tävlingsarrangemangen 
någonsin, eftersom alla kunde se deltagarna på tre stora skärmar som hängde från taket.

(HELSINGFORS) Nu har Finland 
fått uppleva det största demopar- 
tyt genom tiderna.

I början av augusti fylldes Hel
singfors hockeyrink med nära 
4.000 demofreaks från hela Euro
pa. Och nu heter det inte längre 
party. Istället har det blivit ”dator
festival” som finansieras genom 
sponsring av datorföretag.

Assembly ‘94 är den moderna mot
svarigheten till demoscenens traditio
nella partyn. Efter att demopartyn till 
en början mest hölls i privata små
grupper så har trenden svängt de 
senaste åren och partyna har blivit
stora sammankomster som finansie
ras med hjälp av sponsorer.

Piratkopierandet, som helt domine
rade 80-talets partyn, har helt för
svunnit. Inte ens arrangörerna visste 
riktigt vad man skulle kalla Assembly.

-  Tja, det är ju ett party och det 
kommer det att förbli, men det inne
håller så mycket mer att det nästan 
börjar likna en festival. Kanske är det

Sportresultat
M odem kastning:
Silicon Swindler 14 m

Hårddiskkastning:
Chronic /  Leper society 23 m

Diskkastning:
Diabolos /  Clones 71.40 m

Fotboll:
Exotic Men & Sarvet

Drakflygning:
Illuminator /  ACC

Kan du se den 
flygande hårddis
ken? Ut om
husaktiviteterna 
lockade ut hun
dratals åskådare 
i solljuset.

här världens första datorfestival, för
klarade Markus Kantonen (Moku/ Ac
cessions), en av arrangörerna.

Största priserna
Men alla gillar inte utveckligen och 
använde ordet ”mässa” som svor
dom. Men samtidigt har sponsringen 
gjort det möjligt att erbjuda så stora 
prissummor att det kom folk från hela 
Europa för att kämpa om dem. Det 
totala prisvärdet var på över 225.000 
kronor varav över 75.000 var kontant- 
priser. Aldrig tidigare har priserna 
varit så stora. Det enda problemet var 
i demotävlingarna: Amiga kom för

sent och PC hade problem med orga
nisationen.

Sammankomsten fick också myck
et uppmärksamhet från media. Finska 
TV-kanaler rapporterade kontinuerligt 
och CNN hade ett team här som fil
made och intervjuade besökare.

De mest imponerande kommersiel
la deltagarna var bland andra IBM 
med sina ballonger, PC Superstore, 
Terton och finska On-Line Games- 
Särskilt stor uppmärksamhet fick Ter
ton med prototypen på sitt Zyxel 
ISDN-modem, en helt ny generation 
inom telekommunikation som kan
komma upp i överföringshastigheter

Datormagazin 15*94



DEMOPARTY

på 240 mb/tim på en ISDN-lina. 
Modemet visades för första gången 
för allmänheten på Assembly.

Mässans huvudsponsor, Compaq 
Computers, hade arrangerat en 
Doom-tävling med 24 ihopkopplade 
PC-maskiner och Air Warrior från On- 
Line Games för flera spelare samti
digt. Bägge montrarna var fulla med 
folk hela mässan. Air Warrior demon
strerades också på stora skärmar så 
att hela hallen kunde se vad som 
hände. InterNet-användare kunde ock
så använda IRC och spela MUDs.

Laserkrig
Det bästa alternativet till datorerna 
erbjöds av miniMegaZone, en miniver
sion av den internationella laser- 
stridsarenan, som hade 50 kvadrat
meter i ena hörnet av hockeyarenan. 
Laserkrigandet och springandet fort
satte hela natten.

Arrangörerna hade satsat hårt på 
tekniken. Tre videoprojektorer var pla
cerade i taket för att visa demos, täv- 
lingsbidrag och sponsorsreklam på 
tre stora skärmar. Det gjorde att alla 
kunde se det de var intresserade av. 
Man använde också arenans egna 
informationssystem.

Allt var dock inte bara frid och fröjd. 
Under grafiktävlingen hade man pro

blem med att det försvann tävlingsbi- 
drag, och en annan sak som var irrite
rande var sponsorernas uteblivna 
presskonferanser.

Flest svenskar
Svenskarna var naturligtvis de mest 
representerade av de utländska delta
garna. En talande beskrivning på 
svenskarnas antal var en stackars fin
ländare som letade efter deltagare 
från Tyskland och som efteråt klaga
de på att vart han än gick och frågade 
"Kommer ni från Tyskland?” så fick 
han alltid svaret ”Nä, Sverige.”

Den viktigaste typen av programme
ring, demotävlandet, bjöd på överras
kande och ibland fascinerande stun
der. De största förväntningarna på 
PC-sidan låg på en av grupperna som 
var med och organiserade Assembly; 
Future Crew, den ledande gruppen i 
den kända delen av rymden. Till fan
sens stora besvikelse så åstadkom 
inte Future Crew ett dugg, och det 
gjorde inte några av de andra ledande 
PC-grupperna heller. Därför svängde 
alla förhoppningar och all uppmärk
samhet över till Amigagrupperna. För
ra året vann för första gången en PC- 
grupp priset för bästa demo, men den 
här gången tog Amigan tillbaka priset 
med överlägsen suveränitet.

Mest överraskande var bidragen till 
C64. Besökarna blev förvånade över 
den kvalitet som bidragen höll. 
Många trodde inte att det var en van
lig C64 man använde och några av 
bidragen gav till och med Amiga- och 
PC-demos en match om priset för 
bästa demo. 64-tävlingen var förlagd 
på bästa tid så uppmärksamheten var 
total.

Men hackers sitter inte bara inne, 
de gillar också sport. Den nya flugan 
heter "Kast med liten hårddisk" (ja, 
man kastar faktiskt hårddiskar!). 
Några nya rekord noterades dock 
inte. Finland har haft världsrekordet i 
hårddisk-kastning (96 meter) sedan 
förra Assembly men oturligt nog så 
var ingen dopad och kapabel att 
knäcka det rekordet den här gången. 
Den roligaste tävlingen var IBM-drak- 
flygningen, som vanns av den enda 
personen som faktiskt fick upp dra
ken alls.

Alla bidragen från Assembly '94 
kommer att samlas på en CD-ROM, 
som kommer att innehålla Amiga, 
C64 och PC-bidragen samt andra pro
dukter som släpptes under partyt. CD- 
ROM:en kommer också att innehålla 
de bidrag som inte lyckades ta sig till 
final.

Jukka 0 Kauppinen

Bilder från demomässan

Resultat:
4-kanalsm usik
1. Lizardking /  Triton
2. Petroff /  Absolute
3. Yolk /  Parallax

G rafik
1. Destop /  CNCD
2. R .W .O & Zinko
3. Louie /  Insane (diskvalifi
cerad)

Flerkanalig musik
1. Stargazer /  Sonic
2. Cube /  Hysteria
3. Lizardking /  Triton

C64 demo
1. Beyond force
2. Byterapers inc.
3. Trinomic

C64 musik
1. Genius /  Palace
2. Thor /  Extend
3. Agemixer /  Actual

C64 g ra fik
1. Electric /  Extend
2. Mike /  Panic
3. Mr. Sex /  Byterapers inc.

PC 4k b  intro
1. Dust
2. Epical
3. Schwartz

PC 6 4 k b  intro
1. Prime
2. TET
3. Jamm

PC demo
1. EMF
2. Cascade
3. Legend

Am iga demo
1. Stellar
2. VD /  Fairlight
3. Parallax

Am iga 4 0  kb intro
1. Pygmy
2. Razor
3. Stellar

Trots att det var förbjudet 
att kopiera annat materi
al gjordes det tappra för
sök. Louie/lnsane förlora
de sin tredje plats när det 
upptäcktes att bilden var 
tagen från en Heavy 
Metal-affisch.

Vem är det här om inte allas 
vår favorit Al Bundy!
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KOMMUNIKATION

Mårten har satsat 
100 000 på sin BBS

Mårten Nissen har spen
derat nästan 100 OOO kro
nor på sitt datorintresse, 
trots att han är arbetslös. 
Han är sysop för Night 
Fly PD BBS i Malmö.

-  Vill man ha en stor 
bas där användarna trivs 
måste man satsa ordent
ligt, säger han.

Night FLy PD BBS är en relativt ung BBS. 
Den har bara funnits i tio månader men syso
pen, Mårten Nissen, tar den mycket seriöst 
och satsar en hel del tid och pengar för att få 
basen trivsam.

-  Jag är arbetslös och det gör att jag ofta 
sitter 15 timmar om dagen vid datorn. 
Många tror att en BBS sköter sig själv, men 
det är mycket jobb. Jag ändrar en hel del i 
menyer och uppdaterar filer, användare, läg
ger t ill nya areor, ja helt enkelt den vanliga 
sysopgöran, säger Mårten.

Mycket av Mårtens tid går åt att hjälpa 
nya användare att komma igång när de har 
problem med modemen eller inte vet hur de 
ska packa upp en fil.

Inriktningen på Night FLy PD är filtank- 
ning. Det märks på det ofantligt stora utbudet 
av filer. Han har hela sju CD-skivor som 
användarna kan välja och vraka bland. T ill
sammans med hårddisken på 1,2 GByte har 
han en kapacitet på över 5 GByte! Det är 
utan överdrift en av de fetaste privata BBS:er 
som vi har titta t på. Mårten är dock inte helt 
ny i svängen. För ca fyra år hade han redan 
en BBS med namnet Pappas BBS. Den körde 
han i tre månader på två diskettstationer (lite

skillnad det.../red. anm). Sedan fick han tag i 
en hårddisk på 42 MByte och passade på att 
döpa om basen t ill Night Fly. Den uppgrade
rade han snabbt med två hårddiskar på 220 
M Byte.

-  Night Fly hade jag i ungefär sex måna
der. Jag fick dock stänga den efter sex måna
der på grund av m itt jobb, berättar Mårten.

Han är ljus- och ljudtekniker och det inne
bär att han får resa runt en hel del. För tio 
månader sedan öppnade han igen och la då 
till PD BBS till namnet.

-  Det gjorde jag för att klart tala om att 
jag inte är pirat. Hos mig är allting PD och 
Shareware, säger Mårten.

Mårten kör sin BBS nu med programmet 
MAXsBBS. Han tycker att det är ett trevligt 
program för både sysop och användare. Fak
tum är att Night Fly är support-BBS för just 
det programmet.

-  Visst är det en hel del jobb att ge support 
men jag tycker helt enkelt att det är kul att 
hjälpa folk, berättar Mårten.

Och helt b illig t är det inte heller. Mårten 
får ringa ända t ill Australien, där program
meraren finns, för att hämta hem nya versio
ner och uppdateringar till programmet. Han 
har t.o.m. inrättat ett eget nätverk (MAXI- 
NET) som andra MAXsBBS:er kan koppla 
sig till.

I allmänhet tycker Mårten att modernare 
är trevliga men det finns även en annan sida.

-  Jag gillar inte användare med falska 
namn eller besserwissers som hackar på 
andra användare. Sådana åker ut direkt. Jag 
har inte många regler så det är ganska svårt 
att blir utslängd från min BBS, men blir man 
det finns det garanterad en orsak till det, 
säger Mårten.

Han vill hålla sin bas ren från "rötägg" 
som sabbar för andra användare.

Peter Kerschbaumer

Mårtens råd till andra som vill öppna BBS:
Vill du ha en stor och bra BBS gäller det att satsa tid och en del pengar. 
Om du t ill exempel skaffar en CD-ROM-spelare eller flera så slipper du 
ringa runt och tanka hos andra för att få en bra filarea. Du kan även kopp
la dig till ett nätverk som distribuerar filer (ADS/SAN, SKY m.fl.).

1: H H X's 8BS Version 1,54 Copyright S

KEY HED1A WLUHE NAME DESCRIPTION OF UDIA

1 17Bit PD Collection 1: Disks 1-119? CO 1/2.
2 t TBit PD Collection 1: Disks 12*1-2311 CO 2/2.
3 ITBit PD Collection 2: Disks 23*3-28** t AfiUG, HZ, ftssnsin, (Vigsnl
4 Bodacious Beauties: Ca 2**« Tjei bilder i 1*24*7(58*256 GIF.

(5) (3)5 (Vinet ?4-*2-*2: (Vinpi filer, 3/4 av hela (Vinet finns har.
'6 CM Frozen Fish: Disks 1-1*** t Hassor annat. (HOT (M INE)
<F) i tes 
U pload Files 
D own load Files 
Giv it to ne all 
L ocal Messages 
F cho Hessages 
A rea List 
H ark/unnark files 
P rivat II. 2 Sysop

Seperate areas: H = Hext, P -  Previouse, Q = Quit. 
Global: Upload Files to the Upload Area.
Global: Download Files fro* All Areas.
Global: List, Search, New, Hark, Find, Sort Files etc. 
Ji»M> to: Local Hessages Henu.
Juhp to: Echo Messages Henu.
List: List ot Areas on this 88S.
File control: Edit narked files. Add and substrakt. 
Upload 2 Sysop: Uploada config’ s, problen’s etc.

Att vara 
arbetslös 

betyder inte 
att vara syss
lolös. Mårten 

håller fullt 
tempo för att 

hinna med allt 
vad det inne
bär a tt driva 

en BBS.

Co-sysopen tar det 
dock ganska lugnt.

Night Fly PD BBS utrustning:

Amiga 500 +
Mega Midigt Racer 030/33M Hz turbokort
8Mb fast och 2Mb chip +  512Kb 32biters ram
Supra Series I I I  SCSI kontroller
1.2Gbyte Micropolis SCSI HD
Pioneer DRM-610 CDRom-växlare med sex Skivor
Nec Multispin 3X CDROM
USRobotics 21600 V32Terbo (DS) modem
Wangtek 3100 DAT 2Gbyte backupenhet
Commodore 1084S-monitor
Alfa Data Trackball
ZorroII-expansion (för att kunna koppla ZorroII-kort till 
Amiga 500)
PC power-supply (extra ström till DAT, HD)

Fakta om Night Fly PD BBS

Tel nodl: 042-290504
(Andra noden är bara för betalande medlemmar)
Modem: USRobotics 21600 V32Terbo 
Inställningar: 8N1 
Teckenuppsättning: SF7/IBM 
Terminaltyp: ANSI/ASCII 
Nodnummer:
FIDO: 2:200/203.2
FIDI: 2:8000/140.0
MAXSNET: 2:30042/200.0
MAXINET: 2:30042/200.0
Antal användare: 333
(efter 90 dagar raderas oanvända konton)
Upload/download: Är man inte betalande medlem är ration 1:1, 
dvs. laddar man upp 100 KByte får man ta ner lika mycket. Beta
lande medlemmar har fri download i 60 minuter per dag. Med
lemmar kan även få PD-disketter hemskickade för 10 kronor/styck 
eller 5 kronor om de skickar en diskett t ill Mårten.
Medlemskap: 300 kr/år
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Sveriges ledande PD/Shareware bibliotek. Världens största licenceware distributör.
ADRESS |______
Softler Software 
Box 54
124 21 Bandhagen
Eventuella reklamationer inskic
kade utan föregånde telefon- 
kontakt med oss beaktas ej.

BESTÄLLNINGAR |___________________
På tel 08- 749 08 06 eller fax 08-749 26 76
Din bestä lln ing skickas senast nästa  arbetsdag. Postens avg. tillk.

Eller betala på PostGiro nr 426 99 36-3
S kriv  d in bes tä lln ing  på P G -b lanke tten . Inga a vg ifte r tillkom m er! 
L e v e ra n s  t id  v a n lig tv is  m in s t en v e c k a , s n a b b a re  om  m ö jlig t.

C.L.R. LICENCEWARE
Har du skrivit ett bra program? 
Då har du chansen att sprida 
det genom CLR i Sverige. 
England, USA. Australien mfl. 
Skicka ditt program till oss!

En del av pengarna du betalar 
går direkt till programmerarna

må:im»mneWA
CLE01 Tota l Concepts D inosaurs

allt om dinosaurier! (2 diskar)........... 70:- kr
CLE03 Total Concepts Solar System

allt om Solsystemet. 3 disketter........85:- kr
CLE05 A-Chord- lär dig spela g itarr......55:- kr
CLE06 TAMI- ett avancerat program som

lär ut matte (högstadie/gymnasium)..55:- kr 
CLE10 B asically Am iga - nybörjarhjälp

för Amiga ägare! (3 diskar)..............85:- kr
CLE14 Tota l Concep ts Ecology- allt

man behöver veta om miljö (3 disk).85:- kr 
CLE15 FAST FRET- gitarrlektioner för

nybörjare................................................55:- kr
CLE22 Chess Teacher- ett lätt & trevligt

sätt att lära sig spela schack.......55:- kr
CLE24 Speed Reading - lär dig att

läsa riktigt fort! (3 disketter)................85:- kr
CLE25 Chord Coach- lär dig spela

piano! En mycket bra disk................... 55:- kr
CLE28 Fun W ith  Cubby- flera roliga program

för barn, för utbildning & nöje............ 55:-kr
CLE29 P reh is to ric  Fun Pack - fyra st

dinosaurie- spel för barn......................55:- kr
CLE31 U nderstand ing Amos- lär dig

programmera i AMOS! (2 diskar)......70:- kr
CLE35 Tota l Concepts Solar System 3 

fortsättning på CLE03 Uppslagsbok om vårt 
Solsystem med tiotals NASA- bilder...85:- kr 

CLE42 C om position  - lär grunderna i 
fotografiering. Ny uppdaterad version....55:- kr 

CLE44 Portra itu re - lär dig fotoc '
Ny uppdaterad version!................55:- kr

CLE45 Fun W ith Cubby 2- 6 nya roliga
program för barn............................ 55:- kt

CLE46 Basic Human A natom y- uppslags
bok om människokroppen!........... 55:- kr

CLE47 Sea Sense- allt man behöver veta
innan man ger sig ut på sjön.......55:- kr

CLE48 Rocket Maths- ett roligt rymdspel
för barn som lär ut matte!............ 55:- kr

CLE49 D inosaurs 3 Allt du vill veta om
dinosaurier. Många bilder! (3 diskar).....85:- kr

CLE51 Paint, Paste & Draw- ett suveränt 
rit- och färläggningsprogram för barn!.. 55:- kr 

CLE55 B asically Basic- lär dig program
mera i Amiga i basic!...........................55:- kr

CLE56 B asically C hem istry - lär dig allt
om kemi (2 diskar)..............................70:- kr

CLE57 Paint Me A S tory- skapa interaktiva
sagor för barn (2 diskar).....................70:- kr

CLE58 Tota l Concepts Stars & Galaxies 
Info om stjärnor & galaxer, mänga bilder.. 85:- kr 

CLE59 A T our Through  Time- hur Jorden
föddes, människans utveckling, mm......85:- kr

CLE61 Sound & Animation Station- komplett 
animeringsprg, mycket användarvänligt!....70:- 

CLE62 BASIC MASSAGE & ARMOTHERAPY 
I Ailt man behöver veta om massageteknik mm....85:- 

CLE63 Tutankhamun- ett stort interaktivt prg j som berättar allt om Egyptens största forntida kung.
Inkl. en massa historiska bilder................ 70:-

CLU03 Typing Tutor- lär dig maskinskrivning 
snabbt och smärtfritt1 55 - kr
CLU04 Alphagraph- ritar diagram 55:- kr
CLU06 Supersound ver 4.7- ljudeditor med

bla ca 70 olika ljudeffekter 55 • kr
CLU07 Philo databas program, mycket enkelt

att använda! 55 - kr
CLU09 Play n Rave- later dig mixa ihop olika

musikmoduler (två diskar).............70:- kr
CLU10 Power Accounts- ett program som

hjälper dig med privatekonomi.....55:- kr
CLU11 Calc V1.3- kalkyl program............. 55:- kr
CLU13 Datos registerprogram,..................55:- kr
CLU15 Epoch Pro ver 1.61- uppdaterad

version av detta fil-o-fax program....55:- kr
CLU21 Invoice Master Faktureringsprg.l..55:- kr 
CLU28 C rea tive  A dve n tu re  T o o lk it-  skapa

egna äventyrsspel!............................55:- kr
CLU33 AMOS Intuition - låter dig skapa AMOS

program med DOS2/3- utseende!...55:- kr
CLU36 lllnios Pro 3.0- en avancerad databas

med bla möjlighet till etikettutskrift....70:- kr
CLU38 Small Accounts Manager- ett bra

program för hemekonomi................. 55:
CLU39 HD MENU 2- ett HD- menyprogram

för DOS 2.0/3.0 Enkelt att använda!....55:- kr 
NY! CLU40 ArCo- suverän ARexx kompilator- ett 

absolut måste för alla ARexx kunniga!. .55:-

CLG08 Dragon Tiles- m. bra pusselspel.....55:- kr
CLG09 Motor Duel- tredimmensionellt bilracings

spel med vektorgrafik............................ 55:- kr
CLG15 Splodge The Escape-kul puzzle och

plattformspel i ett..............................55:- kr
CLG17 Imbrium Day of Reckoning -

förstklassigt äventyrs spel!.............55:- kr
CLG19 Stellar Escape - superbt shoofem up

i Xenon- stil. tre diskar..................... 85:
CLG26 Monster Island spel i D&D stil........ 55:
CLG28 Time Ritt plattformspel........................55:- kr
CLG29 Billy The Bali- tredimmensionellt platt

formspel med 100 nivåer!.............55:- kr
CLG30 Kaptain K- ett plattformspel av mycket

hög kvalitet, i stil med Mario Bros........ 55:- kr
CLG35 OG!- rädda grottmänniskas tjej!

Plattformspel i bästa Mario Bros- stil....55:- kr
CLG42 Crystal Skull- äventyrsspel med m bra

Populous-liknande grafik..............  55 • kr
CLG44 Viking Saga äventyrsspel. 55 - kr
CLG45 Knight Fight beafem up 70:- kr
CLG46 Archipelagos- strateg.spei .55 - kr
CLG48 The Lost Prince- äventyrsspel med

mycket snygg grafik (två diskar)........ 70:- kr
CLG50 Hairpin 2- bilracings spel.................55:- kr
CLG51 Ten Pin Bowling- bowlingspel....... 55:- kr
CLG53 Wall Street- bli en börshaj i denna

börs- simmulator! (2 diskar)................70:- kr
CLG54 National Hunt- tippa på hästar....... 55:- kr
CLG55 Crystal Quest- tredimmensionellt
labyrintspel med imponerande rörlig grafik.....55:- kr
CLG56 Sontlnnl- helt suveränt plattformspel

med mycket action, som Alien 3!......... 55:- kr
CLG57 Dream Steam- D/Generation-

liknande strategi- actionspel.............. 55:- kr
NY CLG58 GIGERPHOBIA- break out där istället 
att slå ut brickor ska man döda en alien....... 70:- kr

17 BIT SOFTWARE
Englands bästa PD! 

Softler Software har 
ensamrätt på 17Blt 

serien i hela Norden

Priser:
Se separat ruta

AB efter d isknummer betyder två diskar osv.

I S P E L
2494AB 18th Hole- PD golfspel, 2 disketter 
2588 Wibble Mani* m. snyggt plattformspel 
2658AB Starbase- rymdstrategi spel.
2703 Reversi 2- kul brädspel, bra grafik 
2708 Super Pong- tennins spel för 2 spelare 
2765 Escape From Mt Doom- rollspel 
2770 Fatal Mission 2- mycket bra shoot’em up! 
2801 GNU Chess - schack för DOS 2.0/3.0 
2837 Operation Firestorm- du och din k-pist 
mot hela världen! Bra grafik, mycket bra spel! 
2895 JetStrike-10 levels flyga-och-skjuta spel
2944 Card Games Package (6 st kortspel)
2945 Depth Charge - ubåts sänkningsspel. Kul! 
2947 Ditnell In Space- Mario Bros i rymden!
2981 Yatcy- tärnings spel, mycket populärt!
2989 Waynes World Pong- roligt bordstennis spel
3000 Games Galore #11: Poing, Crazy Sue mfl.
3001 Games Galore #12: Workbench spel mfl.
3002 Games Galore #13: Crazy Pipes, Pacman
3003 Raise The Titanic- snyggt 3D spel, som 
utspelar sig inne i Titanic- vraket, på havsbotten 
3019 Silverblade- helikopterspel fyllt med action! 
3030 Project Buzzbar- asteroids- liknande spel 
3032 Galaxy Blast- ett orginellt shoot’em up spel 
3039 Turbo Hockey och Scorched Tanks
3050 TOADO- ny version av gamla Frogger 
3064 Alien Frenzy- actionspel för två spelare 
3089 Phuk The World Adult Game- kul plattform
spel för vuxna där man styr... en snopp 
3095 KnightWoode- mycket bra äventyrsspel
3110 Temporal Misplacement- textäventyr med

digitaliserad grafik
3111 The Shepherd- bra strategispel, Civiliza

tion- influerad. Mycket bra grafik. 
3121 Gunfighter- pistol duell, digitaliserad grafik
3129 Games Galore #15: Deluxe Galaga mfl
3130 Games Galore #16: Copper breakout mfl 
3135 Green 5- karatespel, grafik som i Flashback!
3138 Automobiles- 3D bilspel, som Skidmarks!!
3139 Protris, Luffarschack mfl spel för Wb 2/3 
3141 Fatal Mission 3- 3D shoot’em up. ej A1200 
3146 TMA- shoot’em up/plattform spel för dos 2/3

51 Unusual Case of Doctor Strange- vi anser att 
detta är historiens bästa PD-spel för Amiga! Urkul 

plattform- och strategispel. Kräver 1.5 MB RAM 
Spelet har fått 90% i betyg i Amiga Computing. 

3174 Casino Blackjack- 21- kortspelet 
fiv?  Global Nuclear War- häftigt strategispel 
'•0; 3188A*3 Masquerade- Boulderdash/puzzle- typ 
r v j3189 Galaxy Wars- undvik asteroider & skjut 

: 3191 Fruit Maschine-enarmad bandit-spel 
;' 3201 Act of War Missions- till Act of War

Pyramid Game- shareware puzzelspel 
u y . 3222 Danger Mouse- enkelt plattformspel

I NYTTO 7/~ 7 /7 /7
2647-2649 CG Fonter, Volym 5,6 och 7 
2678 DCopy 3,1- det bästa kopieringsprogrammet 
2755 Easy Calc+ - kalkylprg för DOS 2 & 3 
2805-2809 Texture Maps & Imagine Objects 
2897-2906 GIF Beauties - tjejbilder, 10 diskar, visas 
som HAM eller HAM8, Paketpris 199:- kr, DOS 2/3 
2914 Minimorph- senaste morfnings program!
2986 Realtime Effect Generator - ljudeditor 
2991 The Level Designer- designa egna spel!
3017 Illusions Anim Art Pro- animerings program
3040 Syslnfo 3,23, Convert HAM (AGA compat.) mfl.
3051 Account Master 2.12- hembudget
3065 X-Password Pro- lägger lösenord på din HD
3072AB C64 Emulator version 3.0
3081 Cheque Mate!- datoriserad checkbok
3092 SFX Series #6- samplade röster & ljudeffekter
3093 SFX Series #7- samplade ljudeffekter
3099 Robs Hot #2: DMS, Stone Cracker arkiv. mfl.
3100 Robs Hot #3: Delitracker, Iconify mfl. DOS 2 
3125 Program Loader- skapar en meny för dina 
program i Wb i form av ett fönster med knappar. OS 2 
3145 Proboard 1.1- program för kretskort design 
3150 Sonic Drumkit 2.0- trummljud generator
3156 Marble Base demo- ursnyggt databas prg 
3158 Robs Hot #7: HD Frequency- sampla direkt 

till hårddisken med upp till 60 kHz!!! DOS 2.0/3.0 
3172-3173 Font Farm 11&12- nya fonter- igen!
3186 Learn & Play- roliga utbildningsprg för barn
3187 Robs Hot #8: Git Blast- snabb GIF visare,

Aive- visar 256 färgers bilder på A500+/600 mfl
NY] 3192 Robs Hot 9: PicBoot, Freecopy 1.9 mfl. 
NY!3197AB Eagle Player 1.59- mudul uppspelare 

senaste version, kräver hårddisk 
NY! 3198 Kirks Assorted Samples- samplade ljud 
NY! 3202 Dance War "Zone vs zone" musikmoduler 
NY! 3203 Devolutions Sci-Fi slides #3- rymdbilder 
NY! 3204 Epoch Master- shareware fil-o-fax 
NY! 3212-3116 Mortal Gods rave samples (5 disk) 
NY! 3217 Nostromo Cheats 3.0- senaste spelfusk 
NY!3218 ABackup, IFF och Anim- visare mfl.
NY! 3219 Calorie Counter Diary- för dig som bantar 
NY! 3220 HDCIick 2.7- hårddisk menyprogram 
NY! 3224 Blitz Shape Editor- designa egna sprites 
NY! 3225-3226 Rhythm Attack- rave/techno rytmer

3031 Hired Guns- octamed musik (8 ljudkanaler!)
3091 Tragedy 'Fatal Morgana' superbt rave- demo
3097 Alien Patrol- animerad film för 1.5 MB RAM
3098 Suicide Man- animerad film, 1.5 MB RAM 
3108 Oxygene "Cuzco" demo (texture mappad)
3119 Beethoven ’Largo’- klassisk musik
3182 Morphy Magician- den senaste animationen

från Eric Schwartz! Kräver 2MB RAM. 
NY!3194AB "Artificial Paradise” demo, snabb grafik! 
NY! 3208 Polka Brothers "Gevalia" demo 
NY! 3209 Polka Bors "No Name" demo (färgcycling) 
NY! 3210AB Fairlight "Love" demo- vektorgr., texture 
NY! 3211 Quackbusted II- psychedelic demo 
NY! 3228 Please Release Me- kul animerad film, 2MB 
NY! 3229 High Spot Funky Dancer- anim. film, 2 MB

LICENCEWARE
Softler Software har ensamrätt på F1 i Sverige. 
En del av pengarna går direkt till programmerarna

F1003 Amos For Beginners- lär dig AMOS från grunden!
Inkluderar 18 st programmeringsexempel................. 59

F1004 Superfun- 4 spel för lågstadie barn: Sum Blaster-
rymdspel med matteövningar, Noisemaker mfl......... 59

F1005 F1 Music Vol. 1 10 st musikmoduler av Steve
Gane. Original! Finns ej nån annanstans!..................59

F1006 B lackboard 2.D- mycket avancerat bildbehandlings
program Kräver 2 drivar eller HD. Utnyttjar AGA......75

F1007 Fortress - ett bra arcade/strategispel,
MegaLoMania- liknande. Kräver 2MB Chip RAM......59

F1030 Fortress 1Mb- för Amiga med 1MB Chip................59
F1009 The Rainy Day - fem olika roliga program

för mindre barn, bla PaintBox, Tiny Tunes mfl.......... 59
F1010 Karate Master verklighetstroget karatespel med 

99 nivåer, intelligenta motståndare mm 2MB Chip...59 
F1012 Obliteratives- ett shoot’em up spel där du kan 

spela mot en kompis eller tom designa egna levels!...59 
F1018 Relics o f Deldroneye- STORT äventyrsspel, som 
Monkey Island, 64 färgers grafik! 2MB Chip, 4 diskar...109: 
F1023 P ick & S tick program för barn upp till 6 år som

låter barnet enkelt skapa egna bilder................... 59
F1025 A rt School 1.1- utökat och förbättrat version av

det avancerade ritprogrammet. M. prisvärt!..........75
F1027 States o f Europe- uppslagsbok om Europas alla

stater. Vilken är den största, rikaste osv?........... 59
F1028 C.L.Index- antagligen det bästa programmet som

förklarar alla CLI kommandon (Wb 2.0/3.0)........59
F1029 Aero-Die-Namik- ett snabbt musstyrt helikopter

shoot’em up spel.....................................................75
F1031 Powerbase v 3.30- ett mycket kraftfullt

databas program!....................................................59
F1032 Word Power 2- ett program som hjälper lösa

korsord, anagram mm. Obs! Engelska.................. 59
F1033 Power Planner- en datorkalender som

hjälper dig att hålla reda på allt! Mycket bra!........59
F1034 Formula 1 Challenge- F1 simulator för 1-4 spelare

Har förut kostat runt 180:- kr! Nu endast.............. 59
F1035 C h illy  Chavez- plattformspel som räcker länge,

ligger på tre disketter.................................................92
F1036 Money Cascade- enarmad bandit- spelautomat

En enklare version, bra för barn. Kräver 1.5 MB...59 
F1037 Super B ingo- Nu kan du spela Bingo hemma!

Gör även egna Bingo kort!........................................59
F1038 Ambassador Pro- enarmad bandit- detta är en
kopia av en riktig automat från Österike. 1 MB Chip.........59
NY! F1039 Two Can Play- 4 olika barnspel som två barn

kan spela samtidigt. För barn 3-10 år.................59
NY1F1040 Henry’s House- plattformspel, samla upp dina

leksaker innan du förlorar dina fickpengar.........75
NY1F1041 Grand Prix Manager- F1 management.........59

» »  vi har Dator Maqazins PD program  som recenseras i detta nummer!
Alla  priser inkl moms 
Porto tillkom m er

LICENCEWARE!
NY! Nothing But AM OS #7 AMOS-disktidning, 2 disk....69
AM OSzine #1 Disktidning om AMOS. Jun in r............. 49
AM OSzine #2 Disktidning om AMOS. A ugusti..........49:
Final Frontier #7 Disktidning för aila StarTrek- fans
bilder, recensioner, m usik mm. 4 d iskette r..................95:-
AM /FM #18 Disktidn ing fö r Am iga m usiker................ 35:-

AGA FOR A1200
Priser:
Se separat ruta

SR.626 Magic Workbench-
ett program som gör din Work
bench mycket snyggare! Redan 
en standard! Kräver hårddisk 
SR.937 Magic Wb Extras- extra 
ikoner och bakgrundsbilder 
SR.950 Magic Wb Extras 2- 
över 800 kB med extra ikoner 
NYl SR.963 Magic Wb Extrs 3
flera snygga bakgrundsbilder __________________________
NY! SR.972 Magic Wb 2.0 Preview- demover av Magic Wb 2.0 
(ersätter inte SR.626 Magic Wb 1.2 men är ursnyggt- se ovan!) 
Obs! Magic Workbench går även att använda med DOS 2.0/2.1 
3175ABC Klondike kortspel för A1200/4000, ny ver 2.0 med 
3 kortset. Kräver 3MB RAM och HD. HMA8 grafik! 3 diskar

3085 Cindy Crawford, 3086 Faces (tjejansikten)
3087 Anime (handritade tjejbilder), 3088 Hajime (S-F bilder) 
3136 Art Cardset (konstverk) samt 4 st nya kortsets:
NY! 3195 Iron Maiden Cardset, NY! 3196 Sandman Cardset 
NYI SR.970 Roses 2 (blommor), NY! SR.971 Pleasure (erotik)
2635 UChess- väldigt bra AGA schackspel, kräver 4MB RAM 
SR.530 Tetris AGA spel + GIF datatype + GIF bilder 
SR.894 Megaball AGA break-out spel, 256 färger.
SR.953 Garshner- skärmsläckare med bla flygande brödrostar 
DD.887-888 Axis "Big Time Sensuality"- realtids zoom mm 
3014ABC Rayworld- imponerande 3D vektordemo på 3 diskar 
3076AB Bodyshop 7- 2 diskar med AGA tjejbilder 
3101 HOI AGA Remix- kul plattformspel, med flera levels 
3104 Complex ’Real’ WOOW! Snabb texturemappad grafik 
3147AB Cybertech - Alien Breed- liknande actionspel 
3160 Blitz Blankers- skärmsläckare, 12 olika i ett program 
3168AB Cindy Crawford Collection 1 - AGA bilder, 2 diskar 
3169AB Cindy Crawford Collection 2- AGA bilder, 2 diskar 
SR.964 DentWolf AGA- demo med grafik från DOOM spelet! 
SR.965 AlWolf och Bsp- 2 demos, visar upp texture map- grafik 
SR.968 Stones- ett Master Mind- spel, HAM8, 3MB RAM 
NY! 3193AB RamJam "Can’t be done" demo med motion video 
och framför allt texture mappad grafik. Enastående! 2 diskar 
NY! 3207 JPM’s AGA Pictures #10- snygga AGA bilder 
NY!3221 Bazza’N’Runt- shareware plattformspel för A1200 
NY! 3227 Evil Insects- gör dig av alla insekter. Snygg grafik! 
NY! 3231 Zombie Apocalypse- skjut alla zombies! Skrämmande! 
NY! SR.973 Erika Eleniak Nude- tjejen från Baywatch, JPEG 
NY! DD.906 Breath of the Muse- systemvänligt AGA demo 
NY! DD.907 Complex "PeeWee" demo- texture mappad grafik

G ÄLLER DÄR INTE ANNAT ANGESPRISER]________ ________
Priserna är per disk, ej per titel. Dubbla disknr, tex DD.887-888 
eller 2658AB betyder två disketter. Priserna inklusive moms

1- 3 diskar......................... 27kr/st
4-10 diskar..........................24:-/st
11-20 diskar.........................22:-/st
21-30 diskar.........................20:-/st
31 diskar och fler...............18:-/st

En de l a v  pro g ram  ä r sk . S h arew are  och  kräve r re g is tre rin g  hos 
p ro g ra m e ra re n  m o t en  li te n  a v g if t ,  om  m an  tä n k e r  fo r ts ä tta  
använda programmet. Då brukar man även få  tryckt manual & support 
O b s ! O u tta g n a  p o s tfö rs k o tt fö rs ä n d e ls e r  d e b ite ra s  e n lig t lag !

AMIGA CD-ROM_________
Prenumerera på Fresh Fish CQ skivan hos oss och få
ca 10% RABATT PA ANDRA CD:S!

Du_lår ea.specie!l_macllejDS.- prislista tillsammans med din första FrestLFisfuGD

H f e - FISH CD
F resh  F ish  - M ins t 600 M B m ed nya  p ro g ra m  va rje  

en t i l l  två  m ånader!
F rozen  F ish  - Kom m er ut varje  6-8 m ånader med 

arkiverad innehåll av tre  till fyra Fresh Fish- skivor

Pris i prenumeration 269:- / CD
Det går öven att köpa skivorna utanför prenumeration. Ring for tillgång & pris

G old  F ish  D ubbe l CD m ed F ish  d is k e tte r 1-1000
Klara att använda direkt från CD:n samt arkiverade

P ris : 325:-
För att använda Fish CD:s på CDTV/CD32 krävs att du har diskdnve och Workbench 
Fresh Fish and the 'hsh' logo are Trademarks of Amiga Library Seivices and Fred Fish

CDTV/A570/CD32
-CDPD1 Berömda Fish 1-660, Extrapris!............................149:-
- CDPD 2 Scope serie 220 diskar, AB20 Arkiv mm (M/T).....305:-
• CDPD 3 AGA program, bilder. bOCker i ASCII mm (M). .305 •
- Demo Collection 1000 demos' E| CD32 305 •
- Demo Coll. 2 Demos, ca 100 spel mm CD32- ok! .305 -
• Weird Science multimedia toolkit för Amiga/PC . 299 •
- Alistair In Outer Space lar barn engelska 305 -
-100 Games-100 spel! 50 av dem kräver mus ... 289 -
- 17Bit Collection Dubbel CD. 1700 PD diskar allt det bästa

inom PD/Shareware. normalpris runt 25.000 kr!!! (D)......560:-
- Giga PD: 900 fonter, Kickstart serie 1-550 mm (D)............ 625:-
- Pandora CD En skiva som presenterar multimedia med

interaktiva demoprg, motion video utan FMV modul mm..85:- 
-17 Bit Collection 2- ca 750 nya PD diskar! Bla en serie på 

140 disketter med BARA spel på! & mycket annat (D).....305:-
- CDPD 4 Fjärde skivan i serien som gör det värt att skafta en

CD-ROM! Innehållerbla: Persistance of Vision komplett 
renderingsprogram, Imagine objekt. Lightwave och Imagine- 

animeringar, AM/FM serie för musiker, komplett GNU C++ 
och E! kompilatorer, textfiler mm Ok tör CD32 (M)........305:

- Euroscene 1 senaste europeiska demos & musik (D).......239
- Saar/Amok 2 tyska PD serier, över 700 disketter! (M)....... 319
- Ultimate MOD 667MB musik till ProTräcker, MED (D).......369
- SEXUAL FANTASIES Världens första erotiska skiva för
Amiga 600 MB med bilder endast för vuxna! CD32 ok......... 399:
NYHET! Amiga Tools- Verktygsprogram för DTP, modem.

CAD, Workbench 2.0/3.0, EGS operativsystem mm. Dessutom 
138 MB clipart (bla EPS), 141 MB ljud. 21 MB fonter mm....319:- 

NYHET! Insight Dinosaurs- CD baserad uppslagsbok om dino
saurier, skapad i samarbete med British Natural History Museum. 

Innehåller videosekvenser i CDXL format 1/4 dels skärm på 
CDTV/A570 och 80% av skärmed på CD32. CD:n innehåller,
förutom fakta och bilder, även frågespel..........................519:-

NYHET! SHEER DELIGHTen ny Amiga skiva full med snygga 
tjejbilder i underkläder, baddräkter mm...................... 399:

Beteckningarna anger Amiga CD32- Kompatibititiet: (M) mus behövs 
(T) Tangentbord rekommenderas (D) diskdrive och/eller hårddisk krävs

AMIGA CD32
- Alien Breed+QWAK CD32: Alien Breed är ett actionspel där

man ska rädda en rymdbas från Aliens genom att skjuta dem. 
QWAK är ett kul plattformspel som fått mycket höga betyg...249:-
- Project X + F17 Challenge CD32 2 hitspel på en CD-

det bästa shoofem up spelet och ett Formel 1 bilspel........ 249:-
- Video Creator CD32 Världens första nyttoprogram för CD32!

Ett interaktivt, lättanvänt program som låter dig skapa egna 
videos till musik CDs eller FM Video CD skivor!.........439:

- Robocod CD32 - top piattformspel tör Amiga CD.....REA 249
- D/Generation CD32 - 3D strategi / action- ett höghus har blivit
övertaget av varelser som är resultatet av ett misslyckat genetisk 
experiment. Rädda så många människor som möjligt......... 259:-

- Superfrog Ett suveränt animerat plattformspel!................... 219:
- Arcade Pool Biljardspel. 94% i betyg i Amiga Forma.tl.......219
- Ultimate Body Blows CD32' Världens bästa karatespel!
22 motståndare, AGA grafik, CD ljud, 9 nya levels mm!....... 299

Skapa engna demos/videos Ultimate Body Blows CD32 
med Video Creator CD32 Historiens bästa beafem up!

Priserna inklusive moms 
Postens avgifter tillkom m erSPEL____________

ASSASSIN Ta dig fram till maffiakungens bas. Action!......99:-
ASSASSIN REMIX Helt omgjort! 87% i betyg..................... 119:-
PROJECT X Det bästa shoot’em up spelet någonsin!......139:-
ALIEN BREED Bekämpa blodtörstiga Aliens.................... 139:-
TEAM17 COLLECTION Superfrog, Body Blows och Overdrive.
tre toppspel i ett paket! (platform/karate/bilrace).............. 325:-
QWAK Kul plattformspel! Höga betyg i bla HighScore.....139:-
F17 CHALLENGE Formel 1! Snabbt bilracings spel.......... 139:-
CARDIAXX Lågpris shoot’em u p !...................................... 119:-
ALIEN BREED 2 Ännu bättre än e ttan!............................... 269:-
ALIEN BREED 2 AGA version för A1200............................ 299:-
BODY BLOWS GALACTIC Superbt karatespel!..E>p~A...149:-
BODY BLOWS AGA version för A1200............... Q S ä £ \.1 6 9 :-
ARCADE POOL Biljardspeli 128 fäger på AGA, annars 32..139:- 
APIDYA Styr en bi och skjut på andra insekter...................129:-

PRENUMERATIONI
N u k a n  d u  p re n u m e re ra  på  s e n a s te  PD d is k e t te r  
f rå n  S v e r ig e s  le d a n d e  P D /S h a re w a re  b ib l io te k !

9 SPEL Alla de senaste, 10 diskar 

* NYTTO Verktyg mm, 10 diskar 

9  A G A  Spel, demos, bilder, 10 diskar 

Få alla de bästa PD diskarna hemskickade till dig en 
géng i månaden - j g g . ,  f a / I O  d l S k a r
GARANTI_________________________________________
Vi får in minst 100 nya PD disketter per månad och kan 
därför garantera dig att vi vä lje r ut endast det bästa av 
^^äst^^g^^i^^HM T^^ttogrc^ge^llei^G^



Här fortsätter Robert Palmqvist sin artikelserie om hackers. I det har 
avsnittet berättar han om elit-BBS:erna och demovärldens speciella 
regler och kultur.

Robert Palmqvist är forskare i datalogi på universitetet och har skrivit 
en uppsats om hackers och elit-BBS:er.

I en artikelserie i tre delar, specialskriven för Datormagazin, berättar 
han mer om sina forskningsresultat.
Hackern ar en del av scenen, men 
alla på scenen är inte traditionella 
hackers. Scenen består av datorin- 
tresserade ungdomar över hela värl
den. En förutsättning för att vara en 
del av scenen är att känna till och 
vara intresserad av det som händer 
där. Man talar gärna om en scen. 
Men scenen kan uppfattas olika 
beroende på vilken aktivitet du är 
intresserad av och vilken dator du 
jobbar med.

Eliten -  den inre kretsen
Vissa tillhör scenens inre krets och 
de kallar sig själva elit. Många vill till
höra denna speciella grupp, men få 
äro utvalda. För att bli elit krävs det 
nämligen att du är riktigt duktig pä 
någonting med din dator och att du 
lyckas göra dig ett namn på scenen.

Det galler aven bokstavligt. Det ar 
viktigt att använda ett häftigt så kal
lat handle i stället för sitt eget namn. 
Exempel på handles kan vara The 
Renegade Chemist eller Wolverine.

För att bli riktigt duktig är det van
ligt att man specialiserar sig på 
något. Du kanske väljer att bli en 
expert på programmering, grafik eller 
att skapa musik på datorn.

De skapar demon
Den som håller på med programme
ring, kallas kodare - eller coder som 
det engelska ordet är. Kodarna har 
olika intressen med sin programme
ring. Hackers brukar vanligt folk kal
la dem som olagligt bryter sig in i 
företag och myndigheters datorsys
tem. De som inte betalar för att de 
utnyttjar telenätet kallas phreakers.

Crackern skriver program sa att spel 
och andra program går att kopiera 
fritt. De som progammerar virus och 
trojaner och är också kodare.

Men långt ifrån alla kodare ägnar 
sig åt lagbrott. Minst lika vanligt är 
att programmera intron, demon och 
Utilities (nyttoprogram, som t ex pro- 
grammeringsverktyg).

Olika typer av grafik
Grafikartisten förser kodaren med 
läckra bilder till intron och demon. 
Bilderna är ofta bitmappade bilder 
ritade för hand i program som 
Deluxe Paint. Men ray-tracing-pro- 
gram som Real 3D och 3D Studio 
blir allt vanligare. Populärt är också 
ANSI-grafik, bilder som görs med 
begränsad uppsättning färger och 
tecken i textläge. Elit-BBS:ernas 
användargränssnitt bygger ofta på 
avancerad ANSI-grafik. Därför är bra 
ANSI-bilder alltid åtråvärda.

Precis som grafikartisten förser 
kodaren med bra bilder ser musikar
tisten till att intron och demon för
ses med bra musik och ljudeffekter.

Pa demopartyt träffas man för att tävla, trivas och umgås under några intensiva

Sysopen styr BBS:en
Om man inte vill programmera och 
inte är konstnärlig eller musikalisk 
kan man ändå starta en egen BBS 
och bli sysop. Då krävs ett modem, 
en dator och en telefonlinje. Men 
framför allt krävs mycket tid och 
arbete för att basen ska fungera. Om 
det är för jobbigt kan man bli kurir.

Kuriren hämtar hem nya program 
från världens alla hörn med sitt 
modem och sprider dem mellan elit
baserna. Konkurrensen är stenhård.

En bra kurir måste ta hem så 
mycket filer att telefonräkningen 
snabbt blir enorm. Därför försöker 
kuriren ofta hitta sätt att ringa upp 
gratis.

Robert Palmquist

Datormagazin 15*94



REPORTAGE

Demogruppens medlemmar bestar av ett antal olika experter. Tillsammans skapar de demos som 
de bland annat tävlar med på olika partyn. (Bilden ur demot FaluRedColor av gruppen Razor.)

Det är vanligt att personerna på 
scenen bildar grupper. Grupperna 
försöker överträffa varandra på oli
ka sätt. En del crackar och sprider 
så mycket program som möjligt, 
andra programmerar demon.

Grupperna kommunicerar med 
varandra genom scenens världsom
spännande nät av elit-BBS:er.

Bara för en utvald elit
En PD-bas skiljer sig på många sätt 
från en elitbas. För att komma in 
på en elit-BBS måste man känna 
till telefonnumret och basens så 
kallade NUP (new user password).

Dessutom måste man bli rekom
menderad av någon som redan är 
elit. Allt för att basen bara ska 
utnyttjas av de få utvalda personer
na. I de här baserna finns mest 
kommersiell programvara. Kurirerna 
har sett till att man här kan hitta 
alla de senaste spelen, crackade 
och klara, långt innan de finns i 
butikerna.

När du väl har kommit in i basen

Datormagazin 15*94

gäller det att ligga i, för ju fler pro
gram du laddar upp desto mer får 
du ta hem. Det gäller även att hålla 
sig väl med sysopen så att du får 
tillgång till basens olika konferen
ser, som innehåller olika saker.

Vissa konferenser har bara 
några enstaka på basen tillgång 
till. Man kör ofta på speciella BBS- 
program med ANSI-grafik, specialut- 
formade för att snabbt och smidigt 
sprida programmen.

Träffas på copypartyn
Grupperna umgås inte bara elektro
niskt via BBS:en .Man träffas ock
så på copypartyn för att tävla mot 
varandra, skapa nya kontakter och 
byta kunskaper.

Obligatoriska grenar är oftast 
intro- och demoprogrammering och 
olika grafik- och musiktävlingar. 
Även mindre seriösa grenar som 
"kast med liten diskett" kan före
komma. Från början var copypartyn 
primitiva träffar i en gympasal där 
man försökte piratkopiera så

många spel som möjligt på ett par 
dygn. I dag är många copypartyn
gigantiska orgier i modern dator
konst och teknik.

Inga blåögda brottslingar
Mycket av det som förekommer på 
scenen är positivt och kreativt, 
men man kan ändå inte blunda för 
avigsidorna.

Piratkopiering har blivit så vanligt 
att många inte längre ser det som 
något kriminellt. Men inkomstbortfal
let tvingar spelföretagen att höja pri
serna samtidigt som programmerare 
måste sägas upp. Den som ringer 
gratis på ett så kallat CC (calling 
card) slipper telefonräkningen. I stäl
let tvingas en oskyldig människa 
betala samtalen på sin telefonräk
ning. Att bryta sig in i ett stängt dator
system är för många en utmaning.

Men även om man inte menar att 
ställa till oreda kan den till synes 
oskyldiga visiten i datorn inom för
svaret eller på ett sjukhus få svåra 
konsekvenser - kanske till och med

H a c k e r s !
Avsnitt 2

livshotande. Dessutom innebär var
je intrång merarbete och bekymmer 
för den datoransvarige - ett efter
traktat framtida jobb bland många 
hackers.

En del tyder på att grövre brotts
lighet nu smyger sig in på scenen. 
Det är bevisligen så att vissa elit- 
BBS:er har anknytning till VAM och 
andra nynazistiska och fascistiska 
organisationer och det är tragiskt 
att somliga systemoperatörer anser 
att rasistiska budskap ger en häftig 
touche åt deras bas.

Barnporren värst
Vidrigare ändå är barnporr, och vi 
kan bara hoppas att var och en 
som misstänker att en bas innehål
ler sådant fattar att barnen är verk
liga och kunde vara deras egna 
småsyskon. Inget ursäktar sådant 
och de som ägnar sig åt det förtjä
nar att konfronteras med polisen.

Om scenens aktörer tillåter orga
niserad brottslighet kommer politi
kerna att vidta åtgärder som stop
par dagens fria kommunikation.

BBS:erna b lir hemligare
När man talar med dem som var 
med när scenen bildades beskriver 
de en trevlig och familjär stämning 
där alla kände alla. Tonen var rå 
men hjärtlig och om du behövde 
fanns alltid någon som hjälpte till.

Idag tycks många tro att det vikti
ga är att trada så mycket kommer
siell programvara som möjligt och 
gör allt för att BBS-världen ska bli 
mer sluten. Hackerns gamla devis 
“information wants to be free” ver
kar ha glömts bort.

Ingen vill längre hjälpa vanligt 
folk in i datorernas värld. Världen 
har delats upp i elit och lamers.

I nästa artikel ska vi att titta när
mare på hur framtiden kommer att 
se ut om denna sorgliga process 
fortsätter. Finns det något vi kan 
göra för att vända utvecklingen?

Åsa Bergqvist & Robert Palmqvist
(Författarna studerar kommunikationsve
tenskap och datalogi vid universitetet.)
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I
KOMMUNIKATION

När man har 
anslutit sin dator 
till UseNet får 
man en Email- 
adress.

i detta andra 
avsnitt av DMZ:s 
guide till UseNet 
beskrivs hur 
adresser är upp
byggda.

DMZ:s guide till

När man skickar brev till folk som 
finns i Usenet och/eller på Internet 
används ett sätt att ange adressen 
som skiljer sig en hel del från det 
sätt som FidoNet använder sig av. 
Istället för ett antal nummer som 
anger zoner, regioner, etc. så använ
der man istället namn. Som ett 
exempel kan jag ta min egen email- 
adress,
lu d d e @ n a d a . k t h . s e .

Med denna adress kan man 
skicka brev till mig från alla delar av 
världen.
Det stom står före @-tecknet (”at" på 
engelska) är mitt användarnamn -  
ludde. Efter @-tecknet står det som 
anger var någonstans i världen jag 
kan nås, den mail-domän jag finns i. 
Domänen består av flera delar, sepa
rerade med punkter. Den sista delen 
av domänen (i detta fall ”se” ), den 
så kallade zonen, anger ett större 
område, logiskt sett. I en del fall mot
svarar detta också ett geografiskt 
område. Detta är vad som gäller här, 
"se" står nämligen för Sverige. Andra 
beteckningar som inte är geografiska 
är bland annat "edu” för högskolor & 
universitet, ”com” för företag, "gov” 
för statliga departement, ”mil” för 
militära verksamheter och ”org” för 
organisationer som inte passar in 
någon annanstans. Det är företrädel- 
sevis i USA som man använder dessa 
zon-beteckningar, på många andra håll 
föredrar man de geografiska zonerna.

Ju längre till vänster en namndel i 
domänen är, desto mindre är det logis

adresser

ka områ
de det repre
senterar. I mitt 
fall står det "kth” till 
vänster om "se” , där ”kth” står för 
Kungliga Tekniska Högskolan (i Stock
holm). Den tredje delen, "nada” , 
betecknar institutionen för Numerisk 
Analys & DAtalogi, en del av KTH. När 
breven väl kommit dit vet datorsyste
met där hur jag ska få dessa brev och 
meddelar att det finns nya brev att 
läsa.

I en del fall kan man stöta på maila- 
dresser med diverse utropstecken mel
lan namnen. Detta är ett mer primitivt 
sätt att skicka post med som man 
använde innan det ovanstående sättet 
att ange adresser konstruerades. Det
ta adresseringssätt anger precis hur 
ett brev ska skickas.

Tar man till exempel adressen
f o o ! b a r !b l u t t i ! lu d d e

BILD: Lasse Zernell

så betyder det att brevet först ska 
skickas till datorn med namnet foo, 
därefter till datorn med namnet bar, 
vidare till datorn med namnet blutti 
och användarnamnet ludde på denna 
dator. Detta är inte så flexibelt och lite 
bökigt, då man måste veta precis vil
ken väg brevet ska gå. I den mån man 
stöter på denna typ av adressering 
idag, så är det ofta i kombination med 
den vanliga adresseringen, till exem
pel

c b m v a x ! c b m e h q !cb m sw e! a d d e r  
! l u d d e S u u n e t . u u . n e t .

Där skickas brevet först till domä
nen som är angiven och därefter 
används det gamla sättet att adresse
ra med det som står före @-tecknet, 

Erik Lundevali

Emailadresser för den intresserade:
p r e s id e n t @ w h i t e h o u s e . g o v  
(USAs president)

b i l l g @ m i c r o s o f t . com
(Bill Gates, boss för Pyttemjuk (flåt, Microsoft))

b e a v is @ m tv . com
b u t th e a d @ m t v . com
(Beavis & Butthead, kända från MTV)

a d a m s d @ c e r f . n e t
(Douglas Adams, berömd Liftarboksförfattare)
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De gla
da gos

sarna 
Beavis 

och 
Butthe
ad från 

MTV 
har nu 

en egen 
email- 
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MJUKVARA
Amiga

UiW S^
James Pond 3 Al 200 
Out to Lunch Al 200
Pinball Spec. Ed. A500 
Sensible Soccer Int. 
Wembley Soccer Al 200 
Beneath a Steel Sky 
Cannonfodder 
Club Football Man.
Sim City 2000

CD 32
Banshee 
Battlechess 
Battletoads 
Heimdall 2 
James Pond 3 
Legacy of Sorasil 
Wembley Soccer 
Defender of the Crown 2 
Pirates Gold 
Cannonfodder 
Simon the Sorcerer 
Arcade Pool

Carriers at War II 
FIFA Soccer 
Harpoon II 
Dessert Strike 
He Fighter 
Club Football Man. 
Sim City 2000 
Simon the Sorcerer

p c O
Aegis G. of the Fleet D, 
CD Compilation
Myst
SNN-21 Sea Wolf 
Beneath a Steel Sky 
Simon the Sorcerer 
7 th Guest 
Dessert Strike 
Dune
Syndicate Plus

269
219
279
169
219
349
289
279
349

279
319
209
329
319
259
279
109
299
369
349
149

499
409
459
299
489
329
339
399

539
259
639
499
459
399
229
299
199
579

Ljudkort och CD-ROM.
MultiMedia Kit innehållande; -16 bitars ljudkort
och Sony CD-ROM (300Kb/sek,multisession) 2,685:
inkl. programvara och manualer,

Komplett MultiMedia Kit innehållande; -16 bitars 
ljudkort - Sony CD-ROM (som ovan) - Högtalare - 3.495:
S-Mikrofon - S-Hörlurar - Manual och programvara 
på 5 CD skivor.

SONY CD-ROM som ovan. 1,695:
16 bitars Ljudkort, 995:

OBS! Ovanstående SOUND VISION produkter är 
SoundBlaster kompatibla.

Amiga CD 32 
inkl.102 spel!
OBS!! Priset dr 

inkl.moms m ed 
1 års Garanti. 1

Amiga CD 32 Ink4spel X
Amiga CD 32 FMV 2.795
Exp.enhet CD32 2.695
Communicator CD 32 1.325

PC 486 SX-25/4MB/210MB 
VLB, DOS 6,2 SV 8.695

PC 486 DX2-66/4MB/210MB 
VLB, DOS 6,2 SV 10.995

14" SVGA MPR ii 2,995

15" SVGA MPR II 3.895'

NOTEBOOK 486 SX-25 
LCD, 4MB/120MB, Dos 
6.2 SV Windows 3,1 SV 12,995

Olivetti JP 150 
Bläckstråles krivare 2.195:

Star LC 100 
9-nålars matris / färg. 1.995: 

•  •

riLLBEHOl
JOYSTICKS

Tornado PC 139;
FX 2000 PC 299:
Flightmax 399:
Program Stick SNES 599:

JOYPADS
Competition Pro CD32 199
Propad Megadrive 169
Fighter 2 149
Prodpad SNES 169
Dragonspeed 129
Propad PC 169

Beställda varor skickas mot efterkrav med 
förkortad liggetid hos Postverket, angivna 
priser äV inkl.moms. Postförskottsavgift och 
frakt tillkommer. 1 ÅRS GARANTI.

Ö P P E T : VARDAGAR 
1IOO - 1 8 0 0

Ring eller Faxa efter 
komplett produktförteckning.
TEL: 019-57 33 93 
FAX: 019-57 33 96 

BOX 1112, 6 9 2  2 5  KUMLA
A N G IV N A  PRISER ÄR INKL.M O M S.
Reservation mot prisändringar och slutförsäljning.



DMZ-DISKETTEN

trasiga filer
Dags för diskett nummer 5 i Datormagazins 
serie. Med detta nummers diskett kan du 
rädda trasiga filer, disketter och hårddiskar 
samt skydda dina program från virus.

Diskettens största program är Toolmana- 
ger, som vi skrev om i förra numret av Dator- 
magazin.

Det mest eländiga som kan hända en 
är att man raderar filer av misstag 
eller att få läs/skrivfel på en diskett 
eller hårddisk. För att fixa till detta 
finns det flera program, både Public 
Domain (gratisprogram) och kommer
siella.

Disksalv
Ett av de bästa programmen har alltid 
varit Disksalv från David Haynie. 
David är en av hjärnorna bakom Ami- 
gan och hans program har funnits i oli
ka versioner sedan sju år tillbaka. Den 
version av programmet som finns på 
disketten är den senaste och den fun
gerar enbart under AmigaOS 2.x eller 
senare. Disksalv söker igenom en tra
sig volym (diskett/hårddisk) efter allt 
som går att rädda. I vanliga fall funge
rar det så att programmet läser ige
nom volymen och sedan presenterar 
en lista över allt som finns på disket
ten. När man sedan valt det man vill 
ha tillbaka brukar programmet vilja 
återskapa filen/filerna på en annan 
volym. I vissa fall är det även möjligt 
att reparera på plats, d.v.s. reparera 
volymens innehåll utan att behöva läg
ga de räddade filerna på en ny volym.

Det senare är praktiskt när man har 
fått fel på hårddisken. Det är ju sällan 
man har en till hårddisk liggande för 
att rädda den kraschade hårddiskens 
innehåll till.

Den kompletta dokumentationen till 
programmet finns med på disketten.

Med DiskSalv kan man reparera filer och diskar.
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Den är på svenska och översatt av 
Mathias Axelsson (tack för det job
bet). Här kommer en liten lista över 
funktioner i Disksalv 2:

SALVAGE: Rädda. Det här är den 
grundläggande åte rf å-ge no m-ko p i e-
rings-funktionen. Disksalv försöker att 
återskapa alla filer som den hittar på 
den trasiga volymen för att sedan åter
skapa den på en ny volym. Det går 
naturligtvis att välja själv vilka filer 
som ska räddas och vart de ska kopi
eras.

UNDELETE: Ta tillbaka. Detta är en 
annan återfå-genom-kopierings-funk- 
tion. Den används för att plocka fram 
oskadade filer som man har raderat 
av misstag eller någon annan anled
ning. Även här går det att välja vilka 
filer som ska tas tillbaka.

VALIDATE: Validera. Det här en 
funktion som jag har använt rätt ofta 
på olika hårddiskar. Om datorn kra
schar precis när man håller på att 
skriva data på en volym (diskett/hård
disk), t.ex. sparar en text i ordbehand
laren, så kan det hända att volymen 
inte valideras riktigt efter omstarten. 
Då går det inte att skriva på den voly
men längre. Datorn talar då om att 
volymen inte är validerad. Detta kan 
fixas med denna funktion.

Det är en så kallad laga-på-plats- 
funktion. Detta betyder att den kan 
laga rätt stora hårddiskar. Efter lag
ningen visas skadade filer i en lista. 
Dessa filer bör man ta bort.

REPAIR: Reparera. Detta är i princip 
samma funktion som VALIDATE men 
mer avancerad. Den kan också laga 
volymer direkt på plats genom att 
avsöka hela volymen efter trasiga 
filer. Eftersom funktionen är mera 
noga tar den längre tid men i gengäld 
så hittar den också mycket fler filer än 
VALIDATE.

UNFORMAT: Ångra formatering.
Även denna funktion är en laga-på- 
plats-funktion. Den försöker att rädda 
innehållet på en diskett som har blivit 
formaterad av misstag. Funktionen lik
nar REPAIR men förutsätter att disket
ten i övrigt är hel.

Disksalv 2 har många fler inställ
ningsmöjligheter och det är ganska

lätt att ratta bort sig bland dem. I prin
cip kan Disksalv själv analysera allt 
som behövs för att det ska fungera. 
Det enda du behöver göra själv är att 
välja en av metoderna som jag beskri
vit. Vilket filsystem det handlar om 
och annat brukar Disksalv kunna lista 
ut själv. Jag kan i alla fall rekommen
dera att läsa igenom den svenska 
dokumentationen. Den är visserligen 
inget för den totala nybörjaren men 
samtidigt är Disksalv inget program 
som man använder sig av varje dag 
(förhoppningsvis).

VirusChecker
Ett annat elände är virus. Har man väl 
upptäckt att man har fått virus är det 
nästan för sent. Då brukar ofta hela 
diskettlådan redan vara smittad. Det 
är därför viktigt att du alltid har en ren 
Workbench-diskett tillhands. Det enda 
sättet att hålla virus från en diskett är 
att skrivskydda den. Använder du din 
original Workbench-diskett till det dag
liga arbetet så kan inget Virusprogram 
hjälpa dig. Gör ALLTID en kopia av dis
ketter som är viktiga och svåra att 
återfå. Hur man gör en kopia av en 
diskett står i handboken till din dator. 
Om du misstänker att du har fått virus 
är det bästa att stänga av datorn helt 
och hållet och starta om den från en 
ren Workbenchdiskett. Virus kan inte 
överleva en kallstart, d.v.s. om du 
stängt av strömmen för datorn. Däre
mot kan de göra det om du bara boo- 
tar om genom Ctrl-Amiga-Amiga.

Nåja, har smittan varit framme kan 
du ha nytta av programmet Virus- 
Checker som finns med på den här 
disketten. Det är version 6.41 och 
den kan ta hand om en hel drös med 
virus, i princip alla sorter som är vanli
ga. Det kan vara bootblocksvirus, 
länkfilsvirus som biter fast sig på filer 
med mera. VirusChecker är alltså ett 
mycket användbart program.

GUIArc
GUlArc är ännu ett trevligt och använd
bart program som man kanske inte 
kör så ofta men när det behövs är det

W in d o w  B a c k d r o p ?  
S t a v  B e s  t d e n t ?  

W ind o w  X P o s i t i o n :  
W ind o w  X  P o s i t i o n :  

H o t k e y :

S a v e

__

R u t o n a t i c a i i v  C h e c k  I n s e r t e d  D i s k s  
D F0 : •%/" 1 DF1 : y ^ l  D F 2 : _ a £ j D F 3 :  * S \

R u t o n a t l e a l l y  C h e c k  E n t i r e  D i s k  
DF0 : ____j D F i :  I P F 2 : ____j D F 3 :   _J _____

J

Virus är, som alla vet, ett otyg. Med Virus Checker kan man kontrolle
ra om det finns några elakingar på disketter och hårddiskar.

Datormagazin 15*94
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DMZ-DISKETTEN
trevligt att ha. Det enda som program
met gör är att klistra ett vettigt använ- 
dargränssnitt på olika packningspro- 
gram som finns. Det mest använda 
packningsprogrammet i Amigakretsar 
är Lha. Det är även det programmet 
som jag packar alla program på dis
ketten med. Tyvärr fanns det hittills 
inte tillräckligt med plats över på dis
ketten för att lägga med hela Lha- 
paketet inklusive dokumentation. 
Framöver kommer det dock att finnas 
med. Även om man har läst igenom 
dokumentationen så kan det vara rätt 
knöligt att använda programmet. För 
det måste man förstå en del om hur 
man kör program från ett Shell-fön- 
ster. Här hjälper programmet GUlArc. 
Med det får man fram arkiverade filer i 
ett fönster och kan enkelt klicka sig in 
i arkivet, packa upp det eller bara 
plocka en enstaka fil från det. GUlArc 
gör detta genom att analysera arkivet, 
lista ut vilket program det är skapat 
med och använder sig just av det pro
grammet för att utföra alla dessa funk
tioner.

För det krävs det naturligtvis att du 
har just det arkiveringsprogrammet. 
Eftersom vi använder Lha på Datorma- 
gazins diskett finns Lha naturligtvis 
med på varje dikett. Det vet GUlArc 
förstås inte om och för det behövs ett 
inledande steg innan du kan använda 
GUlArc till något vettigt. Du måste 
först kopiera programmet Lha till din 
kommandokatalog. Det gör du så här:

1. Starta datorn med en Work- 
benchdiskett.

2. Leta reda på symbolen som 
heter Shell på Workbenchdisketten 
och dubbelklicka på den.

3. I fönstret som öppnas skriver du 
följande:

c o p y  D M Z 0 5 :c /lh a  c :
På det sättet kopieras programmet 

lha från Datormagazins diskett till din 
Workbench-diskett. Det kan hända att 
det inte finns tillräckligt med plats på 
den disketten. Då får du helt enkelt 
radera några filer som du inte har så 
stor nytta av. Kandidater för radering 
är till exempel programmet Clock som 
ligger i lådan Utilities eller kommandot 
EDIT som ligger i c-lådan (syns inte

v2.info
vJ/BugReport.txt
v2/Bug{4eport ,tx t. info
v2/DiskSalv
v2/Dtsk$alv.Ufo
v2/DStocale.LHfl
vl/lnstatl
v2/lnstalt.info
v241akeBoot
v2/Make8oot.iftfo
v2/0rderf orn.txt
vS/Orderforn.txt.iflfo

v2/RERDt1E,info

andra Progranobjekt

i

ToolManager är e tt mycket bra 
program till Amigan. I förra 
numret av Datormagazin hade 
vi en artikel om programmet 
och dess funktioner.

direkt från Workbench).
Har du fått in programmet Lha till 

din c-katalog så kan du bara köra 
igång GUlArc och rota runt bland arkiv 
som är packade med Lha. De känner 
du bäst igen på att filnamnen för des
sa arkiv brukar sluta på .lha (punkt 
lha). Ett sätt att bekanta sig med GUl
Arc kan ju vara att titta på innehållet 
på Dataormagazins diskett. Där hittar 
du ett antal Iha-arkiv.

ToolManager
Det största programmet på disketten 
är ToolManager. Med det programmet 
kan du komma åt dina program på ett 
enklare sätt. Istället för att klicka dig 
igenom en massa lådor kan du lägga 
upp en rad med bilder som symbolise
rar dina program. Klicka du sedan på 
en sådan bild startas programmet. 
ToolManager är ett rätt avancerat pro
gram och kräver nästan att du har 
hårddisk. Det är i alla fall då man har 
mest nytta av det. Vad man åstadkom
ma med ToolManager beskrev Christi
an Almgren i en artikel i förra numret 
av Datormagazin. På disken finns 
även ett arkiv med en massa symbo
ler och små bilder som kan användas 
tillsammans med ToolMangager.

Det var allt för den här gången. Jag 
hoppas ni har mycket nytta av pro
grammen på disketten. Har ni önske
mål eller synpunkter på disketten så 
ska ni inte tveka att skriva till mig på 
Datormagazin.

Peter Kerschbaumer

ns

Läs_Wi9_Först . 
las J lig jbrst. info 
Pro9rantnstalleraren 

raninstalleraren.info 
BIN.lha 
BFX.lha 

VirusChecker,lha

Path: DKt5:DiskSalgZ.lha.........  1
iWB: Hone Parent Rdd Vie8 I
DISKEN Dl Root frt/Cp Iest
RAM: Drives Hove

Path: DHZ85: M
|DF«: HONE Parent I P View
DISKEN Dl Root Ext/Cp Test

w m . Drives Delete

Så här gör du en säkerhetskopia

Starta Amigan med en Work
bench-diskett och leta upp sym

bolen Shell. Den borde ligga i 
en låda som heter System på 

din Workbenchdiskett. Dubbel
klicka på symbolen för a tt öpp

na e tt Shell-fönster.

S h e  t t  p r o c e s s  T 9  
S y s _ 4 8 0 0 T : >  d i s k c o p y  f r o n  d f 8 :  t o  d f 0 :

Skriv följande kommandorad precis som den står här. Tänk 
på a tt sätta mellanslagen på rätt ställe:

DISKCOPY FROM DFO : TO DFO :

r detta är klart ber programmet dig a tt sätta in 
disketten du vill kopiera till i diskettstationen. 
S ätt in en tom diskett och tryck på return.

jfn«S?K EUUtsSl̂ iTti/cKtSi ... »wbryt•: 
f!ik‘»8?ii!IWsp stffipi is«» i  ‘11 i if 1,5?hsl«0£Shee*.:

När du frågas efter originaldisketten (den som du ska kopiera 
ifrån) ska du sätta in Datormagazin-disketten och trycka på 
return. A llt som finns på disketten kopieras sedan till en buffert 
i minnet.

P S ih ir J K f . iT  '
sn;;_4S6«?:t5t J cf r r

“EiSCVf!?
cTRtti . t .

BF8avbryt*:

Om minnet inte skulle räcka till för a tt buff ra hela diskettens 
innehåll kommer programmet diskcopy be dig i omgånger a tt 

först sätta In originaldisketten och sedan disketten du vill kopi
era till. När allt är klart kan du skriva ENDCLI följd av return för 

a tt stänga Shell-fönstret. Kopian är nu färdig.

GUlArc gör det lättare att 
packa upp program. Själva upp- 
packningsprogrammen måste 
man dock redan ha, GUlArc är 
bara ett användargränssnitt.

Datormagazin 15*94 21
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*sm uvi%

ödlor
på CD

Nu har det kommit en CD som borde tilltala alla 
blivande paleontologer och andra dinosauriein- 
tresserade. Det är företaget Optonica som i 
samarbete med Naturhistoriska Museet i Lon
don har producerat skivan Insight Dinosaurs.
Insight Dinosaurs tar upp det mesta 
som nyfikna kan vilja veta om dino- 
saurier. Med engelskt tal, bilder och 
animationer tar man upp skiftande 
ämnen som till exempel fossiljakt, 
vad dinosaurierna åt och hur de lev
de. Man tar också upp fyra teorier om 
ett av tidernas största mysterier; var
för de dog ut.

Skivan fungerar med de flesta CD- 
ROM till Amiga. Om maskinen har 
AGA-grafik så känner dessutom 
maskinen av det och förbättrar en 
stor del av bilderna betydligt. Det 
märks däremot att skivan är avsedd 
för joypad (CDTV:ns eller CD32:ans). 
Det går visserligen att styra med mus 
eller tangenter, men det är traggligt. 
Man måste också starta om maski

nen när man ska sluta. Det finns ing
en möjlighet att hoppa ut i DOS igen.

För att göra det hela lite mer lätt
samt så finns det också en pysselav
delning på skivan där man kan lägga 
dinopussel, färglägga bilder och ha 
frågesport.

Det finns en liten motsägelse med 
skivan; den vänder sig till lite yngre 
nyfikna ungar men den är på engel
ska, vilket svenska juniorer oftas inte 
kan speciellt bra. Om man är lite 
äldre (d.v.s. kan engelska) och är 
nybörjare på dinosaurier så är skivan 
mycket bra och täcker väldigt mycket 
om dinosauriernas arter och historia, 
liv och död. Det finns också ett myck
et bra index i vilket man kan söka 
direkt på ett ord.

Man kan i detalj undersöka 
olika dinosauriearter och få 
en rad olika fakta, och 
tack vare talet på skivan 
kan man få hjälp med att 
lära sig uttala namnen vil
ket brukar vara det största 
problemet när man håller 
på med urtidsödlor.

Datormagazin 15*94

Även om filmsnuttarna inte är 
av Jurassic Park-kvalitet så är 
de riktigt snygga och ödlorna 
ser faktiskt riktigt levande ut.

Insight Dinosaurs är en suverän 
skiva för den som inte har några pro
blem med engelskan.

För den som inte kan engelska så 
är en svensk bok ett bättre köp.

Ove Kaufeldt

E X I S T E D :  B O  T O  7 5  M I L U O N  T E R R S  R G B

TRl ÅS 2 i 2 JURASSIC

N H M h  M t W N S  G O D I  M O T H E R  U Z R R D  
D I E T H E R B I V O R E  
F I R S T  F O U N DJ . R  H O R N E R  &R .  M R K E L R . 1S 7 9  N O R T H  R M E R I B R  j
m v n mH R D R O S R U R S
S I Z E  M H M  U P  T O  a  M E T R E S

Most dinosaur names end in 
-SfUIRUS.This is the mate form 
of the Sreekword SRIiROS 
(meaning lizard or reptile]. 
Perhaps most dinosaurs have 
mate names because most 
have been named by men! 
Only two dinosaurs have 
female names ending in 
-SRURfl. They are 
IlflELlYNRSRURR

Insight Dinosaurs

T O T A L T

Q. h"
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Utrustningskrav: CD-ROM, CDTV, 
eller CD32
Dokum entation: Ingen. Hjälp finns 
på skivan 
Pris: 519 kr 
Tillverkare: Optonica 
Recensionsex. från: Softler Soft
ware, tel. 08-749 08 06, fax 08-749 
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Pa senaste tiden har det i det 
närmaste rått en baby-boom 
när det gäller CD-ROM, 
främst på PC-sidan. Nu blir 
det också vanligare och vanli
gare med CD-ROM-paket till 
Amiga. Ett i raden är ett paket 
som heter Tandem, ett amiga- 
paket som innehåller både
styrkort samt CD-ROM 
IDE-gränssnitt.

Det första man reagerar på när man 
öppnar lådan är alla prylarna som lig
ger där. Det är två kretskort, tre 
installationshandböcker, disketter 
plus en del kablar och förstås även 
själva CD-spelaren.

Efter en stunds läsande visar det 
sig att man kan strunta i det mesta 
av kartongens innehåll. Ett av krets
korten plus den ena handboken är för 
installation i en PC. Handbok nummer 
två använder man om man vill instal
lera CD-spelaren på något annat kon
trollkort än det som finns med i 
lådan. Till slut sitter man med ett litet 
kort, en kabel, fyra skruvar och en 
handbok stor som ett A4-papper.

Efter att ha sorterat ut vad man 
egentligen behöver så är resten av 
installationen busenkel. Det är bara 
att kolla åt vilket håll kortet ska sitta i 
datorn, trycka fast bandkabeln och 
skruva dit driven. Fixat på tre minuter.

Att installera mjukvaran är lika 
enkelt det. Man har nämligen utnyttjat 
Commodores Installer-program, så
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med

det är bara att klicka sig fram bland 
alternativen. Mycket smidigt.

Mjukvaran
På programdisketten finns inte bara 
nödvändiga device-filer och en del 
andra nödvändiga program, utan ock
så några småprogram för att man ska 
kunna utnyttja CD-ROM:en. Det är 
knappast något som tyder på pro- 
grammerarglädje och inspiration utan 
finns där mest för att det är nödvän
digt.

Det är bland annat småprogram för 
att kunna spotta ut CD-skivorna från 
driven och lyssna på musik-CD.

Hårdvaran
Styrkortet i Tandempaketet är av IDE- 
typ och har två kontakter för olika 
enheter. Man kan alltså köpa en IDE- 
hårddisk och koppla in den till samma 
kort om man skulle vilja det. Hastig
heten på driven är riktigt bra, en

Med en hastighet på 292k i sekunden ligger överföringshastig
heten på en klart acceptabel nivå för en duaispeedCD.

snabbtest med programmet Sysinfo 
visar att CD-ROM:en har en överfö
ringshastighet på ca 292k i sekun
den.

Slutomdöme
Att skaffa ett CD-ROM med styrkort 
för en dryg tusenlapp för tankarna till 
skräpkvalitet (eller möjligen stöld
gods), men Tandempaketet är helt 
klart inte något sådant. Visst kan det 
kännas som att man får betala för 
mycket prylar som man aldrig kommer 
att använda, men det spelar ingen 
roll.

Även om man redan har ett styrkort 
som man kan ansluta en CD-ROM till 
så är det här ändå ett bra paket på 
grund av det låga priset. Tandem är 
ett mycket bra introduktionspaket 
eftersom det är billigt, det innehåller 
all hårdvara som behövs (och en del 
som inte behövs) och är enkel att 
både installera och använda.

Ove Kaufeldt

Med en hastighet på 
292k i sekunden lig
ger överföringshastig
heten på en klart 
acceptabel nivå för en 
duaispeedCD.

Tandem CD + IDE
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0523-51 000
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Nyheterna i

Workbench 3.1
Äntligen har Kickstart 3.1 kommit. Och nu 
i en version för alla Amiga-modeller, från 
Amiga 500 till Amiga 4000.

Vi har letat fram alla nyheter och visar 
här vad som har hänt sedan den förra ver
sionen.

Plus:
-  Snabbare grafikhantering
-  utnyttjar fler färger på 

Workbench
-  Stöd för grafikkort (om 

även begränsad)
-  Datatyper, Onlinehjälp 

(AmigaGuide)
-  starkt förbättrade Shell- 

kommandon
-  Förbättrade inställnings- 

program
-  nya upplösningar för 

ECS-maskiner
-  helt bakåt kompatibel 

med 2.x
-  CDROM-filsystem
-  Bättre hantering av exter

na dosdevices
-  Användargränssnitt på 

svenska

Minus:
-  Dyrt
-  Installation kräver 

ingrepp i datorn
-  Handböcker på engelska
-  Vissa användbara kom

mandon kan bara utfö
ras från Shell

Att tänka på när du beställer:

1. Du måste ange till vilken 
dator du ska ha det. Det är 
skillnad på ROM-kretsarna 
till de olika modellerna.

2. Du måste fråga dig om du 
vågar att installera själv eller 
om du ska investera ytterli
gare några hundralappar 
för installationen hos en ser
viceverkstad.

Det går att lägga fönster 
eller bilder i fönster på 
Workbenchen.

Sedan en kort tid kan man köpa Kick
start och Workbench 3.1 hos Karlberg 
& Karlberg som är den officiella distri
butören för Commodores nya opera
tivsystem. I paketet hittar man tre 
handböcker på engelska (Workbench, 
ARexx och DOS) sex disketter och en 
eller två Kickstart-ROM-kretsar.

De stora nyheterna ligger under 
”skalet” och syns inte vid första 
anblicken. En sak som lär intressera 
många A4000-ägare är att man har 
ställt in en längre timeout-tid i ROM:et 
för att vara kompatibel med flera oli
ka IDE-hårddiskfabrikat. Detta var ett 
av de stor problemen för de som ville 
installera hårddiskar i sina datorer. 
Det var helt enkelt svårt att lista ut 
vilka som fungerar och vilka som inte 
gör det.

En annan nyhet är CD-ROM-filsyste- 
met. Det kan läsa skivor i ISO 9660- 
formatet (den största CD-ROM-stan- 
darden). CD-spelaren kan vara kopp
lat till den inbyggda IDE-kontrollern i 
Amiga 4000/1200 eller till en extra 
SCSI-kontroller. Det fungerar i båda 
fallen. Är du på gång att köpa en CD- 
spelare så slipper du alltså köpa ett 
extra filsystem. Att använda CD-ROM- 
filsystemet är dessutom busenkelt. 
Det fungerar precis som med alla 
andra extra-dosenheter, d.v.s. man 
flyttar en symbol från lådan Stora- 
ge/DosDrivers till Devs/DosDrivers, 
startar om datorn och vips får man 
fram CD-skivan på Workbench. Det 
enda som kan behöva göras är att 
ändra Verktygstyperna i DosDriverns 
symbol, för att anpassa till den egna 
konfigurationen. När det väl är instal
lerat behöver man inte bry sig om det 
hela längre och glömmer bara bort 

det.
Vill man installera 

flera CD-spelare är det 
inte heller några pro
blem. Man kopierar 
bara symbolen för den 
första CD-DosDrivern, 
ändrar i Verktygstyper
na och startar om

datorn. 'fe
För alla som undrar så kan jag 

säga det med en gång: nej, det går

Här är hela 3.1-pake- 
tet: handböcker, 
ROM-krets och dis
ketter.

inte att spela CD32-spel 
med 3.1 och en vanlig CD-spelare 
inkopplad till Amigan. CD32:an och 
Amigan skiljer sig på ett par avgöran
de punkter.

Högre hastighet
En annan märkbar skillnad är hastig
heten när det gäller grafik. Att rulla 
(scrolla) text i ett Shell-fönster går nu 
betydligt snabbare. Det beror på att 
AmigaOS nu enbart flyttar på de bit- 
planen som innehåller data. Antalet 
färger är samma som tidigare. Det 
betyder alltså om du har en Amiga 
500/2000 så är 16 färger på Work
benchen den övre gränsen. Även det 
maximala antalet färger är det sam
ma (4096). Med Kickstart 3.1 byter 
man ju enbart operativsystem och 
inte alla hjälpprocessorer som har 
hand om grafiken. Däremot går all 
grafikhantering betydlig snabbare. Alla 
som äger någon form av grafikkort 
kan glädja sig åt att skärmar (även 
Workbench) går att öppna i 256 fär
ger med fullt stöd av operativsyste
met.

Universellt system
Med 3.1 försvinner även ett annat 
problem. Hur ofta har man inte svurit 
över att plocka fram olika program för 
att visa texter och bilder? När det gäl
ler bilder är ofta t.o.m. olika program 
för olika bildtyper.

Detta har Commodore löst elegant 
genom datatyper och programmet 
MultiView. Datatyper är helt enkelt 
små filer som beskriver olika filfor
mat, vad de innehåller och hur de filer 
i det formatet ska presenteras. Multi
View är skalet över det hela och kan 
ladda alla filer som det finns dataty
per för.

Datatyper har dock mycket större 
användning än så. Skickliga program
merare kan utnyttja dessa i sina egna 
program för att ladda och spara filer. 
Genom det sparar programmeraren 
arbetet med att ta hand om filforma
tet själv och användaren får möjlighet 
att t.ex. ladda in nya bildformat vartef
ter det dyker upp datatyper. Ett pro
gram som utnyttjar det redan nu är 
Personal Paint.

MultiView förstår redan idag ett 
stort antal filer, bland annat AmigaGu- 
ide-formatet. Just datatypen AmigaGu
ide är intressant eftersom den ger 
programmerare möjligheten att inte
grera ”online"-hjälp i sina program. 
Det är alltså fullt möjligt att till exem
pel ställa markören i en textfält i en 
dialogruta, trycka på hjälp och få fram 
en förklarande text över dialogrutan.

Här får Commodore dock ett stort 
minus: Man har inte utnyttjat denna 
funktion i det egna operativsystemet! 
Här presenterar Commodore ett otro
ligt vettigt system och använder det 
inte själv.

Det verkar som vanlig vara Public 
Domain-programmerare som får visa 
för Commodore hur man gör. I tabel
len hittar du i alla fall en komplett 
översikt över datatyperna som följer 
med 3.1-paketet.

Shell-godis
För alla "hard core”-shellfantaster 
finns en hel del nyheter. Det går nu 
till exempel att öppna den seriella 
enheten (serial device) från Shell med 
parametrar. Så kan man genom att 
skriva...
copy sys:t/trams ser:19200/8N1

...skicka data till serieporten med 
19200 bps, åtta databitar, ingen-par- 
titetsbit och en stopbit. Alla som 
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Ett exempel på pen
sharing; flera bilder 
med olika paletter 
samsas om färgerna 
som finns i workbench- 
paletten.

CD-ROM-stöd är inba
kat i Amiga-OS 3.1. 
Det är inte svårare än 
att flytta på en ikon 
för att få det att fun
gera.

tycker att det här är mambojambo 
behöver inte bryr sig, 99 procent av 
alla Amiga-användare kommer inte att 
använda funktionen.

En annan mera användbar funktion 
är kommandot LoadResource. Det är 
mycket användbart för diskettbasera- 
de system, d.v.s. datorer utan hård
disk. Med kommandot kan man ladda 
in systemresurser (vackert ord) i min
net innan de ska användas. På det 
sättet slipper man en hel del diskett- 
swappande. Ett exempel kan ju 
vara...
loadresource libs:asl.library

...som laddar in det bibliotek (för 
standard-dialogrutor) i systemet. På 
det sättet slipper man byta diskett 
när ett program vill öppna en dialogru
ta. Med optionen LOCK kan man låsa 
en resurs i minnet så att den inte lad
das automatiskt ur minnet när det 
skulle blir knappt.

Det är visserligen en användbar 
funktion men det hade ju inte skadat 
om Commodore hade gjort ett inställ- 
ningsprogram ovanpå det hela med 
ett vettigt användargränssnitt.

Eftersom de med diskettbaserade 
datorer har mest nytta av kommandot 
och dessa användare ofta är nybörja
re är det lite av ” Moment 22” över 
det hela: ”Visst, det går att förenkla 
arbetet med datorn men för det mås
te du först lärt dig komplicerade kom
mandon".

En annan nyhet under skalet som 
är mest användbar för så kallade 
’PowerUsers” är optionerna till kom
mandot ConClip. Man kan ange klipp
bordets enhetsnummer (0-255) och 
Pa så sätt bestämma var urklipp ska 
hamna. Det finns alltså möjligheten 
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att lägga grafik i en buffert och text i 
en annan, musik i en tredje o.s.v.

Spel fungerar
En mer jordnära sak som var ett hin
der för 2.0 när det kom är kompatibili
teten med spel. Steget mellan 1.3 
och 2.0 var gigantiskt jämförd med
2.0 till 3.1. Många spel fungerade 
inte och det är nog därför det finns en 
hel del Amiga-ägare kvar ute i landet 
som inte ens har kastat ut 1.3 ur bur
ken. Rädslan sitter kvar länge. Med
3.1 är det i princip noll problem. De 
spel som inte fungerar på 3.1 funge
rar inte heller under 2.0 och är där
med stenålder och öken ändå.

Vid det här laget undrar säkert 
många om det är värt att skaffa 3.1.

Gentemot 3.0 är förändringarna 
inte så stora. Mest är det buggfixar 
(små fel som har försvunnit) och över 
lag en större stabilitet. Om du hittills 
bara har haft 1.3, 2.0 eller 2.1 så får 
du nu alla fördelar som var förbehåll
na för Amiga 1200/4000. Du kan till 
exempel ladda bilder i Workbench och 
operativsystemet ser till att Workben- 
chens original-färgpalett används och 
utnyttjas optimalt. Laddar du sedan in 
en bild med helt andra färger försöker 
AmigaOS att utnyttja oanvända färger 
eller hitta liknande färger. Den tekni
ken kallas ”PenSharing” .

Bland inställningsprogrammen har 
det också hänt en del. Om vi till 
exempel tittar på inställningsprogram- 
met för färgerna så kan man nu inte 
bara ändra färgerna utan även 
bestämma hur de ska användas. Du 
kan bestämma färgen för fönsterra
mar, olika texter, skärmtiteln, knap-

■  Text
□  Vikt is text 
□Ljttsa kanter 
■Hörka kanter
□fiktiva titetrader i fönster 
□fiktiva fönsternann 
□henybakgrund

Färginstäilningar
Bj_____ Flerfärgsinstaltning

Rött: 135 
Srönt: 158 
Btatt:158

Rnvänd [ fivbryt [

par och allt möjligt annat som finns 
på Workbench.

Den som har en ESC-Amiga (Amiga 
500 Plus, Amiga 2000 C, Amiga 
3000 mm.) kommer att kunna utnytt
ja nya skärmupplösningar som 
”Super72” med 800x600 vid 72 Hz 
(interlaced) eller "Euro72" med 
640x400 vid 70 Hz (non-interlaced). 
Den första flimrar lite men det är en 
rätt mäktig upplösning.

Kort och gott så är AmigaOS 3.1 
det rätta valet för alla som inte har 
någon AGA-dator än (Amiga 
1200/4000) eller har problem med 
hårddiskar till den. Alla som vill utnytt
ja sina grafikkort, vill få snabbare gra
fik över lag, vill jobba snabbare eller 
inte vill missa kommande program 
som kräver 3.1, borde skaffa Amiga- 
0S3.1. Har du en Amiga 500, 2000, 
3000 och inte uppgraderar kommer 
du förr eller senare hänga efter i 
utvecklingen precis som alla stackare 
som fortfarande sitter med 1.3 
(yuck!).

Peter Kerschbaumer

Det finns mycket fler 
inställningsmöjligheter 
när det gäller färger i 
Amiga-OS 3.1.

Tabell Datatyper
Följande datatyper följer 
med i Workbench 3.1- 
paketet:
8SVX- IFF ljudfil
AmigaGuide -  Amiga
hjälpfiler, dokument i Ami-
gaGuide-format
FTXT -  IFF textfiler
ANIM -  Animationer i
ANIM-formatet
CDXL -  Animationer i
CDXL-format (CDTV)
ILBM -  Bilder i IFF-formatet

Det finns redan många fler på 
Public Domain. Ofta ligger de 
dock inte på någon diskettse
rie. Man blir alltså tvungen att 
iadda ner dem med modem 
från en BBS.
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Splvmordsschack
Återigen är det dags för de billiga programmen och 
den här gången har jag letat reda på några spel och en 
del andra nyttigheter.

Ett av spelen är en bakvänd schackvariant. I det 
andra spelet ska du konkurera ut motståndaren i 
boskapsskötsel.

Och så har det länge efterlängtade Term 4.0 kommit.

Term 4.0
© © © © ©

och fåravel

Sheperd. Som synes är spelet lite plottrigt, men man 
ser vad man gör. Just nu köper jag  djur (närmare 
bestämt en häst).

De av oss som använder Term som kom
munikationsprogram har nu äntligen fått 
något att glädja oss åt: Term 4.0 har 
kommit.

Term är i likhet med Ncomm och Ter
minus ett kommunikationsprogram till 
Amigan. Du använder det tillsammans 
med ett modem för att ringa BBS:er. Att 
ens försöka säga vilket av dessa (eller 
andra) program som är det bästa är helt 
omöjligt då alla tycker olika, men jag kan 
i alla fall ge en del information om Term 
då detta precis kommit med en ny ver
sion.

Term är ett ganska stort och resurs- 
hungrigt kommunikationsprogram. Enligt 
upphovsmannen så bör du ha minst 2MB 
minne och en 68020 eller bättre för att 
köra det. Å andra sidan så är det MYCK
ET konfigurerbart samt har ett snyggt 
användargränssnitt. Term klarar av ett 
otal olika terminalemuleringar och filöver
föringsprotokoll genom att det stödjer 
både XPR-protokollen samt XEM-protokol- 
len. De första är för filöverföringar och de 
andra är för olika terminalemuleringar. 
Term är även väldigt bra på att hantera 
möjliga och omöjliga kombinationer av 
upplösningar och typsnitt.

Terms ARexx-interface är av modell 
större och du kan styra det mesta i Term 
via detta. Om du vill göra script som 
automatiskt ringer upp en BBS och lad
dar ner eller upp filer, skriver några inlägg

samt en massa andra saker så kan du 
göra detta i ARexx om du vill. I Terms 
Phonebook kan du ställa in det mesta. 
Dels så har du alla globala inställningar 
som du kan ställa in, men du kan även 
ställa in allting unikt för enskilda baser. 
Term kan även skapa en loggfil där all
ting du görs loggas, men du kan även 
skapa en loggfil som är kompatibel med 
Ncomm om du hellre vill detta. Självklart 
så kan Term hålla reda på hur mycket 
ditt samtal kostar.

Term bygger INTE på Magical User 
Interface, och kommer inte heller i framti
den att göra detta enligt Olaf Barthel 
(som gjort Term). Anledningen till detta är 
att Term har inbyggt mycket av det som 
MUI ger och att det fungerar bra som det 
är. Olaf tycker inte att det finns någon 
anledning för honom att lägga ner arbetet 
som behövs för att få det MUl-kompati- 
belt då det inte kommer att ge något 
nytt.

Vad är nytt i version 4.0 då? Först och 
främst är version 4.0 en massa buggfixar 
och kosmetiska ändringar. Men här och 
var i programmet så har det skett en del 
förbättringar, man kan till exempel lära' 
Term hur man loggar in på sina favoritba
ser. Slå på läroläget och logga in så kom
mer Term att lära sig att klara av det till 
nästa gång.

Det finns idag ingen svensk catalogfil 
till Term 4.0 (den till 3.4 fungerar inte)

men enligt upphovsmannen så arbetas 
det på en sådan av någon i vårt avlånga 
land, så det bör komma en inom en inte 
alltför avlägsen framtid. Term är ett så 
stort, bra, stabilt och snyggt program att 
det får 5 superglada gubbar.

Sheperd
© © © ■

Ett spel som fungerar på de flesta amiga- 
modeller och som faktiskt är ganska 
genomarbetat. Spelidén är ganska lik 
den i Populous men det hela är enklare.

Grafiken är lite plottrig och manualen 
lämnar en del övrigt att önska. Spelet är 
dock värt en titt då det faktiskt kan vara 
kul att spela.

Du har gudomlig kraft och skall slå ut 
datorns motståndare. För att göra detta 
så gäller det att se till att dina djur får till
gång till de bästa betesmarkerna samti
digt som du försöker ta kål på datorns 
djur. Du kan köpa flera olika sorters djur 
och om betet är på väg att ta slut kan du 
köpa skog och buskar. Självklart så pro
ducerar djuren fler djur på våren om de 
fått bra med mat.

Så långt är allt lugnt och väl men nu 
kommer dina "vapen” in i bilden. Du kan 
släppa lös ett åskväder hos din motstån
dare, eller varför inte sänka hans land 
eller ge honom en trevlig vulkan i jul
klapp. Det är bland annat dokumentatio
nen av dessa saker som lämnar en del 
övrigt att önska. Man får gissa sig till vad 
de olika knapparna betyder, men när 
man kommer på det så är det inget stör
re problem att använda dem.

Manualen (då man registrerar spelet 
skall man dock få en bättre manual utlo
vas det) och grafiken är inte den bästa 
men det är kul att spela och ganska 
enkelt att lära. Detta ger spelet tre gub
bar.

A tt ladda ner en fil i Term ger en 
MASSA information. Inte bara vad 
filen heter, utan storlek, hur snabbt 
det går (med graf) och hur lång tid 
m.m. visas.
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Från och 
med nu kan 
du få tag i 
alla program 
som finns 
beskrivna på 
PD-sidorna 
även om du 
inte har 
modem. 
Programmen 
finns på dis
ketter som 
vanliga PD- 
bibliotek 
sedan får 
distribuera. 
Dessa dis
ketter har 
ingenting 
med den 
vanliga DMZ- 
disketten att 
göra.
Diskettserien 
heter enkelt 
DMZ-serien 
och numre
ras efter tid- 
ningsnum- 
ren. Disket
terna till det
ta nummer 
av Datorma- 
gazin heter 
15-94. Den 
här gången 
behövdes 
hela fem dis
ketter och de 
heter:
DMZ15-94A
DMZ15-94B
DMZ15-94C
DMZ15-94D
DMZ15-94E.
Enklast
beställer du
disketterna
från något av
PD-företagen
eller ett PD-
bibliotek.

The InfoTaskForce Infocom 
Interpreter

© © © © ©
Käckt namn på ett bra program. Pro
grammet kan läsa datafiler till Infocom- 
spel (typ 1 till 5) så att du kan spela 
dessa spel på Amigan. För några år 
sedan så kom det en box som heter 
"Lost Treasures of Infocom II” till PC. 
Tyvärr så kom det ingen Amigaversion, 
men det gör absolut ingenting längre då 
du kan använda detta program för att 
använda PC-paketet. Köp bara PC-pake- 
tet och kör sen dessa disketter med 
hjälp av ITF.

Programmet kan köras på egen skärm 
eller via standard in/utmatning. Det 
senare ger möjlighet att köra Infocom- 
spel via nätverk eller som spel på en 
BBS. ITF är enkelt att använda samt 
mycket kompatibelt med PC-versionen.

Klart lysande program som förtjänar 5 
glada gubbar.

Remind

Harakirichess. Åte
rigen åker jag  på 
stryk (jag är svart 
och det är min 
tur). Men jag  ska 
bli bättre, om jag  
så ska sitta hela 
natten.

att upprepa samma sak varje vecka, år 
eller månad.

Om du vill så kan Remind även starta 
ett program åt dig när något skall hända. 
Remind kan dock inte hantera midnatt 
av någon underlig anledning. Så du får 
helt enkelt starta om det vid midnatt var
je dag. Lite irriterande tycker jag men för 
oss som ändå stänger av datorn när vi 
skall sova så gör det ju inte så mycket.

Lätt att använda men de nämnda mid- 
nattsproblemen gör att detta program får 
3 gubbar.

multitaskande än vad ARTM är. Om du 
klickar på en task i Scout så kommer det 
upp ett fönster med info om den tasken, 
och du kan samtidigt som detta klicka 
fram info om ytterligare en task eller kan
ske om någon enhet om du så vill. I 
ARTM kan du endast titta på en sak i 
taget.

4 småtrevliga gubbar blir det för detta 
lättanvända program.

WindowWasher

www
Svårt att komma ihåg saker? Skriver du 
en massa lappar men tappar bort dem? 
Sitter framför datorn och glömmer titta 
på klockan? Remind är programmet du 
behöver.

Remind är helt enkelt en elektronisk 
almanacka med funktion för att säga till 
dig när något skall hända. Du skriver i 
när något skall hända samt vad som 
händer då. Och när både tid och datum 
stämmer så kommer Remind att slänga 
upp en requester som talar om för dig 
vad som står i ”almanackan” . Remind 
kan dock inte bara säga till dig att ”nu 
skall du göra något” utan du kan konfi- 
gurera det att säga till att "om tre dagar

Scout
© © © ©

För några nummer sedan skrev jag om 
ett program som hette ARTM (Amiga 
Real Time Monitor). Det var ett program 
för att titta på det mesta som finns i din 
Amiga. Nu har det kommit ytterligare ett 
program med ungefär samma funktionali
tet, men denna gång så bygger program
met på Magical User Interface.

Scout kan visa det mesta om fönster, 
tasks, enheter, typsnitt, hårdvaran m.m. 
i din Amiga. Och funktionellt så är det 
ungefär som ARTM så vilket du använder 
beror mest på om du vill ha ett MUI- 
gränssnitt eller inte. Det som kanske ger

Ett måste för varje seriös amigaägare. 
Programmet innehåller en liten gubbe 
som tvättar din skärm och inte hur som 
helst utan INSIDAN av skärmen. Utsidan 
kan du ju tvätta med en trasa men för 
att komma åt insidan måste du skruva 
isär skärmen, vilket INTE rekommende
ras. Lösningen är att låta detta lilla pro
gram tvätta insidan på skärmen.

Detta lilla skärmhack får 4 glada tvätt
gubbar för sin originella ide.

Harakiri Chess
© © ©

Ett helt vanligt schackspel. Om man bort
ser från att man här skall förlora sina 
pjäser och är tvungen att slå om man 
kan det. Egentligen är det inte så svårt 
men man måste tänka tvärtom mot vad 
man brukar när man spelar schack, och 
det gör att man kan få vissa problem 
med sina strategier.

Harakiri Chess är inte världens bästa 
schackspel men det ger en match just 
genom att man tvingas tänka tvärtom 
mot vad man är van vid. Det hela är svå
rare än man tror och första gången så 
åker man på storstryk så det visslar om 
det.

De flesta schackspel brukar ha svårt 
att slå pjäser, men det är inget problem i 
detta spel. Här gäller det att undvika att 
slå pjäser samt försöka få sina egna pjä
ser utslagna.

Kul ide som kan roa en några gånger. 
3 harakirigubbar får detta spel.

skall du göra något” . Du kan även få den
—

ezfi irwI
term Upload queue RAM.DISK

Scout övertaget är att det är mer internt
------- --------------------  ,l,B.l.g>|

Eirond

q! scout |e
1 Libraries f Etevfces 1 Res

&*» 1 Eprts j Resid.
Expansions | tsiemory | fies
Assigns i Locks j Mouo

Inputfctanders f Interrupts j to
Eörrts | Semaphores 1

Lover Upper 
10714)010 $0714tSfC
$0714b608 $07t55c1c 42524 
$07155028 $G?)653dO 
$07165348 $0?168fl4

0 I SCOUT: TASKS
Address injtame ln_Type ln_Pri NUM State SigWait
$07i23eec WBi-Demon task 4 — wait SfOOOOOOO m
$0713ec48 New WSheH process 0 3 wait $00000100$0713fff8 CON process 5 — wait $00000100 —

process 0 wart $7ff03000 m

Print
Update t

Bemove | Ereeze f Activate j Biorrty f ]
ägna 1 Break j More | Esit j

Scout. En systemmonitor med ett MUl-interface. Helt i klass med 
ARTM som är den vanligaste systemmonitorn idag (ARTM har dock 
inget MUl-interface).

Så får du tag på programmen med modem:
För de av er som har modem så finns programmen på Datormagazins BBS. De lig
ger i arean PD-sidan och heter MoorV26.lha, octane_new.lha, PowerCalc.lha, 
SHell-Help.dms samt what.lha. Du kan få en lista på dessa filer om du först går 
till arean PD-sidan (CD PD-SIDAN) och sedan använder kommandot ”SÖK 11-94” 
och sen bara trycker RETURN tre gånger.

Det var allt för denna gång men i näs
ta nummer är jag tillbaka. Till dess skall 
jag bland annat titta på en ARexx-kompi- 
lator men även annat kommer förhopp
ningsvis att hamna på min hårddisk 
innan dess.

Christian Almgren
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64/128 LEVER

Blandade Public 
Domain-nyheter
Svenska C l28 /64  PD-Biblioteket 
lägger ned. David Aström kan 
inte fortsätta på grund av högsko
lestudier och efter sista juli tas inte 
längre några beställningar emot. 
Tråkigt, men de år han hållit på 
har David i alla fall givit främst 
128-ägarna tillgång till en massa 
bra program. Tack för det, PD-ver- 
ket...

Det finns dock fortfarande hopp 
för 128-sidan. Computer Club 
Swedens 128-bibliotek är numera 
tillgängligt även för icke-medlem- 
mar. Innehåller bland annat mycket 
CP/M och sköts av Tomas Gus
tafsson, Timmervägen 18, 
57 0  32  Hjältevad.

Katalogdiskett för 15:- till postgi
ro 628 31 03-7.

Ytterligare en PD-källa för Com
modore 64 och 128 är SYS PD, 
Peter Karlsson, Värnsta, 
Ullersäter, 71 0  4 0  Frövi.

15:- plus svarsporto för en kata
logdiskett, något postgiro tycks inte 
finnas, så ni får väl ta risken att 
skicka kontanter.

Och så finns naturligtvis fortfa
rande Datormagazins egna 64PD- 
disketter. Över femtio olika dubbel
sidiga disketter att beställa och hur 
det går till ser ni här under. Aktuell 
lista medföljer varje beställning. 
Fast lite fel blir det ju ibland också. 
Ni som beställt diskett 1 1/94 och 
fått något helt annat än det ni trod
de ni skulle få, får självklart returne- 
ra den för utbyte. Misstaget berod
de på att jag först inte uppmärk
sammade att en helt annan text 
publicerats i nummer 1 1 än den 
jag hade avsett.

GEOS-fantasterna får ju också 
fortfarande sitt i mitt eget GEOS 
PD/SW-bibliotek, som vid det här 
laget innehåller över 150 dubbelsi
diga disketter. På programsidan 
verkar det inte hända någonting, 
men grafik kan jag ordna hur 
mycket som helst. Sätt in en femma 
på mitt postgirokonto, så kommer 
en katalog.

Äventyr 
och action
Denna gång bjuder Anders Reuterswärd på 
en gulddisk för alla älskare av textäventyr. 
Men också actionvännerna får sitt.

Fel på telefoner 
hos Commodore
De två sista veckorna i juli fick 
Commodore Scandinavias växel 
spader av värmen. Stora delar 
av dagarna var det omöjligt att 
ringa till Commodore och de 
anställda hade mycket svårt att 
ringa ut.

Det orsakade vilda rykten hos 
många återförsäljare att Com
modore Scandinaiva gått i kon
kurs och bommat igen. Men det 
var alltså bara en växel som fått

Eftersom spel numera är acceptera
de i Datormagazin igen tänkte jag 
köra några disketter med sådana, 
det brukar alltid vara gångbart. Och 
eftersom jag själv är väldigt förtjust 
i hederliga gamla textäventyr (är 
man uppfödd på Infocoms suveräna 
produktion så får det inte vara 
några bilder till) så är några sådana 
med. Men även lite annat kul för er 
som vill ha mera fart, ljud och glada 
färger. Alltsammans är som vanligt 
valbart från en tjusig meny.

Äventyren är av varierande stor
lek. Det första heter Castle Adven
ture och inleds på en väg, om det 
känns igen. Därefter går man vilse i 
den ofrånkomliga täta, mörka sko
gen och hittar förhoppningsvis så 
småningom till slottet. Betydligt 
större är Treasure, i vilket man i en 
liten segelbåt förliser på en klippö 
och sedan följer naturligtvis det van
liga äventyrsgarnityret.

Starflight och Survive är också 
två textäventyr. Det första tilldrar 
sig i ett rymdskepp och är ganska 
stort, medan det senare är av min
dre format och där har man kra
schat med sitt flygplan långt ute i 
ödemarken.

Två äventyr av rejäl storlek avslu
tar det hela, nämligen Hostage och 
Odinshrine. I det förstnämnda gäller 
det att hantera ett gisslandrama, 
medan det andra är av mera klas
siskt snitt. Samtliga beskrivna spel 
varierar naturligtvis i kvalitet och 
utförande, särskilt gäller detta tol
ken, men de är klart hyfsade och 
spelbara.

Hassle Castle kanske också kan 
kallas äventyr, men här handlar det 
om enkel tredimensionell grafik. 
Och det finns monster och skatter 
och annat kul, lite D&D över det 
hela.

Mera vanlig action hittar vi i Ter
minal City, där man glider omkring 
på någon sorts flygbräda i en stad 
fylld med flygande otäckingar. Målet 
är att hitta ett antal dataterminaler, 
och dessutom hitta dem i rätt ord
ning, samt lösa ett kodord. Fartigt 
och bra grafik. World Conquest är 
ett mycket enkelt spel med simpel

grafik, en lite Risk-betonad historia, 
där man spelar krig mot datorn. Bra 
för sin storlek.

Disketten avslutas med några 
uppföljare till berömda spel. Här 
finns Arkanoid Revenge, en ny ver
sion av denna variant på gamla 
klassiska Breakout, och så ännu en 
BoulderDash, här kallad Super 
Boulder 2. En klart annorlunda bana 
med bara kristaller och inga ste
nar. Originell och lika stressig som 
vanligt.

Det var det, nästa gång blir det 
flipperspel, kan det vara nå't?

Anders Reuterswärd

Arkanoid är en senare 
variant av det klassiska 
Breakout.

b* i
£3

L3
i*  i ib* '>b» ;;

13m
l3 b*:

j

I World Conquest gäller 
det att erövra territorier 
från datorn enligt Risk
modell.

värmeslag, berättar Jesper Chris
tensen, marknadschef hos Com
modore.

Ny adress
Svenska PD klubben har bytt 
address. Den nya är: Svenska 
PD klubben, Box 8, 660 50 Vål- 
berg.

Maskingevär 
mot BBS:er
119 italienska BBS:er anslutna 
till FidoNet fick i våras uppleva 
sitt livs chock. Italienska poliser 
med maskingevär bröt sig in i 
deras privata hem den 1 1 maj 
och arresterade samtliga. Dessut
om beslagtogs all utrustning.

Räden, som gick under täck
namn "Operation Hardware 1" 
syftade till att utplåna den växan
de piratkopieringen i Italien.

Tydligen hade två BBS:er i 
FidoNet specialiserat sig på att 
sprida piratkopior av spel och 
nyttoprogram. Polisen beslöt där
för att slå till mot alla BBS:er de 
kunde hitta på en FidoNet-nodlis- 
ta.

Nu väntar många av de grip
na sysops på åtal, eftersom itali
ensk lagstiftning alltid gör sysop 
ansvarig för allt som sker i den
nes BBS.

VOU ARE MOM AT 

L E U E L  2 0

(XIMN DO OK

A HUMUNGOUS HORNED B A T  A W A IT S  V O U !
D  US A P E A R L  N E C K LA C E
P L U S  A M Y S T E R IO U S  BOX 

W E L L ? C C -C O M B A T , S - S P E L L C A S T . R R E T R E A T )

Hassle Castle. 
3D-grafik och 
mycket erövringar 
i enkelt format.

Så beställer du PD-programmen
Beställ disketten genom att sätt in 30 kronor på pg 8 2  6 6  7 5 -1 , Anders Reuterswärd. Ange tydligt i vilket nummer av DMz som disketten presenterades.
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C I V m < t l ^ i f  DOUBLE-SI

t å M  %ä a NO^ r0RTE 16‘
I % J  i f D * *  (CREATIVE m m

GOLDSTAR CD-ROM-DRIVE,
-SPEED + SOUND- 

BITS LJUDKORT
■  - 0  r w -  (CREATIVE lÅBSmiPSET! 6 WATT OCH ASP-
C K P U  M M  -  VI ANSER ATT DETTA ÅR MARKNADENS BÄSTA!)
*  + HÖGTALARE + MIKROFON + VOICEASSIST! +
DISKETTER & MANUALER -  ALLT I  ETT ENASTÅENDE
SPÄCKAT PAKET, SOM BLIR DITT FÖR BARA KRONOR: _______
“4  ”4  ”4  " 4  LÄGG TILL 799- PLUSSAR Vt MED CD-SKLET 7TH GUEST!4- £••• f

SOUNur-URTE LJUDKORT

CD-ROM-SPEL
BENEATH A STEEL SKY 4*9/- 
BUZZ ALDRINS 

RACE INTO SPACE 449/- 
CENTRAl INTELLIGENCE 4*9/- 
DARK LEGIONS 399/- 
DESERT STRIKE 3*9/- 
11TH HOUR 569/- 
HEIMDÅLL 2 399/- 
INHERFTHE EARTH 469/- 
MEGARACE 399/- 
MYST 599/- 
OUTPOST 499/- 
POLICE QUEST 4 449/- 
SAM&MAX: HIT the ROAD 459/- 
SEAWOLF SSN-21 499/- 
SYNDICATE PLUS 449/- 
SIMON The SORCERER 439/- 
THEME PARK 539/- 
REBEL ASSAULT 4*9/- 
UFO: Enemy Unknown 499/- 
UNDER A KILLING MOON 599/- 
WRATHOFTHEGODS R /A P 5 /  * )

A M IG A  C D 3 2
c CD32 ~ DEN FMASTISKA
H  NU Till RINA CHOCKPRISET MED 
O  MO OCN 2 ST SPEl! INKl MOMS

&  1. 995: - ” K ' S

PC-SPEL 3,5
BENEATH A STEEL SKY 3*9/- 
BLOODNET 399/- 
CANNON FODDER 359/- 
D-DAY; BEGINNING OF END 399/- 
DESERT STRIKE 359/- 
DETROIT 399/- 
ELDER SCROLLS: ARENA 469/- 
FRONTIER: ELITE 2 399/- 
HARPOON 2 459/- 
INHERIT THE EARTH 399/- 
INT SENSIBLE SOCCER 399/- 
METAL TECH BAHLEDROM 399/ 
1942: PACIFIC AIR WAR 439/- 
OVERLORD 459/- 
PACIFIC STRIKE 479/- 
PAGAN: ULTIMA 8 459/- 
ROBINSONS REQUIEM 399/- 
SEAWOLF SSN-21 459/- 
SIM CITY 2000 3*9/- 
SAM & MAX 429/- 
SIMON The SORCERER 399/- 
TACTICAL MANAGER 359/- 
THE GRANDEST FLEET 439/- 
THE SETTLERS 399/- 
THEME PARK 449/- 
TIE FIGHTER 449/- 
UFO: Enemy Unknown 399/- 
UNIVERSE 399/- 
WARGAME KIT II: TANKS 399/-

KVÄLLSÖPPET!
HANDLA NÄR DU HAR TIDI 

MAN, TORS, FREDAG 
ÖPPET TILL KL 20.001 

LÖRDAG TILL KL 15.001

AMIGA-SPEL
BANSHEE (A 1200) 299/- 
BENEATH A STEEL SKY 349/- 
CANNON FODDER 299/- 
D-DAY: BEGINNING OF END 359/- 
EMPIRE SOCCER 269/- 
FIFAINT SOCCER RING!
FRONTIER: ELITE 2 299/- 
HEIMDALL2 (A 1200) 359/- 
IMPOSSIBLE MISSION 2025 359/- 
SENSIBLE SOCCER INT /99/- 
SEHLERS 359/- 
SIMON The SORCERER 349/- 
SUPREMACY 729/- 
TACTICAL MANAGER 299/- 
TOP GEAR 2 (A 1200) 269/- 
THEME PARK (A 1200) 349/- 
UFO: Enemy Unknown 349/- 
UNIVERSE 359/-

TIUBENOR
GOLDSTAR CD-ROM-DRIVE 300 KB 
250 MS ACCESS! 7.699/- 
HÖGTAIARE/PAR MED EXTRA 
BASFÖRSTÄRKNING 799/- 
JOYSTICK FLIGHTSTICK 499/- 
JOYSTICK FLIGHTSTICK PRO *99/- 
J0YST1CK TX500 ANALOG EURO
MAX - KANON! 799/- 
MUS - OPTO/MEKANISK 799/- 
PC-PAD PHANTOM 2 
-  BÄST I TEST! 799/- 

TELIX FAXMODEM 14.400 BPS, 
T-MÄRKT! -  NYHET! 2.399/-

lutEr
Box 83 196 22 KUNGSÄNGEN
Telefon 08 - 581 650 35 
Telefax 08 - 581 708 59

ÖPPET FRÄN 10 ALLA DAGAR •  PRISER INKL MOMS •  ENDAST POSTORDER •  PF-AVGIFT TILLKOMMER



EXPERTPANELEN

Grafikprogram 
till Amiga
Jag undrar om Corel Draw och Arts & 
Letters finns till Amiga?

"En som vill veta”

Inget av programmen finns tyvärr till Amigan. 
Ska jag vara ärlig så finns det i mitt tycke 
faktiskt inget Amigaprogram som kan mäta 
sig med Corel Draw. Sorgligt men sant.

Christer Bau

CDTV skivor
Jag har blivit ägare till en A570 CD- 
ROMdrive som ger mig tillgång till 
alla CDTV-skivor på min Amiga 500. 
Problemet är att jag  inte kan hitta så

Slopad brygga
Då jag  skulle installera en hårddisk i min nya 
A1200 upptäckte jag en sak som är annorlunda 
än ert testexemplar i nr 1-93. Det finns bara 1 /2  
kontaktlista jämfört med 2  på ert exemplar. Var
för har Commodore slopat bryggan?

Johan Eklöf

Det hela har att göra med att man från början bara tänkte 
utrusta A1200 med 1MB minne. Sedan skulle man kunna 
utöka med ytterligare 1MB och en klocka med en sådan 
brygga som du talar om.

På grund av påtryckningar från bland annat speltillver
kare så valde man dock att installera 2MB redan från bör
jan. På de första A1200:orna finns dock pinnarna kvar. 
Att det finns några pinnar kvar på de nyare maskinerna 
beror på att man ska kunna sätta en klocka där.

Niklas Lindholm

värst mycket. Kan ni publicera en lis
ta på vad som finns?

"En som hoppas på Amiga”

Mitt bästa tips är att köpa en engelsk Ami- 
gatidning och läsa annonserna där. Anled
ningen är att man just nu verkar rea ut sina 
CDTV-saker på många håll i England, och du 
kan kanske därför göra några kap. Som 
exempel såg jag att man nu får A570 för 
99£! Det är lite drygt 1200kr.

Christer Bau

MIDI-
kopplingar
Kan jag  koppla min synt till min 
dator?

Studio X

Förutsatt att din synt har MIDI-kontakter så 
fungerar det bra. Du behöver ett MIDI-inter- 
face, kostar från 300kr, samt ett musikpro
gram. Ett bra nybörjarprogram kan vara 
sequencer one +. Annars kan du köpa april
numret av den engelska tidningen Amiga 
Format. På deras tidningsdisk får du hela 
Music-X!

Christer Bau

Bortslarvad
handbok
Jag har köpt Real3D av en vän. Han 
hade slarvat bort manualen, och jag

undrar därför: hur bär man sig åt för 
att göra hål och urgröpningar i 
objekt? Hur kan jag  få tag i en ny 
manual?

Frustrerad Raytracare

"Sure thing!” Visst, hunden åt upp den. Jag 
förmodar att du kan köpa en ny manual av 
tillverkaren om du kan bevisa att du har orgi- 
naldiskar, samt att din kompis inte kopierat 
diskarna men behållit manualen. Det 
enklaste är att ringa Karlberg & Karlberg 
och fråga.
Jag kan väl i alla fall avslöja att du skall 
använda dig av dom logiska funktionerna 
And, EOR, And Not osv. för att göra den 
typen av operationer på objekt.

Christer Bau

Spara IFF-bil- 
der
Jag har gjort en bild med Deluxe 
Paint. Hur gör jag  för a tt få bilden 
som en IFF-fil på en diskett? Kommer 
bilden upp av sig själv när jag  sätter i 
disketten om den är en IFF-fil?

En som undrar

Så fort du sparar i Deluxe Paint så blir det 
en IFF-fil, men den kommer inte upp av sig 
själv när du stoppar in disketten. För det 
behöver du ett program, kanske gamla herd- 
liga ”bootgirl".

Christer Bau

Kopiera disketter
Hej jag  undrar om det finns något bra kopieringsprogram till A1200 och 
var man kan köpa det?
Hälsningar Ove

Superduper 3.1 är ett snabbt och bra kopieringsprogram som fungerar bra på A1200. 
Tyvärr har det inte kommit på någon Fish-diskett ännu, och skulle din PD-leverantör 
inte ha det så ligger version 3.0 på Fishdiskett 903.

Christian Almgren

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Christian Almgren
PD
23 år. Studerar på datatekniklinjen 

på KTH. Har varit 
aktiv på Amigan 
sedan 1987. Över
sätter FISH- 
beskrivningarna i 
Datormagazin.

Christer Bau
Multimedia, DIV, (video), MIDI
30 år, varav sex ägnats åt Ami

gan. Främst 
intresserad av 
program för 
musik, grafik 
och video. Favo
ritprogram: Real 
3D och 
Bars&Pipes.

Bengt Dahlström
DTP, ordbehandling
37 år. Arbetar med VAX och 

Macintosh- 
datorer, 
använder 
favoritdatorn 
Amiga för 
produktion 
av dataman
ualer.

David Ekholm
AmigaDOS, skrivare
23 år. Veteran i Amigasvängen.

Brukar demon
strera Amigan på 
mässor. Hjälper 
folk med PC och 
skrivarproblem 
på dagarna. Har 
ägt elva skrivare.

Pekka Hedqvist
Tekniska frågor kring Amigan
24 år. Studerar datavetenskap vid 
|̂ — Uppsal a
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EXPERTPANELEN

Musikmoduler 
i AMOS
Hur packar man ihop musikmoduler
na från DSS8+ så att andra program, 
tex. Amos kan uppfatta dem?

Johan L

Det går nog inget vidare eftersom DSS8- 
modulerna är i ett eget format. Tyvärr

Christer Bau

Packa upp filer
Hur gör man för att Packa upp LHA- 
packade filer?

Mathias Roslund

Starta Shell. Ställ dig i den katalog som du 
har den packade filen i. Om filen heter 
BILD.LHA så skriver du sen "LHA X 
BILD.LHA” . DÅ kommer Iha att packa upp 
den filen.

Christian Almgren

Konvertera
bilder
Jag har en del bilder som jag  kan tit
ta på med viewtek, men som inte är 
!FF-bilder. Hur gör jag  för att omvand
la dessa bilder till IFF-format? Finns 
det något PD-program för detta?

Mathias Roslund

Du kan konvertera bilder med ViewTek. För 
att spara en bild i IFF-format med ViewTek 
trycker du ner ”S” när bilden visas, eller 
skriv följande "VT cooLpicture.JPG SAVE 
cooLpicture.iff” i Shell.
Detta kommer att ladda in bilden cooLpictu- 
re.jpg och sen spara den i IFF-format med 
namnet cooLpicture.iff.

Christian Almgren

Error not 
validated
Jag har en Amiga 1200 med 85MB  
hårddisk. Jag undrar hur jag  ändrar 
en låda i Workbench (av de två som 
kommer upp när man startar datorn) 
så att den är inställd på read/write. 
Om jag  t. ex. ska ta ut eller radera 
något från hårddisken kommer det 
upp en ruta där det står: ’’Volume

System is not validated”. (Det är 
lådan som heter System)

Tacksam för svar

"Lådan” du vill skriva till är en del av din 
hårddisk, kallad partition och ingen låda. 
Problemet du har är vanligt och beror på att 
hårddiskens filstruktur blivit "tilltufsad” . Det
ta kan inträffa om datorn kraschar, eller 
strömmen stängs av i ett kritiskt skede när 
datorn skriver till hårddisken. (Virus kan ock
så vara orsaken)

Datorns filsystem måste hålla ordning på 
var upptagna filer finns och var ledigt utrym
me för nya filer finns. Detta förs upp i en 
osynlig ”katalog" på disken, ofta kallad filal- 
lokeringstabell i datorsammanhang. När 
man skriver en fil på hårddisken och något 
allvarligt som stoppar skrivningen i förtid 
inträffar så kan det bli så att filallokeringsta-

bellens innehåll inte överenstämmer med 
verkligheten. Detta märker Amigan och star
tar normalt automatiskt en valideringspro- 
cess som går igenom hela hårddisken och 
bygger upp en ny filallokeringstabell. Detta 
tar tid och innan det hela är klart så kan 
man inte skriva till disken.

Tyvärr klarar inte Amigan att fixa alla vali- 
deringsproblem själv. Detta verkar ha inträf
fat för dig. Man kan då ta hjälp av ett speci
ellt program för detta exempelvis DiskSalv2 
(gratis) eller QuarterBack Tools (kommersi
ellt).

Du kan också kopiera alla filer på System 
partitionen till din andra partition (vanligen 
kallad Work: eller DH1:), formattera system- 
partitionen och kopiera tillbaka alla filer så 
har du en fixad filstruktur igen. Ta hjälp ifall 
du är osäker. Man bör veta vad man håller 
på med när man formaterar en hårddisk så

Kan ej spara inställningar
När jag  skall spara Locale inställningar kommer en requester som säger 
att en fil som heter ENVARC:sys/locale.prefs inte finns. Vad gör jag  för 
fel.

I  know nothing

Problemet beror troligtvis på att datorn inte hittar platsen där filen skall sparas. Från 
och med OS2.0 så sparas inställningar på ett nytt sätt i AmigaDOS. (Förr sparades 
alla inställningar i filen system-configuration i Devs:). Numera sparas inställningar i 
en fil för varje inställning. Dessa filer måste ligga där Amigan hittar dem, dvs i 
ENVARC:. ENVARC: är ett så kallat logisk namn som normalt motsvarar följande 
låda: SYS:Prefs/Env-Archive, dvs Env-Archive lådan som ligger i Prefs lådan som i 
sin tur ligger på system hårddisken (där Workbenchens alla lådor ligger).

När strömmen slås på knyter Amigan automatiskt logiska namn till vissa kataloger 
i operativsystemet. ENVARC: är en av dem. Om någon flyttat eller bytt namn på 
Prefslådan eller dess Env-Archive låda så kan Amigan inte knyta ENVARC: till något 
vettigt och man får de problem du har. Detta kan lösas genom att återställa namnen 
och placeringen av Prefs och Env-Archive lådorna eller genom att ändra innebörden 
av ENVARC: genom ett sk assign kommando, exempelvis: Assign ENVARC: <ny pla
cering». Detta måste i så fall göras varje gång strömmen slås på och rekommende
ras för övrigt inte.

Poängen med logiska namn är att inte binda upp systemet till fasta namn och pla
ceringar av lådor och filer. Hela AmigaDOS bygger på detta. Typsnitt sparas i FONTS:, 
kommandon i C:, scriptfiler i S: osv. Den exakta placeringen av de fysiska lådorna 
kan då variera.

David Ekholm
Programfel

Fel i fil
ENVARC:Sys/locale.prefs, 
enhet (eller volym) är ej tillgänglig

Dyker denna upp när du skall spara 
inställningar följt av...

...något i den här stilen, 
så finns hjälp ovan.

Lokalinställning:

Expertpanelen 
fortsätter på 
nästa uppslag.

Niklas Lindholm Erik Lundevall
BBS, modem, terminalprogram
20 år, har studerat i tre år på 

naturveten
skaplig linje. 
Amigaägare 
sedan fem 
år. Har pro
grammerat 
Nikom BBS.

Assembler, C, ARexx
27 år. Arbetar och studerar på 

KTH i Stock
holm. Studierna 
sker på datatek
niklinjen. Har 
programmerat i 
tolv år och på 
Amigan sedan 
1986.

Pontus Berg
Demoprogram, demomusik
25 år. Medlem i demogruppen 

Fairlight och 
studerar juru- 
dik. Älskar 
demos och 
musik.

Ove Kaufeldt
Speltekniska frågor
24 år. DMZ:s vice (och vise) 

spelredaktör. 
Kan svara tek
niska frågor 
med spelank
nytning.

Skriv till våra experter!
Adressen är Datormagazin, (plus namnet på den 
expert som du vill ha råd av) Box 125 47, 102 29 
Stockholm.
Vi kan tyvärr inte ge dig personliga svar, inte ens om 
du skickar med returporto.
Uppgifter som vi kan ha nytta av är:
Vilken Amiga du har, årsmodell, kickstartversionen, 
workbenchversionen, hur mycket minne du har (chip 
och fast, kolla med AVAIL från Shell/C), fabrikat på 
eventuell hårddisk, om du har annan extrautrustning 
och programversion (om det är ett program du har 
problem med).

Datormagazin 15*94
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inte information försvinner av misstag (Talar 
av egen erfarenhet).

David Ekholm

Blanda inte OS
Hej, Jag är en kille på 15  år.
Jag har en A600HD med 20M B HD, 
2MB chipram och kickstart 37.300  
och ett problem med HD:n. Det är 
nämligen så a tt filen locale och 
mycket som hör till den har försvun
nit. Jag kan inte lägga in den igen 
pga att jag  var tvungen att skicka in 
den för formatering och inläggning 
av de program som hörde till. Det var 
då jag  fick min locale till. Jag köpte 
min A600 tidigt. Varje gång HD:n 
startar så står det ”Error: device spe
ak not found in devs:mountlist”. 
Dessutom får jag  meddelandet 
"Insert volume locale in any drive. 
Vad skall jag  göra? .

BEHOVER EXPERTRAD

Det verkar inte som om de som ”hjälpt” 
dig gjort ett vidare bra jobb. Som jag förstår 
saken så har de lagt in DELAR av OS2.1 på 
din tidigare 0S2.0 Amiga 600. I OS2.1(och 
uppåt) har talsyntesen slopats av någon 
anledning, men du har fortfarande DELAR 
av OS2.0 kvar som försöker kalla på den.

Vidare vill OS2.1 kalla på en låda som heter 
locale. Där finns nämligen nationella språk 
lagrade för exempelvis svenska menyer 
(Den största nyheten i OS2.1).

Anledningen till Locale problemet beror 
på att din startup-sequence fil gäller för 
0S2.0 och inte OS2.1. Det är aldrig lyckat 
att mixa OS versioner. Be dem antingen att 
lägga in 0S2.0 eller OS2.1 helt och hållet 
och inte blanda. (Man kan behålla talsynte
sen från 0S2.0)

David Ekholm

Får inte igång 
skrivaren
Jag har en A600 och en Commodore 
MPS 1550C skrivare. Jag har försökt 
med flera drivrutiner men får ändå 
inte igång den. Vad göra?

Jocke

EpsonX drivrutinen skall fungera med MPS 
15500-skrivaren. Har du redan provat denna 
så ligger problemet någon annanstans. Skri
ver skrivaren ingenting så brukar det inte 
bero på fel drivrutin, (vid fel drivrutin brukar 
skrivaren skriva skräptecken). Prova att 
ifrån Shell skriva följande: Copy s:startup- 
sequence PAR:

Detta skall skriva ut filen startup-sequen
ce som är en ren textfil direkt på skrivaren 
utan att passera drivrutinen. Fungerar det 
så prova följande (med EpsonX inställt)

Copy s:startup-sequence PRT:
Nu testar vi samma sak fast med drivruti

nen. Fungerar detta så ligger problemet i 
den programvara du använder. Fungerar det 
inte så starta datorn från en original Work- 
benchdiskett och gör samma inställningar 
och tester igen. Fungerar det då så kopiera 
disketten och använd den istället. Fungerar 
det inte så testa skrivaren med en annan 
Amiga och med en annan skrivarkabel. 
Eventuellt kan ett chip gått sönder i Amigan. 
Med denna uteslutningsmetod kan du ta 
reda på felet.

David Ekholm

Frågor om C++
Jag har lärt mig programmera i 
C /C++ och ska nu registrera DICE. 
Jag har sett ett erbjudande om att 
köpa ”Complete Amiga C” för 25  
pund (300 kronor). Då får man med 
förutom den registrerade DICE även 
en bok som lär ut C och Commodores 
include-filer. Detta borde vara ett 
klipp eftersom det kostar $50 att 
registrera DICE hos M att Dillon. 
Räcker det annars a tt skaffa ”Native 
Developers Tool Kit 3 .1 ” för 250 kro
nor och använda den oregistrerade 
DICE? Det fattas ju en del i den ore
gistrerade versionen och det fixar 
väl inte NDTK?
Finns det någon shareware C++-kom- 
pilator? Jag har hört talas om GNU:s 
kompilator, men den ska visst vara 
rätt dålig. Vad ska jag  välja? 
Datorutrustning: Amiga 1200  2  MB 
chip

Peter

Först och främst kan man inte längre 
registrera DICE hos Matt Dillon. DICE har 
nämligen kommit ut i en kommersiell ver
sion med tryckt dokumentation, källkodsde- 
bugger, Commodores include-filer m.m. och 
då har man slutat med den registrerade 
versionen. Riktpriset är $150 (knappt 1200 
kronor), studentrabatt finns.

Nyligen har även SAS Institute sänkt pri
serna på SAS/C, där är numera riktpriset 
$199 (knappt 1600 kronor). SAS/C genere
rar bättre kod och har även stöd för C++, vil
ket inte DICE har. DICE påstås kompilera 
snabbare än SAS/C dock. Även för SAS/C 
finns studentrabatt.

Priserna för båda kompilatorerna lär nog 
ligga något högre här i Sverige, prissänk
ningen på SAS/C har nog inte heller slagit 
igenom här. Om detta är för dyrt så skulle 
nog ”Complete Amiga C” vara ett bra alter
nativ om den finns kvar, dvs om de som 
säljer den har registrerat dessa DICE-paket 
innan man slutade med det. I så fall har du 
en ganska vettig C-kompilator till ett bra 
pris. Med en registrerad DICE går det sedan 
att få rabatt på den kommersiella DICE om 
man skulle vilja byta upp sig senare.

Som du själv säger så kommer NDTK inte 
att fixa de detaljer i DICE som inte är imple- 

Datormagazin 15*94

Redigera video
Jag har en Panasonic NV-S7 videokamera med VITC-kod. Finns det något 
program typ Videodirector som kan användas för redigering?

Christer

Du har tur, det finns... Videodirector. Allvarligt talat så var det redan när jag testade 
Videodirector för något år sedan tal om en sladd för att kunna köra Panasonics vide
okameror. Karlberg & Karlberg kan ge närmare info om detta. Till Scala MM300 
finns Scala Echo, en programmodul som gör istort sett samma sak som Videodirec
tor (testad i nummer 13-94).

Christer Bau
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meriterade i den oregistrerade versionen, 
det du får med NDTK är include-filerna, 
dokumentation över alla OS-funktioner, 
diverse felsökningsprogram och annat smått 
& gott.

GNUs kompilator GCC (GNU C Compiler) 
är ingen dålig kompilator, tvärtom. Det är en 
ganska bra kompilator och har stöd för språ
ken C, C++ och Objective C. Den är också 
gratis och fri att sprida. Nackdelarna är dock 
att den är inte så Amigaanpassad som 
DICE och SAS/C, Commodores include-filer 
följer inte med och den tar ganska mycket 
plats. Du måste ha en hårddisk för att kun
na använda GCC, räkna med att behöva runt 
10 MB ledigt för denna. Dessutom bör du 
ha en hel del RAM-minne ledigt, minst 4 
MB RAM bör du ha.

Om du ska använda C++-delen i SAS/C 
bör du nog också räkna med att du behöver 
mer minne och hårddisk också. C++ är ett 
ganska komplext språk och resurskraven 
hos kompilatorerna blir därefter också.

Studentrabatterna brukar i regel avse hög- 
skole- och universitetsstuderande. Om detta 
gäller dig eller du känner någon sådan stu
dent så bör både SAS/C och DICE kunna 
vara bra alternativ som inte kostar alltför 
mycket (studentrabatten brukar vara halva 
priset).

Erik Lundevall

BBS-ekonomi
K ostar d e t något a t t  driva en BBS?

Paul Messing

Inte mer än ett telefonabbonemang och 
elkostnaden då datorn ska stå påslagen 
hela tiden.

Niklas Lindholm

Speldata på 
Hårddisk
Varför kan  ja g  in te  spara på Kings 
quest IV  m ed m in Am iga 2 0 0 0  som  
har GVP-hårddisk.

Johan

Tyvärr kan jag inte svara på det. Du har inte 
beskrivit vad som händer när du försöker 
spara spelet. Händer det någonting alls? Får 
du några felmeddelanden? Vad är det mer 
för utrustning du har? Vilken kickstart, hur 
mycket minne? Med så lite uppgifter kan jag 
inte komma på varför du inte kan spara spe
let.

Ove Kaufeldt

A1200 eller 
CD32
Hej, ja g  har nyss s å lt m in A 5 0 0  och  
g å r i va let och kv a le t m ellan A 1 2 0 0  
och C D 32.
Jag spelar in te  bara spel så d e t höll 
på a t t  bli en A 1 2 0 0  e t t  tag, m en så  
såg  ja g  a t t  d e t ska  kom m a en tillsats  
t ill  C D 3 2  m ed tangentbord o. dyl.
Ä r d e t san t?  Vad tyc ke r n i a t t  ja g  
ska  köpa?

Undrande

Om vill göra mer än enbart spela spel ska 
du nog köpa en A1200. Det finns visserli
gen en ”Datortillsats” till CD32 som säljs i 
Tyskland; men vi har inte fått den för test 
än.

En CD-ROM-modul till A1200 som är 
CD32-kompatibel har Commodore inte heller 
säkert utlovat, men det är dock troligt att en 
sådan kommer. Och kommer ingen kan du 
ju ändå spela spel på A1200.

Att expandera en CD32:a kan, om och 
när det blir möjligt, antagligen att bli en gan
ska dyr historia.

Peter Kerschbaumer

Det ryktas e tt samarbete mellan Lucas Arts och engelska Commodore 
men det har ännu inte bekräftats från någon av parterna. Om ryktena är 
sanna skulle mycket väl Rebel Assault kunna komma till CD32. men ing
et har som sagt bekräftats.

Ove Kaufeldt

Jag funderar på a t t  köpa en C D 3 2  m en ja g  har en fråga som ja g  
gärna skulle  vilja ha svar på.
Är de t m öjlig t a t t  spele t Rebel A ssault kom m er till Am iga  
C D 32?

Gabbe

Kanske kom m er 
höjdarspelet Rebel 
Assault t ill CD 32 . 
M en  ännu är a llt  
osäkert. (Som  det 
m esta  när de t g ä l
le r C om m odore...)
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På spelfrontensidorna 
presenteras spel som 
är på gång till de olika 
A m i g a m o d e l l e r n a ,  
inklusive CD32. Spelen 
på spelfrontensidorna 
är inte klara och vi har 
alltså inte hunnit 
recensera dem utan 
bara kunnat ta en liten 
förhandstitt.

Dyr marknads
föring

Att marknadsföra ett spel är 
knappast någon billig histo
ria har det visat sig. Ancos 
marknadsföring av deras 
senaste spel Kick Off 3 kos
tade bara i England 
200.000 pund (ungefär
2.4 miljoner kronor).

Om du tycker det var 
mycket så är det ingenting 
mot vad Acclaim betalade 
för marknadsföringen av 
Mortal Kombat i England; 
2,2 miljoner pund (ungefär
26.4 miljoner kronor) gick 
den notan på.

K n o c k - o u t - u p p g r a d e r i n g

Team 17 släpper en upp
datering till sin knock-out- 
succé Body Blows, och det 
här är inte vilken uppgrade- 
ring som helst. Den heter 
Body Blows AGA och inne
håller 256-färgersgrafik 
och lagfunktionen som vi 
tidigare bara har sett i Ulti
mate Body Blows. Man har 
även lagt till en del av de 
AGA-bakgrunder som finns 
i Ultimate Body Blows och 
spelet kommer dessutom 
att vara hårddiskinstaller- 
bart.

Nu ä r de t 
dags för a lla  
Body Blows- 
fans a t t  upp- 

gradera till 
A GA-grafik.

Spelmässa i London
Den 4-6 september är det dags 
för 1994 års stora höstmässa, 
nämligen ECTS i London. Nu 
kommer det att avslöjas vad 
som kommer att vara aktuellt 
framåt juletid, och mässan kan 
redan nu knäcka de besökar- 
och utställarrekord som sattes 
på vårmässan. Mer än 100 
utställare kommer att finnas 
och alla tunga namn finns 
representerade. Psygnosis, 
Team 17, Electronic Arts och 
Sierra Online är bara några 
av tungviktarna som kommer 
att finnas närvarande.

Det senaste både inom hård
vara, nyttoprogram och spel

kommet att visas upp under de 
tre mässdagarna och det lär 
vara en hel del trevliga nyheter 
att beskåda. Vi återkommer 
förstås efter mässan med ett 
mässpecial för att ta upp alla 
nyheter.

Om du vill ha mer informa
tion så kan du kontakt Blen
heim Online på följande 
adress:

Blenheim Online 
Blenheim House 
630 Chiswick High Road 
London W4 5BG 
England
Tel: +44-81-7422828 
Fax+44-81-7423182

P å datorspelsm ässan ECTS i  London kan  man  
se vad som  är på g å n g  till  ju l. M ässan  ä r inte  
öppen för allm änheten, m en D atorm agazin  
kom m er g ivetv is  a t t  rapportera från den.

Djungelkrig på Amiga

Electronic  
A rts succé  
Jungle S trike  
kom m er 
sn art t ill  Am i
g a  och  
C D 32. S lår 
det hela  väl 
u t kom m er 
också D esert 
S trike  till 
C D 32.

En av Electronic Arts största 
titlar, Jungle Strike, kommer 
till de olika amigaformaten. 
Spelet är det första från EA 
som släpps till både vanliga 
maskiner, AGA-maskiner och 
CD32. Om Jungle Strike säljer 
bra så är det inte omöjligt att 
även det tidigare Desert Strike 
kommer till CD32.

Jungle Strike tar vid där 
Desert Strike slutade och är 
ett ganska avancerat 
shoot’em-up-spel med många 
olika uppdrag. Eftersom man 
har begränsad tillgång till 
både bränsle och ammunition 
så gäller det att både ha en

vettig taktik och kunna behär
ska sitt fordon och slå till 
snabbt mot fienden.

Jungle Strike har blivit en 
storsäljare på Sega Megadrive 
och det finns inget som talar 
emot att det inte skulle bli det 
till Amiga också. Spelet är inte 
en rak portning från Megadri- 
ven utan en hel del saker har 
tillkommit eller modifierats. 
CD32-versionen kommer dess
utom att ha stämningsgivande 
animationer och extra ljudef
fekter.

Spelet beräknas släppas i 
oktober.

Derek dela Fuente
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P A S S A  P Ä  P R I S
*10:e Pack Inkl.Etikett *Skickas inom 24 timmar 
*Clip LevekÖver ANSLstd *5års Garanti m bytesrätt

3.5"MF2DD DISKETTER

2  9 9 - -m m  m  åm  åm  H  / c t
v____________" f  Min 10Ost_______________  ,
ÖVRIGT: D iskb o x  100st 3 .5 " L å s  6 9 : - ,3 .5 " M F 2 H D  4 .7S :-/s t

B o x S3

FBE TechTrade AB
Tei 0570-13835

6 7 1 2 2  A rv ik a _____ Alla priser INKL.
Order kan även göras via brev&fax

..MOMS

✓ -v f - p i  1  - p - k  i  p - r i  i  Hittar du något bättre prit
( r v t v t  1 e t c  h 1 i  A 1 A Ringnss™  , vifiirsökaUUII11CU1 se er ett ännu bättre pris

IA 1 2 0 0  3749 ! • _•
med svensk riksgaranti och en joystick

A 1200/128M B  H D
6649:-med svensk riksgaranti, en joystick samt 20Mb PD på HDn

CD32 med 2 spel + joypad 3649:-
FMV-Modul till CD32 2749:-
Monitor 14" till A1200/A4000 4949:-
Blizzard 1220 4Mb/28MHz 020 3249:-
Overdrive till A600/A1200 1749:-
Conner 210Mb HD 3.5" IDE 2369:-
Conner 420Mb HD 3.5" IDE 3688:-
FPU PLCC 25/33MHz 695:-
Extern drive Datic 749:-

r r . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ölandsgatan 4 Tel. 0480-88865 Med reservation mnr>xfd och
°  prisändringar. Alla priser är inkl.392 31 Kalmar Fax 0480-88927 moms. Frakt tillkommer.

3.5" MF2HD

3 . 0 0  4 . 7 0

ER BJU D AN D E!
Köp minst 100 disketter och Du får 10% i rabatt på våra diskettboxar nedan |
DISKBO XAR

g l s£ Q)
I För 50st 3.5 , låsbar.......................35:-
|  För 100st 3.5*, låsbar...................  70:-
[I För 110st 3.5" StapelbarL

iHandla direkt av oss i  central 
Fredsgatan 1, vån 4, vid Brunnsparken

1:4 Antistatiskt skårmfilter..........369:-
15" Antistatiskt skärmfilter..........431 :-|
Diskettetiketter, 10-pack..............3 :50|
Musmatta - bra kvalitét!...............24:-

öteborg 3.5* Rengörings-kit...................... 35:-

"IneuUnaÅ
Tel:031-155110, Box 230, 423 23 Torslanda, Besöksadress: Fredsgatan 1, 411 07 Göteborg!

> 5

Vi är stolta att presentera

EX-serien
E x t r a  s n a b b a  d a t o r e r
Det är inte svårt att bvgga de billigaste datorerna. 
Vi bygger riktigt snabba datorer till vettigt pris!

Specifikation PCfab EX-serien:
♦  Ett av marknadens snabbaste VL-bus 

moderkort, SIS chipset, ZIF-sockel, 256 Kb 
cache, Award "Dark Green" BIOS m energi- 
sparfunktion, gott om kortplatser (3 VL-, 5 
16-bitars ISA), frekvensgenerator, toppklass!

♦  Marknadens snabbaste VL-bus IDE 
Enhanced controller, överföringshastighet 
upp till 13 Mb/sek enl Coretest ber. på 
hårddisk. Demot "Houston Flie" 7 sekunder!)

♦  Mycket snabb VL-bus True Color 
grafikaccelerator, snabb både i DOS 
(Landmark 2.0 visar 21.000, perfekt för t ex 
flygsimulatorer) och Windows (Wintach 1.2 
visar 35 milj. overall). Optimerade 
drivrutiner för det mesta, även OS/2, 
Windows NT, AutoCAD osv.

♦  Max upplösning 1280x1024, 1024x768 n-i
♦  210Mb Enhanced IDE HD, (420Mb +875.-)
♦  4 Mb RAM (64 max, mera minne 475.-/Mb)
♦  Desktop, Mini- eller MidiTower låda med 

200W tyst nätdel, gott om plats för 
uppgradering med CD, ljudkort osv.

♦  2S/1P/1G, 1,44 FD, Sv. 102 tang.bord
♦  DOS 6.2 (OS/2 tillk 500.-, kräver 8 Mb)
♦  1 års garanti, 1 års fri support utan knussel.
PRIS 4 8 6 S X /3 3  9 .2 5 0 . -
PRIS 4 8 6 D X /4 0  1 0 .5 0 0 .-
PRIS 4 8 6 D X 2 /6 6  1 1 .7 5 0 .-
15" lå g s tr . S m ile  sk ä rm  3 .4 7 3 . -  
OBS PRISERNA INKL MOMS!

Ring för uppgift om närm aste återförsäljare

SVENSKA

a *
FABRIKEN

TEL 08-20 35 05 FAX 08-24 35 05
Moms ingår Med reservation för ev. pris- och produktändringar



Golf med 
Amiga-grafik

Som vi avslöjade i förra 
numret av DMZ så kommer 
golfspelet PGA European 
Tour att släppas till Amiga. 
Vi har nu fått mer informa
tion om spelet, och det ver
kar mycket lovande.

-  Den stora skillnaden 
mellan Megadriveversionen 
och amigaversionen är gra
fiken, berättar Gavin Har
wood som är en av pro
grammerarna.

-  När vi undersökte den 
ursprungliga koden visade 
det sig att vi väldigt snabbt 
kunde få den att fungera på 
Amiga. Det gjorde att vi 
fick gott om tid på oss att 
förbättra hela konceptet. 
Spelet kommer att göras 
med 256-färgersgrafik för 
att därefter dras ner till 32 
färger för vanliga amigor. 
Vi håller också på med att 
ändra en hel del av grafi
ken i spelet. Varje anima
tion på golfaren kommer att 
bestå av mer än 40 bilder 
vilket kommer att ge ett 
mycket snyggt rörelsesche
ma.

Spelet kommer att släp
pas till A500 och A l 200 i 
oktober, och om markna
den visar att en CD32-ver- 
sion skulle kunna bli popu
lär så kommer Ocean att 
mycket snabbt kunna porta 
över A l 200-versionen till 
CD.

Vi har en lovande golf
höst framför oss.

Dcrek dela Fuente

N y tt  från  Sen sib le
Vid det här laget har man börjat trött
na på fotbollsspel, men när Jon Hare, 
chef på Sensible Software, visar Sen
sible World of Soccer måste jag med
ge att jag blir imponerad. Spelet är i 
det närmaste helt klart och nu håller 
man bara pä att kontrollera att infor
mationen om spelarna och ligorna är 
aktuella.

Spelet består av två delar. Dels är 
det actiondelen där man styr spelarna 
själv. Här han man förbättrat spelar- 
kontrollen och även lagt till en del 
detaljer ute på banan. Sedan finns 
det också managerdelen där du kan 
styra taktiker och spelarbyten helt 
efter eget huvud. Man kan till och 
med spela två spelare mot varandra, 
den ena som spelare medan den 
andra är tränare.

Du kan också spela med varenda 
liga i hela världen! Alla lagen och spe
larna finns här. Alla spelarna har sina 
riktiga spelaregenskaper och riktiga 
transfervärden. Du kan även göra 
egna ligor med valfria lag från valfria

världsdelar. Spelets Al ser hela tiden 
till att matcha lagen realistiskt mot 
varandra. Det finns mycket detaljer i 
spelet som kan göra det här spelet till 
det bästa som har släppts.

Omtalad uppföljare
Sensible Software håller även på med 
en annan omtalad uppföljare, nämli
gen Cannon Fodder 2. Drygt hälften av 
de 72 nivåerna är färdiga och spelet 
kommer att i grunden se ut som sin 
föregångare.
-  Det är inga grundläggande skillna
der i speldesignen, säger Jon. Gub
barna är fortfarande små och spelar- 
interfacet är likadant som i ettan. Där
emot har spelet förbättrade scena
rios, mer bakgrundsgrafik, fler fordon 
och fem spelvärldar med bland annat 
Beirut och en medeltidsnivå. Spelet 
innehåller också en del modernare 
vapen.

Till sist när jag frågar Jon vad han 
tror om framtiden så är han riktigt

W orld o f sensible S occer

optimistisk.
-  Vi har alltid släppt originella spel 

och det tänker vi fortsätta med. Vi 
kommer att göra spel för tre system, 
resten konverteras av utomstående 
programmerare. Sonys PS-X ser myck
et trevlig ut, PC har kommit för att 
stanna och vi kommer att fortsätta 
med Amiga så länge det över huvud 
taget är möjligt.

Spelen som Sensible Software 
kommer att släppa i år är Sensible 
World Of Soccer i oktober, Cannon 
Fodder 2 i december och Sensible 
Golf i november.

Derek dela Fuente

Sensible Golf

Cannon Fodder 2

Cannon Fodder

Berg&dalbaneracing på CD32
Software Toolworks kioskvältande 
racingspel Megarace kommer att släp
pas till CD32. Programutvecklarna 
Cryo har lagt ner ett väldigt arbete på 
att pressa ut allt som går ur en CD32 
och resultatet ser strålande ut.

Banorna i spelet är inte matema
tiskt uträknade som på väldigt många 
racingspel, utan fotograferade och 
handmålade för att se realistiska ut. 
För att ändå kunna hålla tempot uppe 
i spelet måste grafiken läsas in från 
CD:n samtidigt som man spelar. Med 
avancerade packningsmetoder har 
man lyckats lösa det på ett mycket 
smidigt sätt.

Spelet beräknas släppas i novem
ber och vi återkommer med mer infor
mation senare.

u  *
tu.

R acingspelet M eg arace  släpps snart till C D 32. Svindlade  
fa rt och snygg g ra fik  utlovas.
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Rabatterad Entrébiljett
SVERIGES STÖRSTA DATAMÄSSA MED INFORMATION OCH DIREKTFÖRSÄLJNING

D e n  M  c.

Nu kan du köpa din dator på MaxiData Explosion, Nordens största  mässa 
och datamarknad fö r  alla som vill köpa datautrustning direkt. 

Du träffar Dell, Microsoft och många andra leverantörer, data
butiker, återförsäljare och postorderföretag som under 

mässans tre dagar kommer att göra alltför att hjälpa dig hitta 
rätt datorpaket.

Mariaiadens bredaste dator-urval
Om du funderar på att köpa en dator eller är dataintresserad är ett besök 
på mässan ett måste. Välj bland datorer av alla storlekar och märken, 
bildskärmar, skrivare, programvaror och spel.

Vägledning till bästa köp
Under mässdagarna satsar vi på köptrygghet och vägledning.

Varje dag arrangeras Workshops, produktvisningar och utställarseminarier. 
”Konsumenttipset” från tidningen MaxiData ger goda rad om bästa köp.

Mässerbjudanden och direktleverans
Du får produkterna demonstrerade i varje monter. Allt finns att köpa 

med särskilda mässerbjudanden och du får med dig varorna direkt.

Auktioner och tävlingar
Sist men inte minst, fullt ös! Våra mässbesökare inbjuds att delta i tävlingar med fina priser. 
Som avslutning varje dag bjuder vi dessutom in till auktion. Passa på att göra ditt livs fynd!

Mässan arrangeras av
Tidningen MaxiData tillsammans med Sollentunamässan. För information faxa till 
IDG\Expo 08-453 6l  85 eller ring 08-453 61 80.

Fyll i kupongen noggrant och lämna i kassan på  
Sollentunamässan så få r  du 50% rabatt på entréavgiften. 
(Du betalar endast 30:- inkl moms.)
Besökare under 14 år endast i målsmans sällskap.

-------------------------- 1
KONSUMENT- OCH

SMÅFÖRETAGARMÄSSA

Maxidata explosion

9-11 SEPTEMBER 1994 
SOLLENTUNAMÄSSAN/ 

SOLLENTUNA

ÖPPETTIDER 
FRE-LÖR 09.30-18.00 

SÖN 09.30-16.00

AR DU:
□  Egen företagare
□  Privat användare

VAR ANVÄNDER DU DATORN?
□  På jobbet □  Hemma

VILKET ÄR DITT INTRESSE UNDER
□  Kommunikation
□  Ordbehandling
□  Grafikprogram
□  Multimedia
□  Administration
□  Utbildning
□  Kalkyl

□  Anställd

□  På fältet (distansarbete)

MÄSSAN?
□  Bildskärmar
□  Stationära datorer
□  Bärbara datorer
□  Skrivare
□  Databas
□  CD-Rom
□  Spel

V.G. TEXTA TYDLIGT!

Företag I—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—'—1—1—1—1—1—

Namn I__i__i__i__i—i—i—l_ j—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—1—

Funktion I i i l i i i i i—l—l—i—l—i—i—i—i—i—1—

Postadress I i i i i i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—

Postnummer I_i__i__i__i_I Ort I—i—i—i—i—i—i—i—i—l_

Telefon I < i i l - l .................... .... Telefax I . l„ j _l_Ld.

Bästa urval på plats • Mässpriser • Gratisseminarier • Konsumentrådgivning
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ScarlordSlarvia scien
Microprose är ett namn som vanligtvis 
borgar för god kvalitet. Men denna 
science fiction-historia imponerar inte 
på Sten Ekedahl.

arvig science-fiction
B rech in  j O f j L

TracKirif F o e jf l
Destroyer ^

SHIELDS 292

D är s a tt  den! Rym dstriderna kan  verkligen h e tta  t ill  ibland, bokstav lig t ta la t. 
Annars ä r rym dstriderna in te  sp ec ie llt roliga.

S läk ten  ä r värst 
brukar d e t heta, 

m en här m åste  
m an sam la på s ig  
både duktiga och 
m ånga s läktingar 
a t t  p lacera u t på  

viktiga poster i  d itt  
im perium.

if O^sUortitoL

NSUT^AL
.w e u Ä Ä
N6U7RAL

;€oH Flash Gordon

:ti XoMorlo
■ Covittess Cenngic Notiscis

E tt s la g  vunnet m en krig e t fo rtsä tter. Tyvärr 
hann Lady Jenatea fly den här gången.

V k / i i f
rvod
l='lLitdr*ife
AirtiifiidS
WiOpVIl z 
3b.tir'dÄjj 
m-Lvzz

Vill m an ha en liten  egotripp så g å r de t också.

Ett nytt spel från Microprose blir 
man alltid nyfiken på. De har ju gett 
oss sådana höjdare som Civiliza
tion, Gunship 2000, Silent Service 
och många andra.

Starlord är ett strategispel i sci
ence fiction-miljö. Det innehåller 
också en flygsimulator för "space 
fighter” . Det hela tilldrar sig i en 
avlägsen framtid där människan 
har koloniserat en stor del av 
världsrymden. Statsskicket är rent 
feodalt med en kejsare som här
skar över hela rymden. Under 
honom lyder fem kungar och under 
var och en av dessa ett antal herti
gar som i sin tur härskar över några 
baroner. Längst ner i kedjan under 
dessa finns ett antal grevar.

Alla dessa härskare tillhör ett 
antal olika släkter. Man börjar spe
let som en greve i en av de mindre 
släkterna. Genom att erövra nya 
solsystem placerar man sina släk-

38

tingar som härskare över dessa 
och bygger på det sättet sin makt
bas. Så småningom har man byggt 
upp sin rymdflotta tillräckligt för att 
ge sig på någon av baronerna och 
ta dennes plats som baron. Målet 
för spelet är att till slut bli kejsare 
med alla kungatroner besatta av 
sin egen släkt.

För att nå dit måste man även 
vara skicklig diplomat och skaffa 
sig allierade och dessutom vara en 
framgångsrik affärsman. Enbart 
våldsamma erövringar räcker inte.

Spelidén är ganska bra men det
ta är inte någon av Microproses 
mer lyckade produkter. Spelet upp
levs bitvis ganska långsamt och 
flygsimulatorn är inte bra alls. Hade 
detta varit de enda invändningarna 
hade det i alla fall varit ett skapligt 
spel. Tyvärr ger hela spelet ett slar
vigt intryck.

Flera avvikelser från PC-versio-

nen, som manualen behandlar, 
nämns inte i Amiga-supplementet. 
Manualen är dessutom väldigt rörig 
och många funktioner förklaras 
dåligt eller inte alls. Den innehåller 
visserligen ett bra inlärningsexem- 
pel men hur man sedan går vidare 
sägs det inget om. Någon form av 
taktiktips eller beskrivning av vad 
man bör inrikta sig på hade 
behövts. Spelet blir dessutom inte 
bättre av att det tydligen innehåller 
en del buggar då det spårar ur lite 
då och då.

Om man härdar ut upptäcker 
man dock så småningom att spelet 
blir rätt spännande. Det hade man 
emellertid gjort mycket tidigare om 
manualen hade hållit "normal” 
Microprose-standard. Nu kommer 
nog de flesta att tröttna på spelet 
innan dess.

Sten Ekedalil

Stridandet innehåller en hel 
del ta k tik , v ilke t utspelas på  
d et här hexagonbrädet å  ta 
tabletopspel.

Starlord
Tillverkare: Microprose 

Pris: 429 kr 

Rec. ex. från: Wendros 

Format: Amiga
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M idgård  ä r den första världen m an ham nar 
i.E fte r a t t  ha p lo ckat upp e t t  an ta l talism a
ner får m an dock ka jka  runt som  en skå llad  
halvgud m ellan  de o lika parallellvärldarna.

Folk 
fa ller som  

käglor för Ursas skönhet. Här 
har k illarna dock få t t  hjälp av  
elake  Lokes hejdukar.

Jesper"Asapyng- 
larert" Almén har 
ånyo varit ute och 
härjat bland hjäl 
tar och monster. 
Denna gång har 
han hamnat i den 
nordiska mytolo
gin och gjort livet 
besvärligt fär 
gudar och jättar.

En
fager
ungmö har 
ham nat i  en  
hem sk knipa. E nter H eim dall -  A lla  
hjältars h jä lte ...

Utgård -  Dvärgarnas och jä t 
tarnas hem vist.

Heimdall 2 är den fristående fort
sättningen på Heimdall som kom ut 
för något år sedan (vem hade kun
nat gissa det?). Mycket är sig likt i 
spelet. Man beskådar sin viking 
snett uppifrån och skall knalla 
omkring i olika områden, plocka 
upp makapärer, mat och pengar, 
pyngla på monster och slutligen ge 
onde Loke himself på nöten.

Heimdall 2 går väl närmast att 
beskriva som ett actionplattforms- 
rollspelsäventyr. Alla strider sker i 
realtid. Besvärjelser lår man sig att 
kasta genom att hitta små stenar 
med runor på och pergament där 
olika runkombinationer står ned
klottrade. Sedan får man sätta ihop 
de olika kombinationerna om man 
nu har alla runorna.

Större delen av tiden går åt till 
att leta olika talismaner som gör 
att man kan ta sig in till olika värl
dar. Midgård, Utgård, Nifelheim
o.s.v. Liv har man inte vidare gott 
om. Som tur är finns det magiska

drycker att pula i sig och första hjäl
penbesvärjelser att kasta. När alla 
drycker är slut och man inte orkar 
kasta fler besvärjelser går det att i 
jämnställdhetens tecken byta ut 
gamle Heimdall mot Megababe 
Ursa.

Heimdall 2 sprudlar av härlig 
serietidningsgrafik, lagom snygga 
rörelser och ett härligt soundtrack 
med ljud och musik. Stort är spelet 
också. Man grejar det inte i en 
kovändning direkt, och här kommer 
lite av min kritik in. Man kan inte 
spara spelet när man vill, utan bara 
efter att man har klarat en hel 
värld. Detta kan ta en hel del tid, 
vilket gör att man kan bli tvungen 
att traggla sig igenom samma 
områden ett antal gånger innan 
man får spara. Ett annat smolk i 
glädjebägaren är striderna. De är 
krångliga och svårstyrda. Jag lärde 
mig ganska snabbt att i början är 
det mycket bättre att fly än illa fäk- 
ta. Annars finns det inte så mycket

att klaga på. De olika världarna är 
varierande, pusslen och problemen 
likaså. Man behöver inte sitta och 
slita sitt alltför långsamt växande 
hår i frustration över att sitta fast i 
någon håla nere i Nifelheim för- 
smäktande utan snus i trettio 
dagar. Med bättre Save-funktion 
och fungerande stridssekvenser 
hade det här spelet kanske blivit 
en femetta. Nu är det bara 
Asadödskul.

Jesper Almén

Heimdall 2
Tillverkare: Core Design 

Pris: Ej satt 

Formal: CD32

Här har Ursa få t t  korn på en 
grönjävlig typ som  in te  har 
vett nog a t t  s lå  tillbaka.

Datormagazin 15*94 39
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Julafton för Trekkies
'■H IH IIIV HjliHilliillii

Nu kan äntli
gen Amiga- 
ägarna dra ut 
på nya rymd
äventyr med 
de polyester- 
klädda tön
tarna i Star 
Trek.
DMZ:s meste 
trekkie -  
Göran Fröjdh 
-  kar tagit en 
tur med uni
versums 
fulaste rymd
skepp, Enter
prise.

På bryggan s itte r  kapten  K irk och s ty r över sin beröm da besättn ing. Genom a t t  k lick a  på någon av  figurerna får 
m an upp en m eny m ed o lika kom m andon -  vill m an ladda laserkanonerna ä r de t Chekov som  m an s k a  välja. Kap
ten  K irk s jä lv bestäm m er när d e t s k a  bli sk ju ta  av. Längst t ill  vänster s itte r  S cotty, som ä r m ask in ist och den  
som reparerar Enterprise när d e t b livit s k a d a t i strid. Sulu ä r styrm an och reg lerar hastighet, s lå r på och av  sköl
dar sa m t lägger skeppet i  om loppsbana. Chekov är navigatör och ä r också den som  har hand om laddningen av  
skeppets vapensystem . M r  Spock ä r vetenskapsofficer och ansvarar för a t t  analysera främ m ande skepp och för 
skeppets datorer. Uhura sk ö te r Enterprise kom m unikation  både m ed Federationen, andra skepp och diverse 
utom jordingar.

Egentligen är det helt osannolikt att 
ett gäng töntiga rymdhjältar i för 
korta polyesterbrallor som åker 
omkring i sanslöst fult rymdskepp 
kan bli kult.

Men så är det med Star Trek, 
och själv bekänner jag mig utan att 
rodna till den trogna skara som kal
lar sig Trekkies. Vi Trekkies ser 
repris efter repris av de gamla TV- 
serierna, vi älskar den malplacera
de titelmelodin, vi får nästan stå- 
päls när vi hör dravlet om att djärvt 
resa dit ingen åkt förut, vi ler åt Dr 
Spocks pseudo-vetenskapliga bab
bel, maskinisten Scottys varningar, 
Dr McCoys ständiga gnabb med 
Spock... Dessutom har vi förmodli

gen alla långfilmer på video -  och 
en och annan pocket står det väl i 
bokhyllan med.

Sent jubileum
Men på datorfronten är det först på 
senare år som de gamla rymdhjäl
tarna börjat visa upp sig -  tack 
vare Interplay, som tydligen också 
styrs av ett gäng Trekkisar. Star 
Trek: 25th Anniversary är det första 
som kommit till Amiga, och om det 
är någon som undrar över namnet 
så släpptes det på PC lagom till 
seriens 25-årsjubileum (det gjordes 
också en långfilm med samma 
namn).

Det där är drygt två år sedan, 
men nu är det ju så med Star Trek 
att det är tidlöst och därför gör det 
föga att Amigaversionen dröjt ett 
tag.

25th Anniversary är speciellt på 
flera sätt. Dels är det ett av de 
snyggaste spel som gjorts på Ami
ga -  grafiken är i 256 färger och är 
bländande. Dels fungerar det bara 
på Amiga 1200/4000, och det 
måste installeras på hårddisk.

Risken finns naturligtvis att 
många Amigaägare är diskvalifice
rade på förhand genom de höga 
systemkraven, men i ärlighetens 
namn vill nog ingen spela det från 
diskett -  och det hade inte kommit

till sin rätt i färre färger. 8 Mb av 
hårddisken tar det i anspråk, och 
det är föredömligt systemvänligt -  
det går till exempel att avsluta spe
let och gå tillbaka till Workbench, 
vilket inte är särskilt vanligt bland 
Amigaspel.

Uppdelat i avsnitt
Precis som de gamla TV-serierna är 
25th Anniversary indelat i avsnitt. 
Sju fristående uppdrag finns att ta 
sig an för Kapten Kirk & company -  
allt från att rädda besättningen på 
pestsmittade rymdstationer till att 
befria ett kapat systerskepp till 
USS Enterprise.

Datormagazin 15*94
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Dr. McCoi
t  do rr t  s u p p o s e  y o u ’d  en. iov th e  

s v c h o lo g ic a l  r e l e a s e  o f  a  few good 
ll>' la u g h s . S p o o k ?  We c o u ld  o p e n  th  

a n i s t e r  r ig h t  h e r e ,  i f  you  l ik e .

D oktor M cC oy hå lle r s tänd igt på och bråkar m ed M r  Spock som naturligtvis in te  ä r sen  
a t t  g e  e t t  tjuvnyp tillbaka. M cC oy hyser en utbredd skepsis m ot a llt  tekn isk t, t ill  sk ill
nad från sin ko llega m ed de långa öronen. D ialogerna i 2 5 th  Anniversary ä r m y cket väl
skrivna och m an upp fatta r verkligen figurerna som olika personligheter.

2 5 th  Anniversary styrs av e t t  en ke lt pek- 
och klickgränssnitt. Beroende p å  vad 
m an vill göra väljer m an a t t  kontro llera  
någon av de o lika figurerna i  sin grupp. 
K apten K irk gör lite  av  varje, doktor 
M cC oy hjä lper s juklingar och M r  Spock  
ä r den ende som  begriper s ig  p å  datorer. 
H är har Spock precis få t t  syn på någon  
ny m askin och förlorat s ig  h e lt i  sina dag
drömmar. 2 5 th  Anniversary ä r m ycket 
tro g et originalfilm erna -  t ill  och m ed  hjäl
tarnas byxor ä r för korta , precis som  de 
var på 6 0 -ta le t...

S tjärnkartan  fungerar som  som e t t  kopieringsskydd -  för a t t  veta  
vilken p lane t m an ska  välja krävs d e t a t t  m an s lå r upp nam nen  
på him lakropparna i instruktionsboken.

och ben a t t  ham na på rä tt s tä lle , de där teknikerna.

Alla ”avsnitt” börjar uppe på 
Enterprises kommandobrygga där 
Kapten Kirk sitter i centrum och ger 
order om saker och ting. Han flan
keras av Scotty som sköter maskin
rummet och har hand om alla repa
rationer (han har placerats uppe på 
bryggan för tydlighetens skull). 
Spock håller i datorerna och är all
mänt allvetande, Chekov laddar 
vapnen, Uhura är kommunikations- 
officer och Sulu, slutligen, är den 
som styr hela rasket.

Användargränssnittet är föredöm
ligt enkelt -  genom att klicka på 
någon av figurerna kallar man upp 
menyer med olika kommandon.

Farliga färder
Att åka kors och tvärs genom rym
ben är dock långtifrån riskfritt. Det 
är snarare regel än undantag att 
Enterprise attackeras av något 
fientligt sinnat rymdpatrask, och vid 
bessa tillfällen gäller det att snabbt 
fä upp sköldarna och se till att 
Ibserkanonerna går varma. Rymd-
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stridssekvensema är kanske inte 
lika bra som i Wing Commander, 
men de bitmappade skeppen är 
snygga att se på och det går hyfsat 
snabbt även när man kör grafiken i 
fullskärmsläge.

Främst e tt äventyrsspel
Men 25:th Anniversary är först och 
främst ett äventyrsspel, och efter 
att Scotty strålat ner Kirk och hans 
sällskap beter sig spelet som ett 
normalt äventyr. En detalj som är 
lite speciell är dock att man kan ta 
kontrollen över både Kirk och hans 
tre följeslagare -  något som också 
krävs för att lösa många av proble
men. Spock är en hejare på allt tek
niskt, medan doktor McCoy är den 
som får ta om hand skadade och 
blanda till mediciner av olika slag.

Efter avslutat uppdrag gör sig 
stjärnflottans högsta höns till kän
na och meddelar hur många poäng 
Kirk & co kammade hem under 
uppdraget. Har man löst ett upp
drag helt utan våld får man högre

poäng än om man grillat en massa 
utomjordingar, vilket jag tycker är 
ett mycket sympatiskt drag hos 
spelet. Det går naturligtvis utmärkt 
att skjuta vilt med sina phasers på 
full spruta, men då kommer man 
knappast att bli något föredöme för 
stjärnf lottan.

Egentligen är jag väl fel person 
för att göra en objektiv granskning 
av det här, Trekkie som jag är. Ska 
jag försöka hitta något negativt att 
säga om 25:th Anniversary så är 
det väl att många problem känns 
alltför kryptiska för att kunna lösas 
utan att sitta med näsan i lösnings- 
boken. Dessutom går det en aning 
för långsamt på en standard-1200 
för att bli riktigt njutbart att spela -  
256-färgersgrafiken kräver nästan 
att man har en accelererad burk 
med lite mer än 2Mb RAM. På min 
1200 läste spelet från hårddisken 
nästan för varje rörelse figurerna 
tog.

Men man kommer inte ifrån att 
det är mycket underhållande, och 
något av det snyggaste som gjorts

till Amiga 1200. Dessutom låter 
det fantastiskt. Alla ljudeffekter är 
precis som i ”verkligheten": dato
rerna blippar hemtrevligt, laserkan
onerna dånar och transportörerna 
virrar när Kirk och mannarna strå
las ner.

För varje sann ”Trekkie” är 25:th 
Anniversary ett givet tillskott i sam
lingen.

Göran Fröjdh

Star Trek
Tillverkare: Interplay 

Pris: 450 kr 

Rec. ex. från: Wendros 

Format: A l 200
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Vad ska du välja för joystick?
Utbudet av joystickar till Amigan är nämligen större än de flesta känner till. Som Amiga- 

ägare är du nämligen inte bara hänvisad till enkla digitala joysticks. Med hjälp av en adapter 
kan du också utnyttja det stora utbudet av analoga PC-joysticks. Datormagazin har testat 
över 30 PC-joysticks och valt ut de intressantaste för Amigaägare. Läs och begrunda...

Varför ska man då köpa en kanske lite dyrare 
analog joystick till Amigan? De flesta spel till 
Amigan utnyttjar bara enkla digitala joystickar. 
Men det finns faktiskt en del Amigaspel som blir 
bättre med analoga PC-joystickar, exempelvis 
vissa flygsimulatorer och bilspel.

I handboken anges alltid om spelet har stöd 
för analog joystick. Ofta får man också ställa om

en inställning i själva spelet för att det ska 
utnyttja den analoga stickan.

Vitsen med analog joystick är att styrning fun
gerar proportionellt exempelvis sé ger ett litet 
utslag till höger en liten svängning till höger. 
Med digitala joysticks finns ju bara ett läge.

Men du kan inte koppla in en analog joystick 
direkt till Amigan. Det krävs en speciell adapter

för att fungera.
Enkla sådana adaptrar kostar mellan 75 och 

100 kronor.
För aktuella prisuppgifter om adaptrar så kan 

du till exempel kontakta Tricom Data tel: 08- 
7360291 eller Elda tel: 0523-51000.

Night Force
Tillverkare: Suncom 
Importör: Ingemar Beckman AB 
Pris: ca 340 kr
Night Force är en joystick som håller standard
måttet. Den klarar vad man kan kräva av en joy-
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FX 2000
Tillverkare: Suncom 
Importör: Ingemar Beckman AB 
Pris ca 400 kr
Joystick med mycket bekväm hållning. Kan vara 
aningen känslig vid precisionsstyrning. Gasre
glage, autofire och möjligheten att använda den 
med höger eller vänster hand ger extra krydda

Gravis Analog 
Joystick Clear
Tillverkare: Gravis 
Importör: Malex Data 
Pris ca 400 kr
Gedigen joystick med väldigt bra precision. Möj
ligheten att reglera stickans motstånd är också 
ett plus i kanten. Ett säkert kort.
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TEST

Gravis Analog Pro
Tillverkare: Gravis 
Importör: Malex Data 
Pris: ca 500 kr
Samma kvalitet som Gravis Analog 
Clear. Har dessutom två knappar på 
stickan. En av de bästa allroundjoy- 
stickarna på marknaden.

Flight Max
Tillverkare: Suncom 
Importör: Ingemar Beckman AB 
Pris: ca 540 kr
Tung, gedigen joystick med bra håll
ning, precision och motstånd. Som 
namnet antyder är Flight Max en flyg
sticka.
Den är prisvärd i förhållande till kvali
teten.

My Joystick
Tillverkare: Suncom 
Importör: Ingemar Beckman AB 
Pris ca 230 kr
Utmärkt liten joystick som passar perfekt till actionspel. 
Den har en klassisk utformning och sitter väldigt bra i 
handen. Den är ämnad för barn, men passar såväl gam
mal som ung. Dessutom är 
den mycket prisvärd.

Jet Stick
Tillverkare: CH Products 
Importör: Malex Data 
Pris ca 400 kr
Prisvärd lillebror till Flightstick Pro. Den är 
skön att hålla i, har god precision och samma 
kvalitet som storebror. En god allroundjoystick 
som du kan
använda till de 
flesta spel.

Dexxa Joystick
Tillverkare: Dexxa 
Importör: Malex Data 
Pris ca 250 kr
Joysticken med den klart originel
laste designen. Knapparnas läge 
kräver dock att du har stora händer 
för att joysticken ska kännas riktigt 
bekväm. Att joysticken är såpass 
prisvärd höjer betyget.

Analog Sabre
Tillverkare: Suncom 
Importör: Ingemar Beckman AB 
Pris ca 250 kr
Joystick av standardmodell. Analog Sabre är 
förvisso prisvärd, men känns plastig, är trög 
och har taskig precision.

Merlin
Tillverkare: Suncom 
Importör: Ingemar Beckman AB 
Pris ca 250 kr
Prisvärd joystick. Merlin känns bra i handen 
och har en hyfsad precision. Allroundsticka 
som klarar det mesta.

TEXT: Johan Burén & Daniel Törnqvist 
FOTO: Arne Adler

Återförsäljare:
Joystickarna i testen importeras av; 
Malex Data, tel 08-590 761 88 

Ingemar Beckman AB 08-39 04 00
V_____________________________________________

Datormagazin 15»94 43



A M I G A  D A T A S P E L
S p e l till A m ig a  500, 500 Plus, 600, 1000, 1200, 2000, 2500, 3000  & 4000.

De flesta Amiga spel krä
ver 1 MB, vilket är standard 
på både A600 och Amiga 
500 Plus. Alla Amiga spel 
fungerar till alla Am igor 
(inklusive 1200) om ej an
nat anges.

ACTIONSPEL pris

ALIEN 3 339
ANC. ART WAR IN SKIES 399
APOCALYPSE 349
AQUATIC GAMES 339
ARACHNOPHOBIA* 249
BACK TO FUTURE 3" 299
BATTLE TOADS 259
BLOB 329
BONANZA BROTHERS* 299
CIRCUS ATTRACTIONS** 249
CYBERPUNKS 349
DARKMAN 299
DEATH BRINGER** 299
DEEP CORE 329
DENNIS 339
DICK TRACY 299
DRAGONS LAIR 3 379
DYNAMITE DUX* 299
FIENDISH FREDDY** 299
INCR. CRASH DUMMIES 259
IT CAME FR. DESERT 369
IT CAME FR. DATADISK 229
JURASSIC PARK 339
MEAN ARENA 339
PAC MANIA** 249
PAPERBOY 2* 299
POWERBOAT* 299
REAL GHOSTBUST.** 299
ROCK & ROLL** 299
SPOT 249
SYNDICATE 439
THE GODFATHER 369
THUNDERBIRDS** 249
TIME MACHINE** 299
TIME SCANNER* 299
TOP BANANA* 249
TREASURE TRAP* 299
TURTLES 1 299
TYPHOON THOMPSON 249
*=fung. ej på Plus, 600 & 1200. 
**=fungerar ej på A 1200/4000.

BIL & MOTOR pris
BIG RUN 299
BUMP 'N' BURN 369
BURNING RUBBER 339
DRIVIN FORCE** 299
HOT ROD** 299
LAMBORGHINI 339
MICRO MACHINES 329
NIGEL MANSELL** 369
OVERDRIVE 339
RACE DRIVIN** 299
SKIDMARKS 339
ULTIMATE RIDE** 299
” =fungerar ej på A 1200/4000.

FIGHTINGSPEL pris
BODY BLOWS GALACT. 339 
DANGEROUS STREETS 339 
ELFMANIA 339
MORTAL KOMBAT 379
SECOND SAMURAI 369

FLYGSPEL pris
ARMOUR GEDDON 2 349
AV8B HARRIER ASS. 439 
B17 FLYING FORTRESS 399 
F15 STRIKE EAGLE 2 249
F19 STEALTH FIGHT.** 249 
F117A NIGHTHAWK 429 
FIGHTER DUEL PRO 1 499
GUNSHIP 2000 399
KNIGHTS OF SKY*** 249 
THEIR FINEST HOUR 249 
THEIR FIN. H. MISS.**** 169
TORNADO 439
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=kräver 2 Mb minne på A600. 
****=kräver Their Finest Hour.

FOTBOLLSSPEL pris
CHAMP. MANAGER 93 339
CHAMP. 94 SEASON*** 159 
CHAMP. M . ITALIA 3 49
EMPIRE SOCCER 94 349
EUROP. CHAMPIONS 329 
EUR. SUPERLEAGUE** 299 
FOOTBALL DIRECTOR 2 299
GOAL 369
KICK OFF 2 1 MEG V.** 299
KICK OFF 3**** 339
LIVERPOOL** 329
MAN. UTD. PREM. L. CH. 369 
MATCH OF THE DAY 299 
ON THE BALL WORLD C. 369
PREMIER MAN. 1/2 299/129
SENSIBLE SOCC. 92/93 299
SENSI. SOC. INT'L ED. 259 
SIERRA SOCCER 339  
SOCCER KID 369
TACTICAL MANAGER 339  
WILD CUP SOCCER 349 
WORLD CHAMP. SOC.** 299 
WORLD CUP USA 94 349
WORLD OF SOCCER 269
” =fungerar ej på A 1200/4000. 
' ” =kräver Champ. Manager93. 
****=kräver joystick med två 
oberoende fireknappar, t.ex. 
Competition Pro Super 279 kr.

PLATTFORM pris
ALFRED CHICKEN 329
ALLO ALLO 339
BART VS THE WORLD 339
BEAVERS 329
BILL'S TOMATO GAME 229
BRIAN THE LION 349
BUBBA 'N ' STIX 3 39
CAR-VUP** 299
CHUCK ROCK 2 329

PREMIER MANAGER 2

COOL SPOT 379
DENNIS 339
DOJO DAN 299
DONK 349
DOODLE BUG** 299
FIRE AND ICE** 329
FUZZBALL 249
GLOBAL GLADIATORS 339 
GOBLINS 3 439
GREMLINS 2** 299
HARLEQUIN 299
HUMANS 1/2 P r is /s t. 369 
IMPOSSIBLE MISS. 2025 429
JOE & MAC** 329
LEMMINGS 2 TRIBES 369 
MC DONALD LAND 339
MIGHTY BOMB JACK* 299 
MR. NUTZ 339
NAUGHTY ONES 349
PAC LAND** 249
PUGGSY 369
ROLLING RONNY 299
SINK OR SWIM 329
TERRYS BIG ADV.** 249 
WONDERDOG 339
YO! JOE! 329
ZOOL 2 329
*=fung. ej på Plus, 600 & 1200. 
"-fungerar ej på A 1200/4000.

ROLLSPEL pris
BLADE OF DESTINY 469 
CHAMPIONS OF KRYNN 379 
DAY OF THE VIPER 299 
EYE OF BEH. 1/2 P r is /s t. 249 
HEIMDALL 2 ** 429
IS H A R 3  419
KEYS TO MARAMON 339 
KINGS BOUNTY* 369
LEGACY OF SORASIL 349 
LEGENDS VALOUR*** 469 
MOONSTONE** 369
PERIHELION 369
RULES ENGAGEMENT 1 339
SPACE HULK 439
SPACE ROGUE 369
STAR CONTROL 299
STELLAR CRUSADE 399 
SUSPICIOUS CARGO** 299 
TREASURES SAV. FR. 379 
ULTIMA 5’ -369
WIND WALKER 369
WORLDS OF LEGEND 249
*=fung. ej på Plus, 600 & 1200. 
” -fungerar ej på A 1200/4000. 
***=kräver 1.5 Mb minne.

SIMULATORER pris
CAMPAIGN 2 439
COVERT ACTION 399
ELITE 2 FRONTIER 369
NOVA 9 299
OMNIPL. HORSE RAC.* 369
SILENT SERVICE 2 249
SIM EARTH 259
SIM CITY CLASSIC 229
SIM LIFE*** 429
SUBBATTLE SIMUL.** 299
TRACON 2 449
WAR IN THE GULF 369
WING COMMANDER 229  
WOLFPACK* 369
*=fung. ej på Plus, 600 & 1200. 
” =fungerar ej på A 1200/4000. 
*” =kräver 1.5 MB minne.

SKJUTASPEL pris
ALIEN BREED 2 339
BETT. DEAD TH. ALIEN** 249
BLASTAR 329
CANNON FODDER 379
CHAOS ENGINE 299
DIE HARD 2’* 299
DISPOSABLE HERO 339
P.O.W.* 299
PREDATOR 2* 299
SHOCKWAVE** 299
SONIC BOOM* 249
T2 ARCADE GAME’* 379
VOLFIED 249
*=fung. ej på Plus, 600 & 1200. 
**=fungerar ej på A 1200/4000.

D-DAY THE BEGINNING OF THE END från 
Impressions. U tm aningen för de allierade: u p p 
rätta e tt b rohuvud  och krossa allt m otstånd på 
vägen till Berlin. För axism aktem a: stoppa dem  
och bevara  Tredje Riket. Som  överbefälhavare 
över de  allierade eller axism akterna, börjar du  
m ed din  sidas faktiska resurser och positioner vid 
6:e Juni, 1944. Din arsenal för krigets sista år in
kluderar flygplan, stridsvagnar och en stort utbud 
av vapensystem . Spelom rådet täcker England, 
F rankrike, spanska  g ränsen , n o rra  Italien och 
själva Tyskland. En eller två spelare. Pris 439 kr.

ISHAR 3 THE SEVEN GATES OF INFINITY
från Silmarils. Kom m er d u  ihåg ... Så m ånga stri
der. .. M en freden som  var så svår att käm pa för, 
ä r kortlivad ... Skuggan av Chaos visar sig på nytt 
på  m u ra rn a  av  fä s tn ingarna ... En resa genom  
porten till själva tiden, i förföljandet av draken av 
Sith, den  sista överlevande av  de Stora Svarta 
D rakarna... Denna tredje del av sagan om  kunga
döm et Arborea, Ishar 3 färdas d u  än  en  gång in i 
ro llspelens u n iv e rsu m , m ed  dess främ m ande  
v ä rld a r, m y tiska  äv en ty r och  fantasivarelser. 
"Nästan ett perfekt rollspel. Ett måste köpa. ...detta 
är ett jättebra spel. .. .handlingen har blivit förbättrad 
och spelet ser helt enkelt häpnadsväckande u t."  
CU Amiga betyg 92%. Pris 419 kr.

ON THE BALL WORLD CUP EDITION från 
Ascon. Som m anager och tränare över d itt lands
lag, utm aningen är a tt leda d itt land till seger i 
VM. M ycket b ra grafik, m atcherna spelas fram 
för dina ögon på ett mycket realistiskt sätt. N å
got m isstag in d itt träningsprogram , laguttagning 
eller form ation kom m er att m ärkas m ed en  gång, 
m en  det är inte försent att byta in avbytare eller 
ändra d in  taktik. 5 svårighetsgrader. 1-4 spelare. 
Hela VM eller börja m ed  kvalet. "...O n The Bali 
är lätt det bästa fotbollmanager spelet som jag någon
sin har spelat. " CU Amiga betyg 94%. Pris 369 kr, 
A1200 419 kr (A1200 ver. kräver hårddisk).

STARLORD från M icroprose. D u är en  Starlord. 
I befälet över en planet, m en d u  strävar efter rik
tig makt. D itt slutgiltiga mål: a tt kontrollera hela 
galaxen och m öjliggöra så a tt d in  familj kom m er 
att härska för all framtid. M en ettusen andra Star- 
lords har liknande ambitioner. Till en början, kom 
m er d u  a tt koncentrera d ig  på att flyga Starfight- 
ers och leda dina styrkor i spännande 3D slag. 
Sedan, kom m er du  att inse att den sanna vägen 
till fram gång även inbegriper diplom ati, p lane
ring och handel. D u m åste planera d in  strategi, 
bedöm a dina m otståndares starka och svaga si
dor, bilda fördelaktiga allianser, sedan slå till m ed 
all d in  styrka. Fram gång kom m er a tt utöka din 
m akt över galaxen, som  m edger nya handelsav
tal. D u kan sedan tillsätta dina egna på nya p la
neter u n d er d in  kontroll och inkalla vasaller för 
att u töka d ina styrkor i d ina korståg av erövring. 
Planera, förhandla, bedriv  handel och strid om 
överlägsen styrka i rym den. Pris 429 kr.

SPORTSPEL pris
BRUTAL SP. FOOTBALL 249
FAST BREAK B a s k e t 299
JACK NICKL. UNLTD 249
LINKS*** 249
RUGBY WORLD CUP** 299
TOURNAMENT GOLF** 299
WEMBL. RUGBY LEAG. 339
WINTER OLYMPICS 399
**=1ungerar ej på A 1200/4000. 
*” =kräv. 2 drivar eller hårddisk.

STRATEGISPEL pris
A-TRAIN 259
ACTION STATIONS 369 
BLUE AND THE GREY 429 
CARTHAGE* 299
CIVILIZATION 399
COLOSSUS BRIDGE 4.0 299
COLOSSUS CHESS X** 299
CONFLICT MID. EAST 379 
D-DAY BEG. OF END 439 
DELUXE STR. POKER 2 299
GETTYSBURG* 369
GIN & CRIBBAGE KING 399 
HISTORYLINE 1914-18 429
ISHIDO 299
K 240 369
KING MAKER 439
MEGALOMANIA** 299
NAM 369
RAILROAD TYCOON*** 249 
STARLORD 429
SUPER TETRIS 369
THE SETTLERS 439  
TYPHOON OF STEEL 369 
VIKINGS FIELDS CONQ. 329 
WHITE DEATH 399
’=fung. ej på Plus, 600 & 1200.
” =fungerar ej på A 1200/4000. 
*” =fungerar ej på A600.

ÄVENTYRSSPEL pris

ALTERED DESTINY** 299 
BENEATH STEEL SKY*** 429 
CODENAME ICEMAN 399 
CONQUEST CAMELOT 399 
DARKMERE 3 69
DEJA VU 1 299
FLASHBACK 369
HEART OF CHINA 399
INDY JONES 3 L.C. ADV. 229 
INDY JONES 4 ATL. ADV. 399 
INNOC. UNTIL CAUGHT 459 
JAMES CLAV. SHOGUN 299
KINGS Q. 1/2 229/199
KINGS Q. 3/4 199/249
KINGS QUEST 5**** 499
KINGS QUEST 6 439
LARRY 1/2/3 229/229/249
MONKEY ISLAND 1/2 249/399 
PLAN 9 FR. OUT. SPACE 399 
POLICE Q. 1/2 249/229
QUEST F. GL. 1/2 249/269
RISE OF THE DRAGON 399 
SIMON THE SORCERER 439 
SPACE Q. 1/2/3 249/199/399
SPACE QUEST 4**** 499
THIRD COURIER 299
VALHALLA LORD OF INF. 369 
WONDERLAND 369
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
” '=på engelska.
****=kräv: hårddisk eller 2  drivar.

AMIGA SPEL PRIS 
1 4 9  KR/ST.
BUBBLE BOBBLE**, FINAL CON
FLICT, HIGH STEEL**, HUNT 
FOR RED OCTOBER” , JAMES 
POND**, LOMBARD RAC RAL
LY, MENACE, PRINCE OF PER
SIA, PUZZNIC, ROBIN HOOD LE
GEND QUEST, RORKES DRIFT, 
RUNNING MAN*, SORCERERS 
APPRENTICE*, THE EXECUTIO
NER, THE PLAGUE**, TOYOTA 
CELICA RALLY, TRACERS 
’-fung. ej på Plus, 600 & 1200. 
” =fungerar ej på A1200/4000.

AM IGA SPEL PRIS 
1 5 9  KR/ST.
ADDAMS FAMILY, ALIEN 
BREED SPECIAL EDITION, API- 
DYA, ARCADE POOL, ARNIE 1 
eller 2, ASSASSIN SPECIAL EDI
TION, BLOOD MONEY” , CALI
FORNIA GAMES 2, CARDIAXX, 
CHASE HQ 2, CHUCK ROCK 1 **, 
CORPORATION*, CRYSTAL 
KINGDOM DIZZY, DEFENDER 
OFTHECROWN” , F16COMBAT 
PILOT, FINAL FIGHT, FIRE- 
HAWK, FLY HARDER, GO FOR 
GOLD***, GRAEME SOUNESS 
SOCCER, GRAHAM TAYLORS 
SOCCER CHALLENGE, GRAND 
PRIX CIRCUIT” , HARD DRIVIN 
2*, HERO QUEST” , HILL 
STREET BLUES, HOOK, INDY 
JONES 4 ATLANTIS ACTION 
GAME, JAGUAR XJ220” , JOCKY 
WILSON DARTS*, JOHN BAR
NES, KEEF THE THIEF, KICK 
OFF 1*, LASER SQUAD, LETHAL 
WEAPON, LORDS OF CHAOS**, 
MEAN 18, MEGA TWINS*, 
MOONSHINE RACERS, MUR
DER, MYTH” , NAVY SEALS**, 
OPERATION HARRIER*, PANZA 
KICK BOXING**, PAPERBOY 1**, 
PARASOL STARS**, PASSING 
SHOT*, PINBALL MAGIC, PRE
MIERE**, PUSH OVER, PUTTY, 
RETURN TO ATLANTIS” , RO- 
BOCOD, ROCKET RANGER” , 
RODLAND, RVF HONDA” , 
SIMPSONS, SLEEPWALKER, 
SPACE CRUSADE**, SPEED- 
BALL 2, STRIDER 2, STRIKER, 
STRIKER MANAGER, SUPER 
CARS 2**, SUPER MONACO 
GP” , SUPER SPACE INVA
DERS, TENNIS CUP 2, THUN- 
DERBOY” , THUNDERHAWK” , 
TOKI, TORVAK THE WARRIOR*, 
TROLLS, TUSKER**, TV 
SPORTS FOOTBALL*, UTO
PIA**, VENUS THE FLY TRAP” , 
WARZONE, WATERLOO, WIN
TER SUPER SPORTS” , WOL- 
FCHILD, WWF 2, XENON 2, 
ZORK 2 eller 3.
*=fung. ej på Plus, 600 & 1200. 
**=fungerar ej på A 1200/4000.
” *=Games Summer Ed. EjA 1200.

AM IGA SPEL PRIS 
1 9 9  KR/ST.
4D SPORTS BOXING, BLACK 
CRYPT, BOBS BAD DAY, BODY 
BLOWS, BLUE MAX, BUDOKAN, 
CHESS CHAMPION 2175, 
CLOCKWISER, COMBAT AIR 
PATROL, CYBERCON 3, DAYS 
OF THUNDER” , EUROPEAN 
FOOTBALL CHAMP., F17 CHAL
LENGE, F29 RETALIATOR*” , 
FUTURE WARS” , GLOBDULE, 
GUNBOAT, GUNSHIP, HOYLES 
BOOK OF GAMES 1, 2 eller 3, 
INDIANAPOLIS 500, JOHN MAD
DEN FOOTBALL, MANIAC MAN
SION, MIG 29 FULCRUM, MIS
SION ELEVATOR” , NIGHT 
SHIFT, PIRATES, PRIME MO
VER, PROJECT X REVISED, 
QWAK, REALMS, RISKY 
WOODS, ROAD RASH, ROBIN 
HOOD, ROBOCOP 3, SOCCER 
TEAM MANAGER, SPACE 
PORT*, STRIKE FLEET, SUPRE
MACY, TEST DRIVE 1” , THE 
COLONY, THE CYCLES, THE 
GAMES ESPANA 92**, TV 
SPORTS BASEBALL eller BOX
ING, WALKER, WIZKID” , WIZ 'N' 
LIZ, WORLD CUP ALL TIME GRE
ATS, ZAK MC KRACKEN 
*=fung. ej på Plus, 600 & 1200. 
” =fungerar ej på A 1200/4000.
***=fung. ej på 600/1200/4000.

K ö p  f ö r  7 5 0  k r  o c h  d u  f å r  

F l  1 7 A  N I G H T H A W K  v ä r d e

4 2 9  k r  u t a n  e x t r a  k o s t n a d .
(Du kan endast få ETT bonusspel för varje 750 kr som du köper för (köper du få 1500 kr får du två st, osv.). Du måste själv tala om vilket bonusspel som du vill ha när du beställer. Se orderkupongen här till höger för fler alternativ som bonusspel.



C.B.I. ORDERTELEFON 016-131020
BOX 503, 631 06 ESKILSTUNA, SVERIGE
FAX 016-121300 STÖRST I SVERIGE PÅ AMIGASPEL

AMIGA SPEL PRIS 
2 2 9  KR/ST.
AGONY, ANOTHER WORLD, 
ARCHER MACLEANS POOL, 
AWESOME, BATTLEHAWKS 
1942*, BIRDS OF PREY, CHRIST
MAS LEMMINGS, COLONELS 
BEQUEST, CRUISE FOR CORP
SE CURSE OF ENCHANTIA, 
DUNE 1, INDY JONES 3 L.C. 
ADV., JIMMY WHITE SNOOKER, 
KGB, LOOM, LURE OF THE 
TEMPTRESS, M1 TANK PLA
TOON, MANHUNTER N.Y., MIG 
29M SUPER FULCRUM, NICK 
FALDO'S GOLF, OPERATION 
STEALTH, SIM CITY CLASSIC, 
STREET FIGHTER 2, WING 
COMMANDER, WINTER
GOLD***
*=fung. ej på Plus, 600 & 1200. 
" =fungerar ej på A 1200/4000. 
*‘ *=Games Winter Edition.

S P E L P A K E T
5 INTELLIGENT STRATEGY GA
MES Schack, Bridge, Backgam
mon, Dam och Go. Pris 199 kr. 
AWARD WINNERS 2 Sensible 
Soccer 92/93, Jimmy Whites Snoo
ker, Elite 1 och Zool 1. Pris 379 kr. 
CADAVER PLUS Cadaver och 
Cadaver the Pay Off. Pris 229 kr. 
CHALLENGERS* Stunt Car Ra
cer, Pro Tennis Tour 1, Super Ski, 
Fighter Bomber och Kick Off 1. 
Pris 369 kr.
COMBAT CLASSICS 2 Silent 
Service 2, F19 Stealth Fighter och 
Pacific Islands. Pris 379 kr. 
EXCELLENT GAMES Shuttle, 
Robocod, Archer MacLeans Pool 
och Populous 2. Pris 439 kr. 
FLIGHT COMMAND* Strike Force 
Harrier, Lancaster, Sky Fox 2, Eli- 
minat. och Sky Chase. Pris 369 kr. 
FOOTBALL CRAZY** Kick Off 2, 
Final Whistle och Player Manager. 
Pris 339 kr.
GARY LINEKER COLLECTION**
Italy 1990, Infl Soccer Challenge, 
Footballer of the Year 2 och Gary 
Linekers Hot-Shot. Pris 269 kr. 
LOTUS TRILOGY** Lotus 1, 2 
och 3. Pris 379 kr.
PHANTASY BONUS EDITION 
Phantasie 1 & 3 och Questron 2. 
Pris 369 kr.
PINBALL DREAMS & FANTA
SIES Två mycket bra flipperspel. 
Läcker grafik. Pris 429 kr. 
POWER HITS* Shanghai, Battle- 
tech 1, Fight. Bomber, G.B. Air Ral
ly, Wicked, Champ. Golf, Ports of 
Call, Hacker 2, Little Comp. People 
och Spindizzy Worlds. Pris 299 kr. 
POWERMONGER PLUS Power- 
monger och Powermonger World 
War 1 datadisk. Pris 229 kr.
SIM CITY & LEMMINGS 1 Två 
klassiker. Pris 379 kr.

SPACE LEGENDS Elite, Mega 
Traveller 1 och Wing Commander. 
Pris 369 kr.
TEAM 17 COLL. Overdrive, Body 
Blows och Super Frog. Pris 369 kr. 
TEST DRIVE 2 COLLECTION Test 
Drive 2 och alla fyra extra diskette
rna (California, European, Muscle- 
cars och Supercars). Pris 369 kr. 
THE GREATEST Dune 1, Lure of 
the Temptress och Jimmy White's 
Whirlwind Snooker. Pris 399 kr. 
TOP LEAGUE* Speedball 2, Rick 
Dangerous 2, Midwinter 1, TV Sp. 
Football och Falcon. Pris 399 kr. 
TRIAD 2** Menace, Tetris och 
Ball. Pris 299 kr.
WHEELS OF FIRE* Turbo Out
run, Chase HQ 1, Hard Drivin 1 
och Power Drift. Pris 369 kr. 
WORLD CUP YEAR 94 Striker, 
Sensible Soccer 92/93, Champion
ship Manager 93 & 94 och Goal. 
Pris 369 kr.
'=fung. ej på Plus, 600 och 1200. 
**=fungerar ej på A 1200/4000.

KOMM ER SNART 
TILL AMIGA
R e s e rv a tio n  f ö r  le v e ra n s fö r 
sen ingar på grund av tillverkaren. 

BENEFACTOR SEPT
DETROIT AUG
DETROIT A1200 AUG
SIMON SORC. CD32 SEPT 
THEME PARK A1200 SEPT 
TOP GEAR 2 AUG
UFO A1200 AUG
UNIVERSE SEPT
WORLD OF SENS. SOC. SEPT

A1200SPEL pris
ALIEN BREED 2 369
BANSHEE 3 69
BRIAN THE LION 349
BRUTAL FOOTB. DLXE 269 
BURNING RUBBER 339 
DANGEROUS STREETS 339 
GUNSHIP 2000 429
HEIMDALL 2 4 29
IMPOSSIBLE MISS. 2025 429
JAMES POND 3 369
JURASSIC PARK 349
KICK OFF 3** 369
NIGEL MANSELL 369
ON THE BALL W .C.* 419  
OUT TO LUNCH 349
ROBOCOD 159
SABRE TEAM 369
SECOND SAMURAI 369 
SIM LIFE 429
SIMON THE SORCERER 499 
SOCCER KID 369
STAR TREK* 4 39
TORNADO* 4 79
TROLLS 159
WEMBLEY I NT SOCCER 339 
ZOOL 2 329
*=kräver hårddisk.
*'=kräver joystick med två obe
roende fireknappar, t. ex. Com
petition Pro Super 279 kr.

CD-32 SPEL
ALIEN BR. SP. & QWACK 
ARCADE POOL 
BANSHEE
BATTLE CHESS ENH. 
BATTLE TOADS 
BRIAN THE LION 
BRUTAL SP. FOOTBALL 
BUBBA 'N' STIX  
CASTLES 2 
CHAOS ENGINE 
CHUCK ROCK 1/2 
DISPOSABLE HERO 
ELITE 2 FRONTIER 
FIRE & ICE
FURY OF THE FURRIES 
GLOBAL EFFECT 
HEIMDALL 2
HUMANS 1 & 2 
IMPOSSIBLE MISS. 2025 
JAMES POND 3 
LABYRINTH OF TIME* 
LIBERATION 
LOST VIKINGS 
LOTUS TRILOGY 
MICROCOSM 
NAUGHTY ONES 
NICK FALDO k rä v e rm u s  
NIGEL MANSELL 
PINBALL FANTASIES 
PIRATES GOLD 
PREMIERE
PROJ. X & F17 CHALL. 
RYDER CUP GOLF 
SENSI. SOC. INT'L ED. 
STRIKER
ULTIMATE BODY BLOWS 
WEMBLEY INT SOCCER 
ZOOL 2
*=fungerar även  p å  CDTV.

PRIS
339

249
369
399 
349 
279 
369 

369  
369 
339 

229/369 
369 
369 
339 
369 
369 

4 39  
369 
369 
429 
359 
439 
399 
369 
499 
349 
429 
369 
399 

369  
229 
339 
369 
349 
369 
369 
369 
369

BOCKER PRIS
BANE COSM. FOR. HB 159 
BLADE DESTINY HB 269 
CHAMP. OF KRYNN HB 159 
CODENAME ICEMAN HB 129 
CONQUEST CAM. HB 129 
CORISH GAM. GD. 3RD 249 
CURSE AZ. BONDS HB 159 
INDY J. FATE ATL. HB 159 
KEEF THE THIEF HB 159 
KINGS Q. 5/6 HB P r is /s t. 129 
KYRANDIA 1/2 HB 129/159 
LARRY 5/6 HB P r is /s t. 129 
LEGENDS OF VAL. HB 159 
MANHUNTER N.Y. HB 129 
MANHUNTER S.F. HB 129 
MIGHT & M. 1/2 HB P r is /s t. 159 
MIGHT & MAGIC 3 HB 249 
MIGHT & MAGIC COMP. 279 
MONK. ISL. 1/2 HB P r is /s t. 159 
OFF. GDE RAILR. TYC. 249 
POL. Q. 1/2/3/4 HB P ris /s t. 129 
POLICE Q. CASEB. (1-3) 279
POLICE Q. OFF. GDE 159 
POOL OF RADIANCE HB 159 
POOLS DARKNESS HB 159 
QUEST F. CL. 5/6 P r is /s t. 269 
QUESTB. BK OF CLUES 279 
QUESTB. KEYS KINGD. 279 
RAILROAD TYC. M. STR. 279 
RISE OF DRAGON HB 129 
SIM CITY 2000 STR GDE 279 
SPACE Q. 4/5 HB P r is /s t 129 
STAR TREK 25TH HB 129 
WILLY BEAMISH HB 129

K240 från Gremlin. Året är 2380. Befolkningsex
plosionen av den 21 :a århundrade t har tvingat 
m änniskan att utv idga sina gränser och koloni
sera de yttre världarna. Genom  gruvdrift och för
säljning av  stora kvan tite te r av m alm  kan  du  
sam la en oförställbar rikedom , em ellertid du  är 
inte ensam. Sex kända främ m ande raser ä r just nu  
på  väg m ot om råde K240, som  alla förbereder att 
göra anspråk på rikedom arna. O m  d u  överlever, 
m åste du  inte bara vara en slug affärsman, m en 
även  ta befä le t över en a rm é och kon tro llera  
flottor av rym dskepp för a tt försvara d itt territo
rium. Åtta olika typer av rymdfarkoster. 16 olika 
typer av vapen och sköldar till skeppen. Ö ver 40 
olika stilar på byggnaderna som  du  kan m anipu
lera. 10 olika missiler. U pp till 24 olika asteroider 
att upptäcka i varje sektor. "Inte sedan Dune 2 har 
vi blivit bjudna på ett sådant utmärkt strategispel. .."  
The One betyg 90%. Pris 369 kr.

K INGS QUEST VI från Sierra. Ä ntligen h är för 
Amiga. I denna tidslösa berättelse, hjälper du  den 
skeppsbrutne prinsen Alexander a tt ta sig över en 
serie av mystiska öar i ett sökande efter en p rin 
sessa i fara. D u kom m er a tt behöva all d in  klok
het och fantasi för att övervinna de  förvirrande 
pusslen  och fantastiska varelserna som  hindrar 
dig i d itt sökande. Varje val som  d u  gör kan på
verka dina fram tida valm öjligheter och attityden 
av de m ånga figurerna som  du  kom m er att träffa 
på. Beroende på d in  skicklighet och de stigar som 
du  följer, kan d itt äventyr sluta på  m ånga olika 
sätt. Största äventyret någonsin på Amigan. Ä nd
lösa tim m ar av spelande. M ycket användarvän- 
ligt, bara peka och klicka. Speciellt anpassat för 
Amigan. Betyg 4 av 5 i DMZ. Pris 439 kr.

THEIR FINEST HOUR THE BATTLE OF BRI
TAIN från LucasArts. Den tyska krigsm askinen 
har förödm jukat hela Europa - u tom  Storbritan
nien. N u, de m äktiga Luftwaffe planen m jukar 
up p  södra England i förberedelse för en invasion 
kallad Operation Sjölejon. Och det brittiska flyg
vapnet RAF m åste föra e tt förtvivlat defensivt 
slag m ot en  antalsm ässigt överlägsen fiende. N u 
kan du  återuppleva denna blodiga konfrontation 
i den  m est grafiskt enastående och spännande  
realistiska flygsim ulato r. "TFH är ett utmärkt 
spel..."  Amiga Format betyg 90%. Pris 249 kr. (köp 
även till T. F. H. Mission disk, 23 nya dödligt spän
nande uppdrag  till Their Finest Hour. Pris 169 kr).

JOYSTICKS PRIS
COMPET. PRO CD-32 279
GRAVIS GAME PAD 279
MEGAGRIP 2 239
MEGASTICK 2 169
QS AVIATOR 429
QS FLIGHT GRIP 169
QS INTRUDER 1 389
QS MAVERICK 1 219
QS PYTHON 1M 179
QS 2 TURBO 179
THE BUG 199

MÖSS PRIS
QS MOUSE 239

NYTT0PR0GR. pris
3D CONSTRUCT. KIT 1 
AMOS PROFESSIONAL 
AMOS PRO COMPIL.*** 
CRAFT FOR AMOS 
DEL. PAINT 4 AGA**** 
DISTANT SUNS v5.0 
EASY AMOS 
HAN. BARB. WORKSH.
TYPE SMITH 2.0 
**‘=kräver Amos Professional. 
*"*=endast för A 1200/4000.

299
599
429
349

1099
999
429
599

1999

CD-32 NYTT0 pris
VIDEO CREATOR 449

RING NU! 016-131020. Personlig  o rd e rm o tta g n in g . M åndag-T orsdag  9-21, F redaga

NAMN:

GATUADRESS: 

POSTNR;_____ ORT:

TELEFONNUMMER:

EH  MÄSTERVERK 
FÖR ENDAST 9 KR.
SWIV är e t t  h ä ftig t  skjutaspel. Välj mel
lan a t t  flyga en helikopter eller Ika  med 
en bepansrad jeep och förbered dig på ta  
dig in på fiendeom rådet. Kämpa m ot 
fiende helikoptrar, stridsvagnar, ubåtar, 
svävare, s n ö s k o tra r  och g ig a n tis k a  
vapeninstallationer. Men se upp, fienden 
ä r beväpnad med de senas te  vapen
systemen, t.ex. missiler. M öjlighet a t t  
spela två  spe lare s a m tid ig t,  " . . . e t t  
m ä s te rve rk ..."  CU Am iga betyg 90%. 
"Den m est glädjande strålande vackraste 
grafiken i universum." Zero betyg 91%. 
Betyg 93% i The One. Pris 9 kr. (Max en 
per kund. Fungerar ej på A 1200/4000). 
r 9 -1 7^Lö rdag  & Söndag  14 U  7

MINSTA BESTÄLLNING = 2 9 9  KR
Priserna är inkl moms, frakt, pf-avgift och emballage. Endast 45 kr exp.avg 
tillkommer. Inga andra avgifter tillkommer. Leveranstiden är 1-2 veckor. 
Ej utlösta försändelser debiteras med 149 kr. Alla reklamationer kräver 
vårt returgodkännande nummer. Reklamerade varor skall skickas som 
vanligt brev. Skicka INTE förpackningen/instruktionerna, endast disketten. 
Vi byter ej köpta spel till andra spel. Vi accepterar inte avbeställningar på 
varor som är skickade. Alla produkter har endast instruktioner på engelska. 
Till Norge, Danmark och Finland tillkommer dessutom en extra avgift på 
30 kr och tulldeklareringsavgift. Nya spel kommer varje dag, ring oss!

ARTIKELNAMN DATOR PRIS □  Jag beställer fö r m er än 750 kr och jag får då ett extra  spel utan  
extra kostnad. V ärde  m ellan 149 kr och 429 kr. Beställ fö r m er än 
1500 kr och du få r två  extra spel, osv. Välj b land nedanstående  
alternativ . Jag väljer:

C o m p u te r Boss In te rn a tio n a l
B o x  5 0 3  631 0 6  E S K IL S T U N A

□  ALFR ED  CH IC K EN  ("o tro lig t 
spelbart. De finns  ton av  
hem liga rum och bonusar att 
hitta ... du kom m er att ha 
svårt a tt hitta ett bättre  icke  
nonsens p la ttfo rm sp e l." 
en lig t CU Am iga betyg 86%

□  A LFR E D  CHICK EN 1200
□  A N C IE N T ART WAR IN SKIES
□  BRUTAL SP. FO O TBALL
□  CYPER PUN KS
□  DAYS OF TH U N D E R  (ej 1200)
□  DIE HAR D 2 (ej 1200)
□  F117A NIGHTHAW K (flygsim )
□  HA R LEQ U IN  (ej 1200)
□  PAC-LAND (ej 1200)
□  PUTTY (ro ligt)

□  S UBBA TTLE SIM . (ej 1200)
□  SUSPICIOUS CARGO (ej 1200)
□  TV  SPO RTS BASEBALL
□  TV  SPO RTS FO O TBALL (ej 

Plus, 600 & 1200/4000)
□  V IK IN G S  FIELDS OF C O N 

Q UEST (strategi. Mycket bra)
□  W O R LD S  AT WAR (ej A600)
□  ZO O L 1 1200 (endast A 1200)
□  ZYCONIX (ej 1200. Som  Tetris)

Vi har även spel till 3DO, C64/128, 
SNES, PC, PC-CDROM, Gameboy, 
Megadrive, Mega CD, CDTV, MSX, 
Atari ST/STFM/STE/130/800/2600, 
Mac, Mac CDROM, Jaguar, Neo 
Geo, ZX Spectrum och TI-99/4A. 
Gratis prislista. Ange dator.



¥c iy» tsc iren )

Är du vilse i tillvaron? Har du fastnat i en återvändsgränd, är alla dörrar stäng
da? Har kompassen fått fnatt? Och är det ett äventyrsspel eller ett rollspel du 
har problem med?
Då är det dags att vända sig till den vise Vägvisaren och få tröst, hjälp och led
ning. Skriv till Datormagazin, box 12547,102 29 Stockholm. Märk kuvertet 
"Vägvisaren ". (Detta är det enda sätt du kan få svar på. Tyvärr kan vi inte svara på priva
ta brev eller telefonsamtal.)

STAR TR E K -2 5 T H  
ANNIVERSARY
Hur s tä lle r ja g  in kontrollpanelen  
i första uppdraget? D iagram m et 
g ör m ig  in te  klokare.

Om du menar datorn i labbet, så är det 
ganska enkelt. Använd först Spock på 
datorn och titta sedan på skärmen. 
Välj alternativen 2, 5 och 6 och plocka 
sedan upp den förvridna metallen. Gå 
tillbaka till den skadade mannen 
(Chub) och använd flaskan på honom. 
Fråga sedan ut Chub och Grisnash.

KINGS QUEST VI
Hur kom m er ja g  över d e t kokhe
ta  va ttn e t på Is le  o f the B east?

Du behöver kyla ner det med något. 
Det finns lämplig isbergssallad i träd
gården på Isle of Wonder - ryck åt dig 
ett salladshuvud och skynda dig till 
Isle of the Beast innan det smälter. 
Kasta i det i dammen, så klarar du att 
vada över sedan.

Hur ta r  ja g  d e t fly ttbara h å le t?

Det ilar iväg och gömmer sig bakom de 
skygga blommorna, wallflowers (på 
svenska betyder detta panelhönor). Du 
måste få växterna att börja dansa så 
att de öppnar sig och ger dig möjlighet 
att sno åt dig hålet. Spela en liten trud- 
delutt på flöjten (du kan byta till dig 
den i affären på Isle of the Crown) så 
börjar de att jazza omkring.

Jag har kom m it t ill  e t t  rum i 
katakom berna där ta k e t sänker 
sig. Hur stoppar ja g  det?
Du behöver en sten som du kan trycka 
in i mekanismen på den bakre väggen. 
Stenen hittar du på Isle of the Beast, 
precis utanför grinden till trädgården.

Hur kom m er ja g  u t ur k a tak o m 
berna? Jag ä r vid skynket?
Det finns en hemlig mekanism bakom

Kings Quest Vi

46

skynket som öppnar en dörr i väggen 
bredvid. Problemet är bara att du inte 
hittar den innan du tjuvtittat på hur 
minotauren, som har sitt tillhåll här, 
själv gör. För att kunna tjuvkika på 
honom måste du ha med dig det porta- 
bla hålet från Isle of Wonder.

Sedan ska du leta upp rummet som 
ligger precis väster om det där skynket 
sitter (gå norrut, österut, söderut så 
långt det går, västerut så långt du 
kommer, norrut ett par rum och slutli
gen åt öster till du kommer fram). I 
detta rum får du ett meddelande om 
att du kan höra minotauren trampa 
omkring i närheten. Använd nu det flytt
bara hålet på den östra väggen.

Vad ska  ja g  göra när ja g  har läm 
n a t av  kungen och drottningen  
på ön?
Rädda kungariket. Ett tips: försök att 
blanda till en magisk färg som kan hjäl
pa dig att komma in i slottet.

Hur få r ja g  m ed slavflickan till 
odjuret?
Du behöver två saker. Dels en vit ros 
från buskarna precis vid ingången till 
odjurets trädgård. Dels odjurets ring, 
som du visar för slavflickan efter det 
att hon fått rosen av dig.

Var h itta r ja g  tekannan?  I  den 
konstiga trädgården stod  bara  
en liten  flaska m ed e tik e tte n  
”drink m e ” på!
Jo jo, men du har fortfarande inte 
druckit ur flaskan som du hittade. Gå 
tillbaka till diversehandeln där du först 
kontrollerar så att den mystiske man
nen i svart kåpa finns där. Drick ur 
flaskan i hans åsyn -  det är en dekokt 
som gör att du förlorar medvetandet 
och hamnar i en mycket djup sömn. 
Nu rusar mannen i kåpan tillbaka till 
viziern och berättar att prins Alexander 
är död.

FASCINATION
Vad ska  ja g  göra inne på konto
re t där d e t ligger en död m an?  
Jag har h itta t  något i  fickan m en  
kan in te  kom m a u t ur rum m et.
Det finns ett lönnfack i en av böckerna 
på bokhyllan -  i den största boken, 
närmare bestämt. Klicka i underkant 
på boken så öppnar den sig. Klicka 
sedan på sladden till höger inne i lönn
facket så öppnas ännu ett fack med 
en diktafon i. Ställ diktafonen på skriv
bordet. Klicka sedan på "lapel” som 
sitter på mannens bröst. Ta näsduken 
från hans bröstficka och lägg den på 
skrivbordet. Klicka igen på näsduken,

så öppnas den och avslöjar en kassett 
till diktafonen. Ta bandet och tänd lam
pan genom att trycka på statyns vän
stra bröstvårta. Sätt nu i kassetten i 
diktafonen och lyssna på samtalet. 
Sedan kan du åka vidare till nästa stäl
le.

Jag har kom m it t ill  klubben, men  
portvakten  vägrar a t t  s läppa in 
m ig!
Du måste först muta honom med 10 
dollar och sedan visa klubbens slips
nål för honom (Blue Red Club Lapel) 
som du hittade på golvet i ditt hotell
rum när det blivit genomsökt. Pengar
na finner du på vindrutan på bilen 
utanför fotostudion.

SIMON
THE SORCERER
Hur kom m er ja g  förbi vakten  i 
goblinborgen?

Du kommer inte förbi honom. Du mås
te hitta en annan väg ut. När du räddat 
druiden och han förvandlat sig till en 
padda gömmer du dig i järnjungfrun. 
Efter ett par dagar kommer paddan till
baka med en bågfil. Vad du ska använ
da den till får du faktiskt lista ut själv.

Jag  har fas tn a t uppe i  Sordids 
fästning. Jag  h ar r ita t u t penta- 
g ram m et fram för dem onerna, 
m en behöver veta deras rik tiga  
nam n för a t t  kunna sk icka  dem  
t i l l  he lve tet. Hur gör ja g ?

Har du tagit skölden och hängt på kro
ken som finns på pelaren framför 
demonerna? Och har du polerat den 
så att den fått en spegelblänk yta? Bra 
-  gå ner till den talande spegeln igen 
och be om hjälp.

INNOCENT UNTIL 
CAUGHT
Hur får ja g  u t vasen ur glasbehå!- 
laren på m useet?

Du behöver en bit gummislang, en 
sprejflaska och en liten metallkula - 
den senare hittar du på en piedestal i 
konstmuseet strax bredvid vasen du 
ska sno. Dessutom behöver du en 
matta att lägga ut under vasen, så den 
inte går sönder när den trillar ner på 
golvet. Sätt sedan fast slangen på 
sprejflaskan, ladda med stålkulan och 
skjut ett par gånger på glasbehållaren 
tills den går sönder och vasen trillar ut.

Datormagazin 15#94



f i t s  a g e n

Trött på beskäftiga monster, larviga problem och ilskna demoner som skjuter efter dig? 
Längtar du efter bössan som gör den envisaste slutbossen beskedlig som ett lamm? 
Vill du ha mer poäng, mer pengar eller mer ammo?
Då har du kommit till rätt sida.
Och har du själv något fusk är du välkommen att skicka in det till Datormagazin, 
box 12547,102 29 Stockholm. Märk kuvertet "Genvägen ".

grattis till Kristoffer Frisk från Här
nösand som vann Beneath a steel 
sky till A1200 för sina koder tiii 
Bubba ‘n’ Stix. Om du skickar in 
dina bästa Amigafusk och har en 
s mula tur kan du också vinna ett 
valfritt spel!

TERMINATOR 2 
-T H E  ARCADE 
GAME
Efter ett tag, när spelet är inladdat, 
kommer texten ”WILL OF GOD” att 
blinka på skärmen. Tryck då HELP. 
Det ser inte ut att leda till så myck
et, men läs noga så kommer du hit
ta lite värdefull text. Tryck nu Fl, F2, 
F3 och F4 och starta spelet efter 
det. Du kan nu hoppa banor med 
Help, och du har oändlig energi, 
ammunition och problemlösningstid.

JAMES POND 2 -  
R0B0C0D AGA
När titelskärmen tittar fram ska du 
med flinka fingrar knappa in "O.S. 
FRIENDLY”  och sedan trycka på 
knappen M. Du får då förhoppnings
vis fram en trevlig meny från vilken 
du kan välja mellan olika små trevli
ga fusk.

Lars Johansson, Arboga 
Anders Henning, Motala

ALIEN 3
Starta level ett, och byt sedan ut 
disk ett mot disk två i diskdriven. 
Vänta nu på att din tid ska ta slut, 
och när magutbrytningsscenen är 
över blir du flyttad till en mycket 
senare level (även fast briefingen 
säger annorlunda). På banan efter 
denna, i den övre högerkanten ovan
för utgången, finns det en plattform 
full av förbandslådor. Klättra nu upp
för stegen som inte ser ut att leda 
någonstans. På banan efter denna 
kan du ta dig till det nedre vänstra 
hörnet för att få oändligt av allt.

Lars Edvardsson, Arvika

BC KID
När du börjar spela, gå direkt till 
vänster. Slå huvudet i golvet och 
plocka blomman. Ta den flygande 
blomman så får du ett extraliv. Det 
finns fler sådana saker på olika plat
ser i spelet.

Ingvar Steen, Laholm

SUPERFROG
Det är lite lustigt att jag inte har hört 
talas om detta fusk förrän nu, men 
om du trycker på F10 under spelets 
gång blir du tydligen odödlig. Du kan 
också skriva "IN”  så ska du hamna 
på slutet av banan du är på.

CYBERPUNKS
CHAMPIONSHIP 
MANAGER '94

Nivåkoder
Uppdrag 1 471174 
Uppdrag 2 159361 
Uppdrag 3 066990 
Uppdrag 4 135642

När du har startat spelet och blir till
frågad om vilken sorts karaktär du 
vill splea ska du välja ARROGANT. 
Skriv sedan in ditt namn som 
"Mr Bulgaria”  så kommer du 
få £30.000 att spendera.
Känn dig lycklig,

Harald Enhörning, Sala

B U B B A ' N '
STIX
Följande nivå
koder gör 
förutom att 
du kommer 
till vald 
bana att 
du får fullt 
med liv 
och full
energi.
2
T1QKPF7CMG
3
PXMYGFFW7D
4 913XPDILZ5
5 12!FXJ?5RJ

Kristoffer 
Frisk,

Härnösand
Datormagazin 15*94

Liberation: 
undvik fa jt 
så g år de t 
bättre .

Emil Rehn, Finspång

PROJECT X
För att lättast komma förbi 

delen med de dödliga mis
silerna på bana ett 
oskadd, ska du direkt när 
du klarat delen innan mis
silerna flyga så långt åt 

höger som möjligt. 
Håll dig kvar där! 

Nu missar 
m issilerna 
dig garan
terat.
Anton Hal

lon, Strå- 
berga

Roboten ovan från Term inator 2 . Den längst ned  ses i  Liberation.

LIBERATION
När du håller på att fråga omkring 

efter Toyogon, och någon säger att 
det kommer att kosta pengar, ska 
du gå till menyn där du kan välja att 
börja slåss med någon. Slåss dock 
inte, utan säg att du ska tänka på 
saken. Då kommer nöthuvet ge dig 
informationen gratis!

Anders Gran, Furusund

CHARLIE CHIMP2
När du ser titelskärmen ska du 

helt sonika trycka på vänster musk- 
napp, så kommer du få tillgång till 
ett gäng sanslöst trevliga fusk. Börja 
spela först. Sedan kan du trycka 
HELP för att hoppa en bana, B för 
en bonusbana, E för ett extralevel, 1 
för att få ett slagträ, 2 för att få en 
hockeyklubba, eller 3 för att skaffa 
ett tennisracket.

Nicke Fusk, Stockholm

PREMIER 
MANAGER 2

Gå till telefonen i spelet och slå 
numret 000123 för att komma till 
en enarmad bandit vars vinster kan 
vara till stor nytta. Slå numret 
896610 för att komma till något 
annat slags hasardspel där vinster 
också utdelas till lyckosamma fot- 
bollsledare. Testa även numren 
220769 och 250967, även fast jag 
inte vet vad de gör.

Johan Deckert, Göteborg

JET STRIKE
Nivåkoder:
1 TDEJQNQL
2 JHALMROB
3 R2WVUVCP
4 VCQRUDOP
5 HTETAPOJ

6 NFYHOTAR
7 RPSREBSX
8 TREFCPMJ
9 XHYJMVKX
10 HHSFMBQX
11 HXEXWPWV

Erik Ryd, Västerås

FLY HARDER
Nivåkoder:
2 PHOTON
3 MEGAGRAV
4 BLACKHOLE

5 SUPERNOVA
6 TRANSMITTER
7 QUANT
8 NEOGEOPOWER

Nicklas Ingesson, Åtvidaberg

JURASSIC PARK
Nivåkoder 11 9E074035
A500, A600: Nivåkoder A1200:
2 8EB75C3D 2 B5A48352
3 DE5FB8C5 3 E54C67AA
4 EEE7740D 4 D5F4AB62
5 BEB75C25 5 95B48B42
6 AEA7542D 6 85A4834A
7 GEA7542D 7 85B48B42
8 CE5FB0C5 8 F54C6FAA
9 FE6FA8DD 9 C57C77B2
10 EE77780D 10 D56C7FBA

Kristian Eklund, Åled

SETTLERS
Nivåkoder
2. STATION
3. UNITY
4. WAVE
5. EXPORT
6. OPTION
7. RECORD
8. SCALE
9. SIGN
10. ACORN
11. CHOPPER
12. GATE
13. ISLAND
14. LEGION
15. PIECE

CYTRON
Nivåkoder 

1 -
2 HIDE (bonusbana)

3 HIKE

4 LAKE

5 DEAD

6 ACHE (bonusbana)

8 FLEE

9 BFAE

10 FFIB (bonusbana)

11 AAHC

12 HKAJ

13 EJLA

16. RIVAL
17. SAVAGE
18. XAVER
19. BLADE
20. BEACON
21. PASTURE
22. OMNUS
23. TRIBUTE
24. FOUNTAIN
25. CHUDE
26. TRAILER
27. CANYON
28. REPRESS
29. YOKI
30. PASSIVE

14 DHLA (bonusbana)

15 ELAD

16 KAKE

17 FGAH (bonusbana)

18 CIJA

19 FILA (bonusbana)

20 BFDG

21 GFCA

22 FIAG

23 LYAI (bonusbana)

24 BLDK

25 JAKI (bonusbana)

26 GABG (bonusbana)

27 LABH

Mikael Karlquist, Piteå



MEN DET KAN 
DU INTEI JAG 

HAR KÖPT DET 
FÖR MINA 

EGNA 
PENGARI PONTUS! JAG 

SA TILL DIG 
ATT

"SJÄLVMORDS 
UPPDRAGET II" 

INTE FICK 
KOMMA IN I 
DETTA HUSI

Europa F

MEN. DU ÄR FÖR UNG FÖR 
MEN. DEN HÄR SORTENS 
/  SPELTTtTA SARA...
/  ATT MASSAKRER PÄ 

MÄNNISKOR ÄR 
UNDERHÅLLNING... ATT 

SEGRARE ALLTID TORTERAR DE 
SESEGRADE ...ATT NEKRO 

STAVAS MED “C“....

JAG VET 
ATT NEKRO 

STAVAS 
MED "K"....

\

DET VÄRSTA ÄR 
ATT DET ÄR DET 

MINSTA
PROBLEMET.... ,

/ T i

R i n g  D M Z : s  

k l o t t e r p l a n k  

0 7 1 2 - 1 2 5  5 0
( 4 : 5 5  k r / m in )

Ställ fråg o r om 
spel, lyssna på  
fusktips e lle r  
skva llra  lite .
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D I S K E T T E R
från Sveriges StÖFStH diskettföretag

3,5"
2DD 2 ,9 0 3,5"

2HD 4 ,2 0
Write/verify formaterade + 0,40 

Min 100DD/50HD. Med etiketter och full garanti.
D isk etter  från Son y 3M  M axell B asf

Ring oss för priser.
Leverans mot postförskott, frakt tillkommer.

TIC TEC & TRIDATA
Tel 046 145955 Fax 046 143395

2695,-
28800 b p s  m o d e m  A C I X
Faxmodem med oslagbart pris. 1 års gar. 
Uppgraderbart från v.FC till V34.

HD AT-IDE Seagate 214MB
14ms 120kB Cache 2 års gar. 2195,-
HD AT-IDE Seagate 426MB
14ms 120kB Cache 2 års gar. 2795,-
4MB 72 pin simm 70ns 1895,-
Även annan hårdvara till lika förmånliga priser.
Gäller så långt lagret räcker.

S w e d w a r e Tel: 08 - 96 50 18
__________ Box 2022.191 02 SOLLENTUNA

Priserna är inklusive moms. Endast.frakt och postens avgifter tillkommer.

AM IGA  D atorer, 
Tillbehör & Program

Mycket kundvänliga priser! 
Ring, Skriv eller Faxa efter 

AMIGA Produktlista & 
bra PD-Disk för 10:-

^  + S = 1  0:-
(Sänd med en 10 krona eller 10:- i frimärken)

Vi säljer PD-Diskar 
av hög kvalité till lågt prist

A-Ideal Computer Systems 
Box 25132, 750 25 Uppsala 

Tel & Fax: 018 401570

Hjälpen
som
kommer
fram.

G iro  900 800-4 
Tele fon: 0717-70 000 

(19 :20  per m inu t)

Röda korset

I N T E R N E T

Prova 5 timmar

G R A T I S
K u a i C o n n e c t io n  ger dig
tillgång till h e la  det globala 
Internet. Funktioner som; 
E m a il ,  U s e n e t ,  IR C , F T P , 
T e ln e t ,  M U D , G o p h e r  och 
W o r ld  W id e  W e b  innebär inga 
problem och du får 5  t im m a r  
på dig att prova, helt g r a t is .  
Allt du behöver är en dator och 
ett modem. Meddela oss sedan 
att du är intresserad av vårt 
s t a r t p a k e t  som innehåller en 
diskett med programvara och 
information, en enkel handbok 
samt 2 0  t im m a r  online på Kuai 
Connection. Allt detta får du för 
2 5 0  k ro n o r .

BBS/modem: 0290-23640 
J/T100/102, 8 bitar, 1 stoppbit 

och ingen paritet.
Email: info@kuai.se 
Telefon: 0290-24698.

Kuai Scandinavia AB, Box 67, 
813 22 Hofors

B U T IK  O C H  
PO ST O R D E R

O
'"Glöm inte att besöfJx ®  
våran nya fräsha butik )  

i TIPPSAI A y  V

i s i o n AB

AMIGA 12001 AMIGA CD
A1200, mus & manualer 3895 
A1200, Dynamite pack 4195 
A1200, DV-Paket 4195
A1200, DP + DV 4495
A1200, intern 60Mb HD 5695 
A1200, intern 80Mb HD 6195 
A1200, intern 170Mb HD 7195 
A1200, intern 250Mb HD 7895 
A1200,+210Mb Overdrive 7595 
A1200,+420Mb Overdrive 8295 
A1200,+540Mb Overdrive 9095 
A1200,+720Mb Overdrive 10395 
A1200.+1.1Gb Overdrive 12195 
A1200,+420Mb O.-Apollo 7895 
Dynamite pack till HD-alt. +395 
DV paket till HD-altemativ +300 
Dynamite+DV till HD-alt. +650
Datic Multisync monitor 4795 
Datic Multis. yid datorköp 4600 
Tel ix 14400 FAXmodem 2395 
Telix vid datorköp 2100

CD32, Joypad + 2st spel 3299 
FMV-modul till CD32 2795 
CD32 + FM V+ FILM  6095 
Filmer (Vi har de fiesta) RING! 
Spel (Vi har de fiesta) RING! 
Joypad Org. eller m. Autof. 295:- 
"EXPANSiON" KfT  fr.2795:- 
K IT+ CD32 Ring för prislista

E X P A N S IO N  K IT :
Expansionskort med parallell, ser-, 
diskdrive, tangentbords anslutning, 
plats för ram. Ring för INFOBLAD. 

D Y N A M IT E  P A C K :
Wordworth, Deluxe Paint IV,
Print manager och 2 st spel.

D V -P A K E T:
musmatta, joystick, dammskydd av 
mjukplast, ÅGA demos, AGA bilder, 

viruskiller, ViewTek, Sysinfo & 
Relokick 1.3, PD-spel, kopierings- 
prog samt VHS WB 3.0 videofilm, 

(kan köpas löst för 399:-)

De bästa spelen till Amiga och CD32
Amiga/A 1200: 
Armour Geddon 2 
Banshee (A1200) 
Beneath steel sky (sv) 
Jurassic park (349:-) 
K240 
Startord 
Skidmarks 
The Settlers 
Tornardo

339 - Banshee 359 - James Pond 3 399
359 - Battleshess 379 - Labyrinth 319
449 - Bubba'n’stix 369 - Liberation 399
249 - Chaos Engine 339 - Microcosm 549
359 - Elite II 359 • Nick Faldo (399:-)289
419 - G uns hip 2000 399 - Pirates GOLD 369
299 - Heimdall 2 399 - Summer 0.(249) 199
399 - Hero Quest 2 399 - Ultimate Bodt b. 379
419 - Impossible M. 359 - Zool 2 359

EXTRAMINNE I  TURBOKORT
Blizzard 1220, 4Mb 32 bitars 
RAM, klocka, 28 MHz 68EC020 
på kortet =5mips, plats för FPU.
B1220, utan FPU 3195
B1220, mod 33MHz FPU 3995
B1220, med 40MHz FPU 4395 -

2Mb extra till blizzard 1220 2295: .

4Mb SIMM till A4000 m.fl. 1895 -

I 8Mb SIMM till A4000 m.fl. 3795 -

HÄRDDISKAR
HD kabel för A1200
At 2.5* »> 3.5* 195
XDS HD-låda till At200 875
OverDrive 3.5* HD låda 1595
Trafo till Overdrive 345
OverDrive, 2 iOMbWD 3795
OverDrive, 420Mb w d 4495
OverDrive, 540Mb WD 5395
OverDrive, 720Mb WD 6795
OverDrive, i.iGbW D 8695
OverDrive, 210Mb Apollo 3595:
OverDrive, 420Mb Apollo 4195:
Lösa A T-hårdiskar:
210Mb WDC, 12ms 2495 -

420Mb WDC, 12ms 3095 -

540Mb WDC, 11ms 3995 -

720Mb WDC, 5395 -

1.1Gb w d c , 7295 -

210Mb Apollo, 13ms 2195 -

420Mb Apollo, 13ms 2795 -

SCSI hårddiskar RING! |

Blizzard 1230-11, socklad CPU, 
Upp till 64Mb ram, plats för SCSI-II 
och FPU(PGA/PLCC)
B1230, EC40, 0Mb 3195: 
B1230, EC40,4Mb 4895 
B1230, EC40/40, 0Mb 4395 
B1230, EC40/40,4Mb 6095 
B1230, mmu50, 0Mb 4295 
B1230, mmu50, 4Mb 5995 
B1230, mmu50/50, 0Mb 5695 
B1230, mmuS0/50, 4Mb 7395 
SCSI-II till Blizzard +1250

DATA-GODIS
CD-ROM till A1200, mitsumi 
300/sek, multi-session.
Ring för mer info. 2995 
SCSI till A1200 (ring för info) 995 
REAL 3D V.2.47 4595
Bars & Pipes 2.5 2995
SAS C 6.5 2495
ASIM (Photo CD till Amiga) 695 
GP FAX class 1 eller 2 795
4.5 A Trafo till A500-1200 795
WB 3.1 för A500-A4000 fr.1495 
för endast 100:- extra får du en 
VHS-videofilm om WB 2.0-3.0

R ing, sk r iv  e lle r  fa x a  fö r  
en G R A T IS  p r is lis ta

Q  A1200 + tillbehör Q  A1200info 

Q  A4000 + tillbehör Q  A4000 info 

Q  Star katalog Q  CD32 Info 

□  Datic k. (nya okt.) Q  CD32 spel 

Q  Citizen Info Q  CD32 Nytto

Q] PC prislista Q  PC burkar

D A T A  V IS IO N  A B  BOX1305 751 43 UPPSALA T e l.  0 1 8 -1 2  4 0  0 9  
B u tik : S y s s lo m a n s g a ta n  9  U P P S A L A  F a x . 0 1 8 -1 0 0  6 5 0

Med reservation för tryckfel ooh prisändringar. Alla priser år inkl. moms. 
Frakt tillkommer. För ej utlösta försändelser faktureras tur och returfrakt.

mailto:info@kuai.se


PROGRAMMERING

Datormagazins C - s k o la

Christian Alm gren

Tabell 1

Då var vi framme vid sista artikeln om 
ASL.library, och denna gång måste du ha 
Workbench 2.1 eller senare för att kunna köra 
programmet som vi skall skriva.

I Workbench 2.1 lade Commodore till 
en skärmlägesväljare till ASL.library, 
och i samband med detta så bytte 
man namn på en massa Tagltems. Vi 
börjar med skärmlägesväljaren.

Programexemplet
Att sätta upp en skärmlägesväljare 
går till på precis samma sätt som för 
filväljaren och typsnittsväljaren. Du 
kan slå på ett antal olika gadgets 
(alla påslagna i programexemplet), 
samt filtrera bort de upplösningar 
som du inte vill använda. I program
exemplet så har jag satt en begräns

ning till 128 färger (2 upphöjt till 7), 
men du kan sätta begränsningar till 
minsta/största bredd/höjd om du 
vill. För namnen på flaggorna hänvi
sar jag till filen ASL.H, som ligger i 
INCLUDE: LIBRARIES.

Nya Tagltems
Vad gäller nya namn på alla Tagltems 
så är det inte så dramatiskt. Under 
Workbench 2.04 så hade allihop ett 
prefix ASL_ och sen kom namnet på 
den. Nu har Commodore delat upp 
Tagltems så att de har olika prefix 
om det är en filväljare, typsnittsvälja-

re eller en skärmlägesväljare. Se 
tabell 1 här under för vilka som bytt 
namn. Använd INTE de gamla nam
nen när du skriver nya program. De 
gamla namnen finns kvar för kompati
bilitetens skull, men skall ej använ
das i nya program.

Där det är tomt i tabellen så inne
bär det att det inte finns något värde 
för just den Tagltem för den väljaren. 
T.ex. så är ju FontFlags bara möjligt 
att använda i en typsnittsväljare.

Avslutning
Som avslutning på artiklarna om 
ASL.library så skulle jag vilja säga att 
du med hjälp av dessa tre program 
kan få till ganska bra dialogrutor i 
dina egna program. Men studera 
även filen ASL.H, där finns det fler 
Tagltems (som jag inte tagit upp). 
Lycka till med dina dialogrutor.

P rogram exem plet när de t 
är ko m pile ra t och k lart. En 
ordinär skärm lägesväljare, 
som under tid igare versio
ner av  Am igaOS vore h e lt 
fan tas tiskt, m en num era är  
standard.

Gammalt: Filväljare: Typsnittsväljare: Skärmlägesväljare:

ASL Hail ASLFR_TitleText ASLFO_TitleText ASLSM_TitleText
ASL Window ASLFR_Window ASLFO_Window ASLSM_Window
ASL_LeftEdge ASLFR_InitialLeftEdge ASLFO_InitialLeftEdge ASLSM_InitialLeftEdge
ASL TopEdge ASLFR_InitialTopEdge ASLFO_InitialTopEdge ASLSM_InitialTopEdge
ASL Width ASLFR InitialWidth ASLFO_Ini t ialWidth ASLSM_InitialWidth
ASL_Height ASLFR_InitialHeight ASLFO_InitialHeight ASLSM_InitialHeight
ASL__HookFunc ASLFR_HookFunc ASLFO_HookFunc
ASL_File ASLFR_InitialFile
ASL_Dir ASLFR_InitialDrawer
ASL_FontName ASLFR_InitialPattern ASLFO_InitialName
ASL_FontHeight ASLFO_InitialSize
ASL_FontStyles ASLFO_InitialStyle
ASL_FontFlags ASLFO_InitialFlags
ASL_FrontPen ASLFO_Ini t ialFront Pen
ASL_BackPen ASLFO_InitialBackPen
ASL_MinHeight ASLFO_MinHeight
ASL_MaxHeight ASLFO_MaxHeight
ASL_OKText ASLFR_PositiveText ASLFO_Po s i t iveText ASLSM_Pos it iveText
ASL_CancelText ASLFR_Negat iveText ASLFO_Negat iveText ASLSM_Negat iveText
ASL_FuncFlags ASLFR_Flags ASLFO_Flagsl
ASL_ModeL i s t ASLFO_ModeList
ASL_Ext F1ags1 ASLFR_Flags2
ASL Pattern ASLFR InitialPattern ASLFO InitialName
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PROGRAMMERING

KURSPLAN
1. ASL, allmänt

Vad är ASL? Hur gör man en fil
dialogruta. Vi lär oss fildialogru
tor där man kan välja en eller 
flera filer. Där man kan filtrera 
bort en del filer, samt dessa som 
bara kan välja kataloger. Som 
extra bonus skall vi göra en som 
endast kan spara.

2. Typsnittsdialogrutor och 
Hooks.
Exempel på typsnittsdiaiogruta. 
Vad är Hooks, och hur använ
der man dem?
Som grädde på moset skall vi 
även lära oss hur man får dem 
på egen skärm.

3. Workbench 2.1 och sena
re.
I samband med Workbench 2.1 
skedde en del ändringar, och 
en skärmlägesväljare kom till.

CD
d .

CD
X
CD
E
rt3
i_
CD
O

/* (c) Christian Almgren 1994

En Skärmlägesväljare. Kräver AmigaOS 2.1 eller senare.

ttinclude <exec/types .h> 
#include <exec/libraries.h> 
ttinclude <libraries/asl ,h> 
ttinclude <clib/exec_protos.h> 
ttinclude <clib/asl_protos.h> 
ttinclude <stdio.h>

ttdefine MYLEFTEDGE 0 
ttdefine MYTOPEDGE 0

struct Library *AslBase = NULL;
struct Tagltem smrtags[] =
{

ASLSM_TitleText, (ULONG)"Enkel Skärmlägesväljare",
ASLSMJEnitialLeftEdge, MYLEFTEDGE,
ASLSM_InitialTopEdge, MYTOPEDGE,
/* Slår på bredd, höjd och djupgadgets */
ASLSM_DoWidth, TRUE,
ASLSMJOoHeight, TRUE,
ASLSM_DoDepth, TRUE,
ASLSM_DoOverscanType, TRUE,
ASLSM_DoAutoScroll, TRUE,
/* Begränsar till maximalt 128 (2**7) färger */
ASLSM_MaxDepth, 7,

TAG DONE
};

void mainfint arge, char **argv)
{

struct ScreenModeRequester *smr;

if (AslBase = OpenLibrary("asl.library", 37L))
{

smrtags))
if (smr = (struct ScreenModeRequester *)

AllocAslRequest(ASL_ScreenModeRequest,

if (AslRequest(smr, NULL))
{

printf("ID=%d Bredd=%d Höjd=%d 
smr->sm_DisplayID, 
smr->sm_DisplayWidth, 
smr->sm_DisplayHeight, 
smr->sm_DisplayDepth);

}
else printf("Användaren avbröt\n"); 
FreeAslRequest(smr);

}
CloseLibrary(AslBase);

Djup=%d\n",

Tabell 1 fortsättning
Gammalt: Nytt: F0NB_D0MSGFUNC FOB_INTUIFUNC
---  -- F0NB_D0WI LDFUNC FOB_FILTERFUNC
filb_dowildfunc FRB_FILTERFUNC FONF_FRONTCOLOR FOF_DOFRONTPEN
filb_domsgfunc FRB_INTUI FUNC FONF_BACKCOLOR FOF_DOBACKPEN
filb_save FRB_DOSAVEMODE FONF_STYLES FOF_DOSTYLE
FILB_NEWIDCMP FRB_PRI VATE IDCMP FONF_DRAWMODE FOF_DODRAWMODE
filb_multiselect FRB_DOMULTISELECT FONF_FIXEDWIDTH FOF_FIXEDWIDTHONLY
filb_patgad FRB_DOPATTERNS F0NFJ4EWIDCMP FOF_PRIVATEIDCMP
filfjdowildfunc FRF_F I LTERFUNC FONF_DOMSGFUNC FOF_INTUI FUNC
filf_domsgfunc FRF_INTUIFUNC FONF_DOWTLDFUNC FOFB_FILTERFUNC
filf_save FRF_DOSAVEMODE
filf_newidcmp FRF_PRIVATEIDCMP
filf_multiselect FRF_DOMULTISELECT rf_File fr_File
filf_patgad FRF_DOPATTERNS rf_Dir fr_Drawer
filib_nofiles FRB_DRAWERSONLY rf_LeftEdge fr_LeftEdge
filib_matchdirs FRB_FILTERDRAWERS rf_TopEdge fr_TopEdge
filif_nofiles FRF_DRAWERSONLY rf_Width fr_Width
filif_matchdirs FRF_FILTERDRAWERS rf_Height fr_Height
fonb_frontcolor FOB_DOFRONTPEN rf_NumArgs fr_NumArgs
fonb_backcolor FOB_DOBACKPEN rf_ArgList - fr_ArgList
fonb_styles FOB_DOSTYLE rf_UserData fr_UserData
fonb_drawmode FOB_DODRAWMODE rf_Pat fr_Pattern
FONB_FIXEDWIDTH FOB_FIXEDWIDTHONLY
fonb_newidcmp FOB_PRIVATEIDCMP
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PROGRAMMERING

Riktiga hackers _  
struntar i vädret ®

Intresset för Amos-sidans sommartävling är 
stort. Mycket stort.

Mac Larsson har sina egna teorier om varför.
Förutom glosprogram så har ni ock

så programmerat och skickat in massa 
andra sorters Amos-program.

Fortsätt gärna med det!

Fortsätt skicka in
Publicerade bidrag belönas med pre
sentkort på mellan 100-500 kronor - 
a llt efter kvalité. Programlistningarna 
bör dock inte vara längre än 200 
rader och radlängden få r inte överstiga 
55 tecken.

Det märks tyd lig t a tt vi programmera
re inte k larar av rekordvarma somrar. 
Vi sitter hellre fram för datorn och pro
grammerar!

Många bidrag
När detta skrivs så har tävlingstiden 
ännu inte gått ut fö r glosprogramtäv- 
Iingen i nummer 12/94. Trots det så 
har jag redan få tt över 40 bidrag, och 
jag får fle r fö r varje dag.

I nästa nummer få r ni veta vem 
som är den stolta vinnaren. Samtidigt 
publicerar vi vinnarprogrammet.

Programmen skickar du sen in på 
diskett t il l adressen här bredvid.

med

Mac Larsson
Adressen hit är: 
Datormagazin 
AMOS-sidan 
Box 125 47 

102 29 Stockholm

Skicka med ett frankerat svarskuvert 
om du v ill ha disketten tillbaka. Du 
kan också välja "AM OS"-kom m andot 
på Datormagazins BBS. Där h itta r du 
också samtliga program listningar som 
publicerats.

Mac Larsson

P.S. Programlistningen på racerspelet 
VectorCars finns på sidan 54..

Frågor kring Amos
Har du få tt problem med d itt A MOS-program? Fattar du 
inte vad som står i manualen?

Skriv och fråga Mac så få r du svar här i tidningen. Adres
sen h it är "AMOSFRÅGAN", Datormagazin, Box 125 47, 
102 29 Stockholm.

Så fixar du 
MIDI-signalerna

s
? \

u

Hur g ör ja g  för a t t  sk icka  och ta  em ot M ID I-sig- 
naler m ed e t t  M ID I-in terface  i  Am os Professio
nal?

Mattias
Antingen så arbetar du direkt med seriella porten. E ller så 
lägger du MIDI-kommandona i en MED-modul ("M M D O " 
eller "M M D 1 " ') , och skickar dessa MIDI-kommandon t ill 
synthen i Amos Professional med kommandot "M E D  M ID I 
ON".

Konvertering 
på bästa sätt
Finns d e t något program  som  m an kan konverte
ra sina Am os Professional-program  till en körbar 
fil, som  kan s ta rtas  från Am iga-DOS och slipper 
ladda in i Am os Professional-editorn?

Martin
Du behöver Amos Professional Compiler som jag skrev om i 
Datormagazin nr 4/94.

När du inte 
vill visa a llt
N är m an exem pelvis använder kom m andot ‘D IR  
”DFO:” så kom m er a lltid  filernas storlek m ed

e fte r filnam net. Hur g ör ja g  för a t t  dessa inte  
ska visas?

Dome of GBG
Använd istället funktionerna 'D IR  FIRST$()' och 'DIR 
NEXT$'. Gör sen så här fö r a tt plocka bort filstorleken och 
de extra mellanslagen:
X$ =  Dir F irs t$ ("D F 0:")
While X $ < > '" '
X $ =  Left$(D ir Next$,30)
Print X $ -" "
Wend

Korrekt färg 
-  hela tiden
Jag har r ita t  en 6 4 0 x 8 0 0  s to r bild m ed 1 6  fär
g e r och laddat in p a le tten  från bilden till  “Object 
Editor”. M en  nu få r ja g  in te  rä tt  färger på m ina  
sprites när ja g  använder ”GET S P R ITE  PALET
TE”. Hur häm tar ja g  rä tt  färger till både bilden  
och m ina sprites?

Mr. Färgblind
Eftersom sprites a lltid  använder färgregister 16-31, kan 
detta ställa t ill problem när man använder bilder med 2, 4,
8 eller 16 färger.

Använder du sprites med 15 färger så löser man proble
met enkelt genom a tt sätta på "G R ABBER "-funktionen i 
"Amos Professional Object E d ito r". Använder man sprites 
med 3 färger b lir det lite knepigare.

Resultatet av "GET SPRITE PALETTE"-kommandot 
kommer a tt resultera i a tt färgerna bara kopieras t i l l  färgre
gister 17-19 (16 är transparent). Du måste därför själv 
kopiera färgerna vidare t i l l  färgregister 21-23, 25-27 
respektive 29-31.

"GET SPRITE PALETTE", "GET BOB PALETTE" och 
"GET PALETTE" fungerar på exakt samma sätt.
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Sveriges första 
riktiga datamässa 

för hemmet
N ä r  m a n  l ä s e r  d e n  s v e n s k a  d a t a p r e s s e n ,  i n s e r  m a n  s n a b b t  a t t  

v å r  m ä s s a  l i g g e r  p e r f e k t  i  t i d e n .  Ä v e n  o m  d e t  f i n n s  o l i k a  

u p p f a t t n i n g a r  o m  n ä r  P C - b o o m e n  k o m m e r ,  f i n n s  d e t  i d a g  

e t t  b e h o v  a t t  n å  u t  o r d e n t l i g t  t i l l  S v e r i g e s  h u s h å l l .

V å r t  l y c k a d e  s a m a r b e t e  m e d  S t o c k h o l m s m ä s s a n s  V i s i o n  -  

9 4  b e r ä k n a s  l o c k a  e n  p u b l i k  p å  m i n s t  1 0 0 . 0 0 0 .  D e t  g e r  a l l a  

d e l t a g a n d e  f ö r e t a g  e n  s t o r  f a m i l j e p u b l i k  o c h  m ä s s a n  e n  p e r 

f e k t  s t a r t .



PROGRAMMERING

VectorCars
1 R em  V e c t o r C a r s  /  J o h a n  R ö n n b lo m  1 9 9 4

2  D e g r e e  : D im  C # ( 1 , 1 , 1 , 2 5 ) , M ä T ( 1 6 , 1 )

3 G l o b a l  N X # , N Y # , T I D # , C # ( ) , M ä T ( ) , B A N A , A N T B A N O R , S K A D A , K V A L

4  P r o c  I N I T

5 D o
6  P r o c  IN IT G A M E  : P r o c  GAME

7  I f  S K A D A = 3  : R em  ä r  b i l e n  p a j ?

8 I n k  6 : B a r  1 5 7 , 2 5 0  T o  1 6 3 , 2 6 0

9 S c r e e n  S w a p  : S c r e e n  C o p y  P h y s i c  T o  L o g i c

1 0  F o r  B = 0  T o  3 0  S t e p  2

1 1  B o o m  : S c r e e n  S w a p

1 2  F o r  E = 0  T o  3 5  : I n k  4 + R n d ( 2 )

1 3  P l o t  1 5 0 - B / 2 + R n d ( 2 0 + B ) , 2 4 4 - B / 2 + R n d ( 2 0 + B )

1 4  N e x t  : W a i t  R n d ( 6 ) + 1

1 5  N e x t

1 6  E l s e  : R em  h a r  m a n  k o m m i t  i  m å l?

1 7  S p r i t e  O f f  : T I D # = ( T i m e r - T I D # ) / 5 0  : P e n  6

1 8  C e n t r e  A t { , 8 ) + " D i n  t i d : "

1 9  C e n t r e  A t ( , 1 0 ) + S t r $ ( T I D # ) + "  s e k u n d e r "

2 0  C e n t r e  A t ( , 1 3 ) + " K v a l i f i c e r i n g s t i d : "

2 1  C e n t r e  A t ( , 1 5 ) + S t r $ ( K V A L ) + "  s e k u n d e r "  : L o c a t e  , 1 8

2 2  I f  T ID # < = K V A L
2 3  C e n t r e  " K v a l i f i c e r a d  t i l l  n ä s t a  r a c e "  : I n c  B A N A

2 4  E l s e

2 5  C e n t r e  S t r $ ( T I D # - K V A L ) + "  s .

2 6  E n d  I f  : S c r e e n  S w a p

2 7  R e p e a t  : U n t i l  N o t  F i r e ( l )

2 8  E n d  I f

2 9  L o o p

3 0  '

3 1  P r o c e d u r e  I N I T

f ö r  l å n g s a m t . "

U n t i l  F i r e d )R e p e a t

F o r  S = 0  T o  1
S c r e e n  O p e n  S , 3 2 0 , 2 7 6 , 8 , 0  : C u r s  O f f  : F l a s h  O f f  

P a l e t t e  $ 0 , $ 0 , $ F F F , , $ F F 0 , $ F A 0 , $ F 0 0  : C o l o u r  1 7 , $ F 0 0  

C o l o u r  2 6 , $ F F 0  : C o l o u r  3 0 , $ F F 0

G e t  S p r i t e  1 , 1 , 0 , 0  T o  7 , 1 1

N e x t

4 5

4 6

4 7

C o l o u r  2 2 , $ F F 0  

H i d e  : C l s  0 

N e x t

I n k  1 7  : B a r  0 , 0  T o  7 , 1 1  

F o r  S = 0  T o  1 6

R O T A [ 3 0 , 2 5 0 , 7 0 , 2 5 0 , - S * 1 1 . 2 5 ]

M ä T ( S , 0 ) = N X #  : M ä T ( S , l ) = N Y #

N e x t
I n k  1 8  : F o r  P = 0  T o  1 6  : P l o t  M ä T ( P , 0 ) , M ä T ( P , 1 )

F o r  S = 0  T o  5
G e t  S p r i t e  l , S + 2 , 3 0 + S * 1 6 , 2 1 0  T o  4 6 + S * 1 6 , 2 5 1  

N e x t
C l s  0 : D o u b le  B u f f e r  : A u t o b a c k  0 : B A N A = 1  : A N TB A N O R = 2

4 8  E n d  P r o c

4 9  '

5 0  P r o c e d u r e  IN IT G A M E
5 1  I f  B A N A > A N TB A N O R  : B A N A = 1  : I n c  V A R V A T  : E n d  I f

5 2  R e s t o r e  " B A N A " + S t r $ ( B A N A ) - "  "

5 3  R e a d  N A M N $ , K V A L , V A R V , A P  : K V A L = K V A L -V A R V A T

5 4  F o r  P R T = 0  T o  A P  : F o r  K A N T = 0  T o  1  : F o r  X Y = 0  T o  1

5 5  R e a d  C # ( K A N T ,X Y ,0 , P R T )
5 6  C # ( K A N T ,X Y ,1 ,P R T ) = C # ( K A N T ,X Y ,0 , P R T )

5 7  N e x t  : N e x t  : N e x t
5 8  C l s  0 : L o c a t e  , 0  : P e n  6 : C e n t r e  " B a n a " + S t r $ ( B A N A )

5 9  L o c a t e  , 2  : C e n t r e  N AM N $ : L o c a t e  , 4

6 0  C e n t r e  S t r $ ( V A R V ) + "  v a r v "  : L o c a t e  , 7

6 1  C e n t r e  " K v a l i f i c e r i n g s t i d : "  : L o c a t e  , 9

6 2  C e n t r e  S t r $ ( K V A L ) + "  s e k u n d e r "  : I n k  2

6 3  F o r  S D = 0  T o  1 : R em  r i t a  " k a r t a n "  5 g å n g e r  m in d r e

6 4  P l o t  C #  (S D , 0 , 0 , 0 )  /  5 , C #  (S D , 1 ,  0 , 0 )  / 5 + 1 5 0

6 5  F o r  P R T = 0  T o  A P
6 6  D r a w  T o  C # ( S D , 0 , 0 , P R T ) / 5 , C # ( S D , 1 , 0 , P R T ) /5 + 1 5 0

6 7  N e x t

6 8  N e x t
6 9  I n k  6 , 0  : P l o t  C # ( 0 , 0 , 0 , 1 ) / 5 , C # ( 0 , 1 , 0 , 1 ) / 5 + 1 5 0

7 0  D r a w  T o  C # ( 1 , 0 , 0 , 1 ) / 5 , C # ( 1 , 1 , 0 , 1 ) / 5 + 1 5 0

7 1  D e c  V A R V  : S c r e e n  S w a p  : C l s  0

7 2  R e p e a t  : U n t i l  F i r e d )  : R e p e a t  : U n t i l  N o t  F i r e ( l )

7 3  S p r i t e  1 , 2 8 5 , 2 9 2 , 1  : F o r  S P R = 2  T o  7

7 4  S p r i t e  S P R ,X  H a r d ( 3 0 +  ( S P R - 2 )  * 1 6 ) ,  Y  H a r d ( . 2 1 0 ) , S P R

7 5  N e x t  : S K A D A = 0

7 6

7 7  B A N A 1 :
7 8  D a t a  " H å r n å l e n " , 8 0 , 2 , 2 2 , 1 5 0 , 3 0 0 , 2 0 0 , 3 0 0 , 1 5 0 , 2 0 0 , 2 0 0

7 9  D a t a  2 0 0 , 2 0 0 , 9 0 , 2 6 5 , 8 0 , 1 5 0 , 1 5 , 2 0 0 , 0 , 1 5 0 , - 1 2 0 , 2 0 0

8 0  D a t a  - 1 1 5 , 1 8 0 , - 2 0 5 , 2 2 5 , - 1 7 5 , 2 5 0 , - 2 9 0 , 2 6 5 , - 2 4 0 , 3 5 0

8 1  D a t a  - 3 2 0 , 3 5 0 , - 2 7 5 , 6 0 0 , - 3 4 0 , 5 5 0 , - 2 9 0 , 6 0 0 , - 2 5 0 , 5 5 0

8 2  D a t a  - 2 0 0 , 7 6 5 , - 2 5 0 , 7 4 8 , - 2 0 0 , 8 8 0 , - 1 5 5 , 8 2 5 , - 1 4 0 , 9 1 0

8 3  D a t a  - 5 0 , 8 5 0 , - 5 0 , 8 7 5 , 5 2 , 8 2 5 , 4 8 , 7 9 0 , 1 5 0 , 7 3 5 , 1 4 5 , 7 0 0

8 4  D a t a  2 0 0 , 6 2 5 , 2 2 5 , 9 2 0 , 2 8 0 , 8 0 0 , 2 7 5 , 6 8 0 , 4 0 0 , 6 8 0 , 3 5 0 , 4 5 0

8 5  D a t a  3 6 5 , 5 1 5 , 3 1 5 , 4 5 0 , 3 2 0 , 4 5 0 , 2 5 0 , 4 5 0 , 3 6 5 , 4 0 0 , 3 1 5 , 1 8 0

8 6  D a t a  4 1 5 , 2 2 5 , 3 5 0 , 1 5 0 , 3 0 0 , 2 0 0 , 3 0 0

8 7  B A N A 2 :

8 8  D a t a  " T a  d e t  l u g n t 5 0 , 2 , 1 4 , 1 2 0 , 2 9 0 , 1 7 0 , 2 6 0 , 1 2 0

I det här spelet gäller det att hålla 
kvar bilen på banan samtidigt som 
man ska köra fort.

Programmet "VectorCars" är 
skrivet av Johan Rönnblom i Skellef
teå och han får ett presentkort på 
400 kronor.

8 9  D a t a  1 5 0 , 1 7 0 , 1 5 0 . ,  1 7 0 , 1 0 0 , 2 2 0 , 1 0 0 , 1 2 0 , 5 0 , 1 7 0 , 5 0 , 7 0
9 0  D a t a  - 5 0 , 1 2 0 , - 5 0 , 1 2 0 , - 1 5 0 , 1 7 0 , - 1 5 0 , 2 2 0 , - 2 5 0 , 2 2 0 , - 2 0 0

9 1  D a t a  3 2 0 , - 2 0 0 , 3 2 0 , - 1 5 0 , , 4 4 0 , - 1 2 0 , 4 1 0 , - 1 0 0 , 4 2 0 , 5 0 , 3 7 0

9 2  D a t a  5 0 , 3 7 0 , 1 0 0 , 3 2 0 , 1 0 0 , * 2 0 , 2 0 0 , 3 7 3 , 2 0 0 , 3 7 0 , 3 0 0 , 3 7 0

9 3  D a t a  2 5 0 , 3 2 0 , 2 8 0 , 3 7 0 , 2 5 0 , 1 2 0 , 2 9 0 , 1 7 0 , 2 6 0

9 4  E n d  P r o c

9 5  '
9 6  P r o c e d u r e  GAME

9 7

9 8

9 9  

100 
101 
102
1 0 3

1 0 4

1 0 5

1 0 6

1 0 7

1 0 8

1 0 9

110 
111 
112
1 1 3

1 1 4

1 1 5

1 1 6

1 1 7

1 1 8

1 1 9

120 
121 
122
1 2 3

1 2 4

1 2 5

1 2 6

1 2 7

1 2 8

1 2 9

1 3 0

1 3 1

1 3 2

1 3 3

134
1 3 5

1 3 6
137
1 3 8

1 3 9

1 4 0

1 4 1

1 4 2

1 4 3

1 4 4

1 4 5

1 4 6

1 4 7

1 4 8

1 4 9

1 5 0

1 5 1

1 5 2

1 5 3

1 5 4

1 5 5

1 5 6

1 5 7

1 5 8

1 5 9

1 6 0  

1 6 1  

1 6 2

1 6 3

1 6 4

1 6 5

1 6 6  

1 6 7

T Y # = 0  : T ID # = 0  : T G = 0  : G = 0  : P = 0S # = 0  : T X # = 0  

R e p e a t

J = J o y ( 1 )  : I f  J < 1 1  a n d  J > 3  

I f  J > 3  a n d  J < 7  : G = M in ( G , 0 )  

I f  J > 7  a n d  J < 1 1  : G = M a x ( G ,0 )  

E l s e  

G = 0  

E n d  I f
I f  J = 1  o r  J = 5  o r  J = 9  : S # = S # + 1  

I f  J = 2  o r  J = 6  o r  J = 1 0  : S # = S # - 2  

S # = M a x  ( 0 ,  M in  ( 1 6 ,  S # )

F o r  K O L D E T = 0  T o  S #

A d d  G , - 3  

: A d d  G , 3

E n d  I f  

E n d  I f

E n d  I f  

E n d  I f

: G = M a x ( - 2 0 , M i n ( 2 0 , G ) ) : P P = 0  

R em  k o l l a r  om  n å g o t  k ö r t s  p å

P O I l= P o in t ( 1 5 7 , 2 5 0 - K O L D E T )

P O l2 = P o in t ( 1 6 3 , 2 5 0 - K O L D E T )

I f  P 0 I1 = 1  o r  P 0 I 2 = 1  o r  P O I l = 6  o r  P 0 I2 = 6  

P P = 1  

E n d  I f
I f  P O I l= 2  o r  P 0 I 2 = 2  : R em  h a r  e n  p o r t  p a s s e r a t s ?

S # = 0 G = 0 P P = 0F = M i n ( - 5 , - ( S # - K O L D E T ) )

I n c  S K A D A  : B o o m  : E x i t  

E l s e  

F = S #

E n d  I f  

N e x t

R em  b i l e n  h a r  b l i v i t  s k a d a d  3  g å n g e r  

I f  S K A D A = 3  : S p r i t e  O f f  : E n d  I f  

S c r e e n  S w a p  : W a i t  V b l  : S c r e e n  C o p y  0  T o  1 

I f  P P = 1  : R em  h a r  v i  å k t  u t a n f ö r  v ä g e n  

I n c  P  : I f  P = 1  : I f  T ID # < > 0  : I f  V A R V = 0  

S K A D A = 4  : E l s e  : D e c  V A R V  : E n d  I f  

E l s e  : T I D # = T im e r  : E n d  I f  : E n d  I f  

I f  P = A P  : P = 0  : E n d  I f

N P = P + 3  : I f  N P > = A P  : A d d  N P , - A P  : E n d  I f  

F o r  K A N T = 0  T o  1

S L A S K # = C # ( K A N T ,0 , 1 , N P ) - T X #

R O T A [ S L A S K # ,C # ( K A N T , 1 , 1 , N P ) - T Y # , 1 6 1 , 2 5 0 , T G ]

C # ( K A N T ,0 , 0 , N P )= N X #  : C # ( K A N T ,1 , 0 ,N P ) = N Y #

N e x t  

E n d  I f

R em  r ä k n a  u t  d e n  n y a  p o r t e n  

T X # = T X # + F * S in ( T G )  : T Y # = T Y # - F * C o s ( T G )

F o r  P R T = P  T o  P + 3  : R em  f l y t t a  b a n a n ,  b i l e n  ä r  s t i l l a  

P R = P R T  : I f  P R > = A P  : A d d  P R , - A P  : E n d  I f  

F o r  S D = 0  T o  1

C #  (S D , 1 , 0 ,  P R ) = C #  (S D , 1 , 0 ,  P R ) + F  

R O T A [C # ( S D ,0 , 0 , P R ) , C # ( S D , 1 , 0 , F R ) , 1 6 1 , 2 5 0 , G ]

C # ( S D ,0 , 0 , P R )= N X #  : C # ( S D , 1 , 0 , P R )= N Y #

N e x t  

N e x t
R em  p u n k t e r n a  r o t e r a s  G  g r a d e r  

A d d  T G ,G  : I f  T G > 3 5 9  : A d d  T G , - 3 6 0  : E n d  I f  

I f  T G < 0  : T G = T G + 3 6 0  : E n d  I f

I n k  1  : F o r  P R T N = 1  T o  3 : R em  r i t a  d e n  n y a  b i l d e n  

P R T = P + P R T N  : I f  P R T > = A P  : A d d  P R T , - A P  : E n d  I f  

I f  P R T = 1  : I n k  6  : E l s e  I n k  1 : E n d  I f  

P l o t  C # ( 0 , 0 , 0 , P R T ) , C # ( 0 , 1 , 0 , P R T)

D r a w  T o  C # ( 1 , 0 , 0 , P R T ) , C # ( 1 , 1 , 0 , P R T )

N e x t
I n k  2 : F o r  S D = 0  T o  1 : R em  r i t a  o s y n l . k o n t r o l l i n j e r  

P l o t  C #  (S D , 0 , 0 ,  P ) , C #  (S D , 1 , 0 ,  P )

F o r  P R T = P + 1  T o  P + 3
N X = P R T  : I f  N X > = A P  : A d d  N X , - A P  : E n d  I f  

D ra w  T o  C # ( S D , 0 , 0 , N X ) , C # ( S D , 1 , 0 , N X )

N e x t  

N e x t
S = S #  : I n k  4  : D ra w  7 0 , 2 5 0  T o  M ä T ( S , 0 ) , M ä T ( S , 1 )

I f  T ID # < > 0
L o c a t e  X  T e x t ( 2 1 0 ) , Y  T e x t ( 2 5 6 )

P r i n t  U s i n g  " T i d : # # # # . # #  s . ( T i m e r - T I D # ) / 5 0  

E n d  I f

U n t i l  S K A D A > 2

1 6 8  E n d  P r o c

1 6 9  '
1 7 0  P r o c e d u r e  R O T A [X # ,Y # ,M X # ,M Y # ,R G # ]

R em  B e r ä k n a r  n y  k o o r d i n a t i o n e r  e f t e r  r o t a t i o n  

R # = S q r ( ( M X # - X # ) * ( M X # - X # ) + ( M Y # - Y # ) * ( M Y # - Y # ) ) 

G # = A c o s ( ( M Y # - Y # ) / R # )

I f  X # < M X #  T h e n  G # = G # + 1 8 0  E l s e  G # = 1 8 0 - G #

G # = G # + R G #  : N X # = M X # + S in ( G # ) * R #  : N Y # = M Y # + C o s (G # ) *

1 7 1

1 7 2

1 7 3

1 7 4

1 7 5

1 7 6  E n d  P r o c
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S tam pa på gasen och 
sa tsa  på nya rekord.

S tyr genom  ”H årnålen” 
m ed joysticken .
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J5 De ledande Datorbutikerna, från Ystad till Haparanda”
GOTEBORG

D I S K I

*64-B IT  *
IT ITLA R  I LAGER TEMPEST 2ÖOÖ.

ALENS VS PREDATOR CRESCENT  
GALAXY. DINO DUDES. RAIDER PÄ GÄNG: 

REDUNE RACING, KATSUMI NINJA BRUTAL 
SPORTS FOOTBALL WOLFENSTEIN 3D.

DOOM, FLASHBACK E TC  
POST ORDER BUTIK I GÖTEBORG
FAX 0 3 0 0  6 0  8 9 0  SÖDRA VÄGEN 2 4  
TEL 0 3 0 0 -6 4  6 25  TEL 031-180 140

MALMO

SERVICE
Auktoriserad servicecenter för

COMMODORE & ATARI
även garantiservice

MICRO RESOURCE DATA

STOCKHOLM 
08 ■ 795 57 90 

MALMÖ 
040 • 97 44 00

STOCKHOLM

IM ADRESS OCH TELEFON!
STOCKHOLM

y c M

:c g &
q

. __________

DATA & HTFI AB 
HORNSGATAN 45 
118 49 STOCKHOLM 

Tel. 668 76 60 Fax. 668 76 61
STOCKHOLM STOCKHOLM

V A S A S T A N  -  D A T A S T A N

D A T A L A N D

St Eriksgatan 108 
113 31 STOCKHOLM 

Tel 0 8 -3 3  19 91

A M I G A
SPE C IA L IST E N
Servile» verUtsitaril

| Snabbast & säkrast |
sJtn AuktorlscradTI IV I

Å te r f ö r s ä l ja r e  & S e rv ic e v e rk s ta d
C O M M O D O R E

(S .N .A  E L E C T R O N IC )
E ngel b re k ts g  39 
114 32 S to ck h o lm

Tel:06-239910
Fax:08-239910

STOCKHOLM

Med 136 000 
lasare ar vi 
Sveriges största 
datortidning
♦Orvesto + juniororvesto

FOR BOKNING 
ELLER

INFORMATION 
OM

FÖRETAGSANNONSER
RING:08-83 09 15

" C v e r i d a c  l ä d c t n n r  i  q  v o ,r% w W 1, |J I  1 9  - ■ ■

Box för 100 st 3,5" disketter
• Låsbar
• R ökfärgat lock
•  S kiljeväggar m edföljer

Box för 200 st 3,5" disketter 
« Utdragsbox, ta r  m indre p la ts
•  S tapelbar =  u tbyggbart system

•  Låsbar

Minimibeställning = ordervärde 250 kr.
Alla priser inkl. moms. Endast frakt tillkommer.

lhTila
E N T E R P R I S E

Box för 60 st 3,5" disketter
• Jalusiock
•  Exklusiv design

•  Skiljeväggar m edföljer

Adress: Smidesvägen 2, 245 34 STAFFANSTORP 
Telefon: 046 - 25 06 00, Telefax 046 - 25 06 25



Om du in te  redan prenum erera r 

på DMZ och vå r em inenta  

diskett, så ä r de t bara  a tt sätta  

igång. F y ll bara i  kupongen hä r 

_ under.

Jag är inte prenumerant men jag vill börja prenumerera på Datormagazin 
och dessutom få DMZ-disketten hemsänd med varje nummer!
Helår 22 nummer inklusive DMZ-disketten för 655 kronor I L n 
Halvår 11 nummer inklusive DMZ-disketten för 335 kronor | |,7n
Jag heter:.............................................................................. ålder:..............................
Adress:...................................................................................telefon:..........................
Postnr./postadress:.....................................................................................................
Målsmans underskrift om du är under 16 å r:............................................................

Frankeras ej. 
Datormagazin

bjuder på 
portot

Svarspost
Kundnummer 110 257 101 
110 12 STOCKHOLM
Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12 1994 och ej tillsammans med andra 
erbjudanden. Priserna gäller i-Sverige, utanför Sverige tillkommer porto.



Signaturen PA vill gärna se en m usikskola m ed  O ctaM E D  i  Datorm a- 
gazin. Vad tycker du? Skriv och b erä tta !

Musik och grafik
Jag tyc ke r a t t  n i borde ha m era  
artk la r kring  m usik och g rafik  i 
tidningen. Varför in te  en m usik
skola m ed O ctaM E D  och en g ra 
fikskola m ed DeluxePaint. Jag  
tycker a t t  n i även ska ha m ed bil
der, m oduler och sam plingar på  
D M Z-d isketten .

PA

Vi har faktiskt en musikskola på gång, 
fast med programmet ProTracker efter
som det används mest. Grafikskola är 
än så länge bara i planeringsstadiet. 
Men den kommer.

Peter

Nu jä...lar
M itt  tå lam od har tag it slut. Kan  
ni in te  göra någonting  rä tt?  D et 
skulle vara så h im la en ke lt m ed  
D M Z-d isketten  nu. Bara k licka  
på program installeraren och köra  
igång. S å fan heller, de t kom m er 
bara upp en ruta där de t står: 
”Unable to  open your tool 
D M Z 0 3 :/in s ta lle r" . Ja, ju s t d e t... 
då vet m an ju  precis hur m an ska  
göra.

8-(

CD-ROM till A1200
Jag undrar om m an kan köpa en  
CD-ROM-spelare t ill Am iga 1 2 0 0  
och får spel t ill  C D 32  a t t  funge
ra?

The Wonderer

Det finns CD-ROM-spelare till Amiga 
1200, men med en vanlig sådan går 
det inte att spela spel avsedda för 
CD32. Burkarna skiljer sig på flera 
punkter även om det är samma pro
cessor och minne. Det kommer dock 
inom kort CD-spelare som utlovas vara 
CD32-kompatibla, d.v.s. att det ska gå 
att spela spelen till CD32 på en Amiga 
1200 utrustad med en sådan CD-spe- 
lare. Så fort vi får tag i en sådan pre
senterar vi den i tidningen.

Peter

Två DMZ-disketter
Jag skulle vilja ha en d is ke tt m ed  
enbart speldem os på. S å varför 
in te  göra två d isketter, en m ed  
spel och en m ed annat?  Då skul
le  m an kunna välja vilken man  
vill ha när m an bestä ller prenu
m erationen.

Lilla Jag!

Tack för ditt vänliga brev. Det värmer 
Som du påpekar så har jag gjort 

bort mig igen. Programinstalleraren 
hittar helt enkelt inte programmet 
Installer som behövs. Men det åtgär
dar du lätt. Gör så här:

1. Starta datorn med så att Work
bench kommer fram (type med en 
Workbench-diskett).

2. Sätt in DMZ-disketten nummer 3 
i diskettstationen.

3. Öppna disketten och klicka EN 
gång på symbolen för Programinstalle
raren.

4. Välj Information i menyn Symbo
ler (Icons).

5. Leta upp ett fält som heter Stan
dardverktyg (Default tool), klicka i det 
°ch sudda bort all text.

6. Skriv sedan DMZ03:c/installer.
7. Klicka på Spara (save).

Nti ska det fungera.
Peter, felbar

Vi har själva funderat över det men 
det skulle rent administrativt blir för 
krångligt. Det är flera företag som är 
inblandade i disketthanteringen (kopi
ering, packning, addressering). Men 
ingenting är ju definitivt. Vi kanske får 
möjlighet senare att införa flera dis
ketter.

Peter

Rätt att kopiera
Jag har lite  synpunkter kring  
piratkopieringen. D e t ä r k la rt a t t  
m an kopierar när spelen är så  
dyra. Skriv nu in te  a t t  de t ä r på  
grund av a ll p iratkop iering  som  
spelen ä r så dyra. Varför kan in te  
spelhusen ta  första s te g e t och 
sänka priserna så kanske p irat
kopieringen m inskar?

Förtappat

Jaha, "here we go again” . Den gamla 
visan om de stackars barnen som 
utnyttjas av de stora, stygga spelbola
gen. Jag behöver en ny bil men jag 
tycker också att en Volvo 940 är allde
les för dyr. Det är klart att jag ringer 
upp min trader och kollar om han inte 
har en stående som jag kunde få 8-). 
Inse det, bara för att man tycker att 
en vara är dyr så har man INTE rätt att 
stjäla den.

Peter

Spel på disketten
Kan ni in te  lägga sp ele t HighOc- 
tane och m apeditorn på D M Z-d is
ke tten ?

Ett DMZ-fan

Skriv hit
■ ■  Skriv till insändarsi
dan. Skriv om sånt som 
gör dig upprör, glad, för
tvivlad eller förvirrad -  
men skriv kort!

Blir det för långt kom
mer vi att stryka. Adressen 
är: Datormagazin, Box
125 47, 102 29 Stock
holm. Märk kuvertet 
"Insändare".

Jag skulle gärna vilja göra det. Men de 
får inte plats på en diskett. Jag tycker 
samtidigt att det är lite trist att bara 
kunna ha en enda pryl på disketten. 
Så personligen föredrar jag flera min
dre program. Vad tycker ni? Skriv till 
mig.

Peter

DM Z för nybörjare
Jag har läs t D atorm agazin sedan  
starten . Förr i  tiden var tidningen  
anpassad för både nybörjare och 
eliten . Nu är hela tidningen helt 
anpassad för nybörjare.

Anonym

Det här är ett gammalt problem. Är 
det inte snarare så att du själv har lärt 
dig mera och tycker att även vårt avan
cerade material är för enkelt? Vi får 
dagligen brev där skribenten tycker 
precis tvärtom. Det är en svår balans
gång att göra rätt för alla.

Peter

Wöksjåpps
Jag är en lyck lig  pre
num erant och grafikin 
tresserad som har 
några frågor. Kan ni 
in te  ha en Im agine- 
skola (version 3 .0 )?  I 
så fa ll skulle n i ju  kun
na lägga ob jek t på 
D M Z -d isketten . Eller 
varför in te  en tävling  
m ed de bästa  inskick
ade uppladdade pro
je k t  tracade och kla ra?  Hur får 
m an ta g  på boken ”Understan
ding Im agine 3 .0 ”?

H å ll u tk ik  e fte r D M Z :s  
kom m ande 3D -skola, som  

kom m er a t t  behandla  
Im agine och R eal3D .

Imagine what

Jag har precis pratat med vår expert 
på 3D-program, Dan Santos. Vi prata
de bland annat om att göra en skola 
för raytracare. Förmodligen kommer 
den dock inte att handla om ett ensta
ka program utan istället behandla 
både Imagine och Real3D, om möjligt.

Peter
Datormagazin 15»9 4 57



DATORBORSEN

ANNONSERA GRATIS ANNONSERA GRATIS ANNONSERA GRATIS
Tag ett A4-papper, skriv en annons på max 1 0 0  tecken , ditt namn och din adress och skicka alltihop till DatO ITIiagazill, BOX 1 2 5 4 7 , 
1 0 2  2 9  STOCKHOLM. Märk kuvertet "Datorbörsen”. Du kan också faxa in en annons på 08-650 97 05. Andra beställningsformer publiceras inte.
Vi kan tyvärr inte ansvara för eventuella felaktigheter i annonstexterna och vi har inte heller någon möjlighet att söka rätt på felaktiga telefonnummer o.d. Annonser 
utan avsändare publiceras inte. Annonser tas in i tidningen i mån av plats. Finns din annons inte med så kommer den alltså i ett senare nummer. Fler regler längst ner 
på nästa sida.

S A U E S
2 st 3 .5 " Interna DD drivar för A2,3 och 4000, 
500 k r/s t, 1 st RAM för 3.5" drive på 5 1 /4 "  
plats, 100 kr, Tel: 018-40 33 51.

2 .5 ” Conner säljes för 800 kr, p.g.a uppgrade- 
ring, passar perfekt till A600/A1200. Tel: 08- 
531 722 03, Stefan.

3 AGA spel, Alien breed 2, Body Blows, Simon 
the Sorcerer 200-250 kr/s t. Tel: 031-91 63 
22.

3 st Amiga spel, Simon the Sorcerer 300 kr, 
Zool (AGA) 250 kr, G-lock 50 kr eller alla för 
500 kr. Tel: 0371-506 92, David.

4 Mb, x-minne med intern klocka och batteri- 
backup samt plats fir FPU till A1200 (Blizzard) 
Går a tt expandera med ytterligare 4 Mb,
2 .500 kr. Tel: 08-19 99  21, Kjelle eft 18.00.

4 st 32 bit 1 Mb SIMM 72 pin 70 NS 400 
kr/s t. Tel: 040-94 27 11 eller 040-21 76 09, 
Tony.

14" SVGA skärm av märket CTZ (PC) säljes till 
högstbj. Internt 2400 modem till PC, BJUD!
Tel: 0457-177 19, Mathias.

32-bits RAM-kort för A1200, klocka, 68881 
FPU & plats för 1 simm. 0 MB Pris: 900:- Tel: 
0 1 9 /1 4 6 8 2 3  Tomas

5 1 /4  kvalitets disketter 46 s t HD 2 k r/s t, 10 
kr för 7 s t DD. Alla lite använda. Köp alla 53 
för 70 kr. Tel: 0950-151 47, Johan.

80-150MHz radiosändare. Räckvidd 2-3 km. 
Byggsats, bra ljudkvalite. Pris: 50:- (100:- för 
3) Pg. 4577470-0 el Tel: 058 2 /1 6 6 0 9  Ulf

85 MB 2 .5 ” intern IDE HD, Seagate, med 
kabel, t ill A1200 el. A600. Säljes tom el. full 
med musikmoduler, grafik m.m. Pris: 1900:- 
Tel: 095 1 /1 1 4 3 8  Andreas

- 105 MD hårddisk till A500/A500+, 2 .000 kr. 
Tel: 0304-67 04 49.

386 DX 20 MHz, 40  Mb HD, 6 Mb RAM, 387, 
VGA färg 3.500 kr. 386 sx 16 MHz, 40  Mb 
HD, 2 Mb RAM, VGA mono 2 .600 kr. XT 640 
kb RAM, 20 Mb HD 950 kr. Tel: 0382-105 73, 
Kennert.

486 DX-33 MHz LB i tower låda, 25 MB HD 8 
Mb Ram. Tsenglabs ET-4000 gr.kort 16.7 milj. 
färger. Mitzumi multisession CD-rom, sound- 
blaster 16 MCD ASP ljudkort, 14 ”SVGA skärm, 
skrivare Citizen 120D, mus tang.bord, trackball. 
2 joy. m.m. Full med prgr. Pris: 20 000:- Tel 
dag: 042 /144535

486:a DX2 6 6 /8 /2 1 0  med svga skärm , 8  mån 
gar kvar, 14.500 kr, Tel: 036-30 71 21, patrik.

688 Attack Sub, A10-Tank Killer, Their Finest 
Hour, M l Tank Platoon Pris: 100:-/200:- st. Tel: 
011 /118369  Niklas

2400 bauds modem med kablar och prgr 700 
kr, 2 .5 ” hårddisk 63 Mb för A 1 2 0 0 /6 0 0 ,1.200 
kr. Tel: 0303-967 89.

4000 /030  6 Mb 579 Mb HD, 1084S, 10 mån 
hämtgar, 100 diskar, låda, mkt prgr + utr. Tel: 
046-32 32 81.

5000 Studio/live ljud till ROLAND D-10/D-20/D- 
110 säljes i AMIGA och ATARI form. inkl. editor. 
Pris: 295:-Tel/Fax: 0978 /50138  Eft. kl. 16:00 
Peter

5000 Studio/live ljud till Roland D-10/D-20/D- 
110 säljes i Amiga och Atari format inkl editor 
295 kr. Tel/fax 0978-501 38, Peter eft
16.00.
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5000 Studio/live ljud till Roland D-10/D-20/D- 
110 säljes i Amiga och Atari-format inkl. edi
tor. Pris: 2 9 5 :-Tel eft. kl.16 :00 /Fax: 
0 9 7 8 /5 0 1 3 8  Peter

68030 50 MHz, 68882 25 MHz, 40  MHz kris
tall, DSS8 + Gary, Denise 8362, Interndrive, 
mus, sep tangentbord A500. Tel: 019-12 38 
07.

A prgr Scala 200-1.600 kr. DeLuxe Paint 4, 
500 kr, Scenery Animator 500 kr. Tel: 054-83 
28  91.

A1200 2 Mb RAM 100 disk, en joy, scart 
3 .495  kr. Overdrive 210 Mb 3 .895 kr, tillsam 
mans 6 .995 kr. Tel: 0554-410 43.

A1200 60  HD full med nyttoprgr, 5 .000 kr.
Tel: 0620-107 60, Tony.

A1200 60 HD full med nyttoprgr, spel osv. 
Färgmonitor, 150 disk, kablar, 1 joy, mus, 
7 .200  kr. Tel: 0620-107 60, Tony.

A1200 60 HD, färgmonitor, universalställ, x- 
drive, mus, matta, skrivare Olivetti JP 150 
WS, 1 joy, HD full med prgr, 150 disk, 11.000 
kr. Tel: 0620-107 60.

A1200 60 HD, monitor 1084, många progr. 
på HD, joy. m.m. Garanti kvar (köpt-94). Säljes 
p.g.a lumpen. Pris: 8500:- Tel: 0 4 4 /6 5 0 8 1  
Roger

A1200 63 Mb hårddisk, disketter, spel mm, 
4 .100  kr, MBX 1200z 0MB, klocka 700 kr, 
MPS 1250 9 nål skrivare 400  kr, RGB till VGA 
konverter 75 kr, Datic mus 100 kr. Tel: 018- 
50 03 99, Kristian.

A1200 80  MB HD + joy & disk. Garanti kvar. 
Pris: 6000:- Tel: 0 4 1 3 /1 7 3 4 1 , 010 /2 4 1 1 7 2 3  
Anders

A1200 114 Mb HD, 200 disk, 2 joy, x-drive, 
org.spel, dammskydd mm. 6.500 kr. Monitor 
Philips CM 8833, 1 .500 kr. Allt för 7 .800 kr. 
Tel: 0522-884 88, Tobias.

A1200 130 Mb HD, c-printer, x-drive, 2 möss, 
4  joy, video, tidningar, spel, prgr, disketter.
Tel: 042-519 81, Daniel.

A1200 HD 85 Mb 1 x-drive, 1 joy, prowrite 
3.3, över 35 toppen org.spel. 5 .500 kr. Tel: 
0457-501 95.

A1200 HD, 60 Mb (fylld) + tillbehör, 5 .000 kr, 
Monitor 1084S, 1 .300 kr. Alla bud är välkom
na Tel: 0980-137 75, Tony.

A1200 m 140 Mb hårddisk, ca 80  disktetter,
2 joy, 14 org.spel,DPaint IV-AGA, 4 .5  års gar 
kvar på datorn. 8 .000  kr för allt eller 6 .000 kr 
utan org.spel. Tel: 0 1 7 5 .6 1 1 1 9 , Erik.

A1200 med 2 joy, mus, matta, spel, manua
ler, gar kvar, 4 .000  kr. Monitor 1084S 1.900 
kr, Splitterny overdrive 170 Mb med prgr på, 
använd ett fåtal ggr, 3 .500 kr eller allt för
9 .000 kr. Tel: 0371-506 92, David.

A1200 med 60 Mb HD + 2 joy, 4 .500  kr. Tel: 
031-16 74 42, Patrik, kan vara svår att nå, 
ring då gärna på natten, gör inget.

A1200 med 80 Mb HD, 1 spel, nästan ny 
3 .900  kr. Tel: 036-630 48, Rolf e ft 18.00.

A1200 med 85 Mb HD, färgskrivare, scartka- 
bel, mus, joy, 250 disk, 1 års gar kvar. 6 .000 
kr. Tel: 026-11 38 68.

A1200 med 107 MB HD, 2 st. joy., 
progr.böcker, disk., m.m. Pris: 5500:-Tel: 
0 3 6 /1 7 4 7 4 5  Tobbe

A1200 med 127 Mb HD, 1 Mb PCM/CIA min
nes expansion, monitor C1940S, midi, joy, 
Amos. 9.000 kr. Tel: 0457-261 97, Magnus.

A1200 med x-drive, över 100 disk, 2 boxar, joy, 
mus, matta, 3 .200 kr. Tel: 0247-115 82.

A1200 org.spel; 1869 & Ishar Pris: 150:-/st. 
A500 org.spel; Gunship 2000 150:- & Hierd 
Guns 200:- Tel: 08 /6470 030  Tommy

A1200 overdrive HD 130 Mb, 2 Mb RAM, 
många diskar, org.spel + AMOS pro, Wico joy
stick, DSS 8 + sampler, gar kvar, 6.000 kr. Tel: 
046-25 27 89.

A1200, 4  Mb RAM, FPU, 82 Mb GVP HD, x-dri- 
ve, Philips monitor, 2 joy, mus, ca 300 disk,
7.500 kr. Tel: 0520-348 79, Mattias.

A1200, 6 mån gar, 1084 mon, x-drive, joy, 
mus, matta, 9 org spel, ca 50 disk, 6 .900 kr. 
Tel: 040-92 47 90, Christian.

A1200, 63MB HD, X-drive, 2 st. joy., 60 disk. 
Pris: 4900:- M1230/40M Hz + 2MB fastram 
Pris: 3200:- Tel: 0554 /13 164  Michael

A 1 2 0 0 ,120 Mb HD, joy, mus, 30 disketter, 
manualer, mycker pd, 7.000 kr. Tel: 0526-138 
20, Anders

A1200, 1942S, overd 212 HD, x-drive, blizz 
1 2 2 0 /4 /2 8 , mus, joy, diskar, org.spel mm.
15.000 kr. Tel: 042-15 36 90, eft 18.00.

A1200, Blizzard 030/50M H z 4 fast, 1942 
monitor, overdrive 340Mb Western Digital, Xtra- 
drive, 200 tomdisk. Pris: 15000:- Säljes även i 
delar. Te l:042/343689 Niclas

A1200, x-drive, Midi, digiview, easy amos, 3 .5 ” 
HD kabel (inst) ca 100 disk mm mm. Bud, dock 
minst 4 .000 kr. Tel: 026-10 17 37, Jeppe.

A1200/28 MHz + 6 Mb + 60 Mb HD, monitor, 
printer, ca 200 disketter, AMOS, 11.000 kr.
Tel: 0156-267 30, Markus.

A1200 /85  Mb HD full med moduler och bilder, 
org.spel, joy, diskar, manualer, PD prgr, 5.400 
kr. Tel: 0451-834 29.

A2000 1,3 /2 .04 , FPU 68882, 30 MHz, 8 Mb, 
32 bit fast RAM, 1 Mb chip, 2 drive, 50 Mb HD, 
mus, joy, disketter, prgr, 8 .000 kr värde
16.000 kr. Tel: 0650-301 44, hans.

A2000 3 Mb, x-drive, 52 Mb GVP HD, monitor 
1084S, kickstart 2.0 + prgr & tillbh. 6.800 kr. 
Tel: 031-55 36 93, Ingemar eft 18.30.

A2000 5 Mb RAM, 52 Mb GVP HD, DOS 2.0, x- 
drive, joy mm, 3.700 kr eller hcgstbj. Tel: 033- 
25 12 25.

A2000 med KS 2 .0 ,1  Mb RAM, 2.000 kr, 1 
Mb extra chipmem, 1.200 kr, x-drive 400 kr. 
Tel: 018-42 51 28.

A2000-030 + FPU 6MB chip 200MB GVP-SCSI 
Flicker-fixer PC-kort WB 2.1 Pris: 9500:- Tel: 
054 /832 266  Magnus

A2000-030, 2 Mb 32 bit fast ram, 40 Mb HD, 
WB 2.x, mycket kraftfull till bra pris inkl CBM 
genlock (internt), prgr medföljer, 8 .500 kr. Tel: 
0563-257 00, Anders.

A2000A, 1.5 mB RAM, 2 st 3 .5 ” , 1 s t 5 1 /4 ” 
diskdrive, A2090 (A) SCSI och st506 kontroller, 
A2088 XT-bridgeboard, trasig nätdel (fungerar 
bra med billigt PC nätagg) 2.000 kr. Tel: 0920- 
22 49 30, Henrik.

A2000B, 1 Mb chip, 20 Mb HD, monitor 
1084S, 4 .500  kr. Tel: 063-13 84  71.

A2000C 0 S 2 .1 ,105 Mb hårddisk, 3  Mb RAM, 
intern Action Replay 3, Tac2 joystick, x-drive,
8.000 kr. Tel: 0976-104 87.

A2000C, 3 Mb HD ”GVP II+" 52 Mb med spel, 
prgr, musik mm + joy, mus, matta och mer än 
100 disk, 4 .900 kr. Tel: 0370-806 78.

A2000C, C1084S, 3 Mb RAM, 105 Mb Quan
tum HD SCSI modem, sampler, 2 joy, mkt prgr, 
spel, demos. Tel: 018-25 27 86, David.

A3000 6+2 MB 52+102 MB HD, PC-kort, Com
modore A-2386 med svga kort & 1950 monitor. 
Pris: 1500:- Tel: 08 /9816 90 , 373710 Micke

A3000 25 MHz 6 Mb 540 HD, HD drive, 24 bit 
grafikkort Merlin 4 Mb, 24 nål färgprinter, s /v  
moni, 16.000 kr el högstbj. Tel: 042-732 39, 
Daniel.

A3000 25 MHz 120 Mb HD, 4 Mb fast 2 Mb 
chip, 10.000 kr. Tel: 0563-257 00, Anders.

A3000 25 MHz LPU, 50 MHz FPU, 10 Mb RAM, 
120 Mb HD, Philips multisyncmonitor, org.prgr, 
disketter, 9.000 kr. Tel: 0470-224 38, Andre
as.

A3000 25 MHz, 14 Mb RAM (SC), 52 Mb HD,
8.000 kr med 6 Mb 11.000 kr inkl 14 Mb. Tel: 
0920-977 77, Magnus.

A3000 med PPS 040 kort och dubbla HD. WB
2.1 svensk, noisekiller, 100 Mb prgr mm.
16.000 kr nyskick, Tel: 0270-619 87, Göran.

A3000, 25 MHz, 52Mb, HD 6Mb Ram inkl. tillb. 
Pris: 11000:- Tel. 0418 /27 847  Eft. kl. 18:00 
Patrik

A3000, 25 MHz, 210 Mb HD, 6 Mb RAM, x-dri
ve, Multisync monitor, GVP l / o -  kort, joysticks, 
prgr, tillbehör mm. 11.000 kr. Tel: 0498-48 22 
27, Jonny.

A3000-25/6/ 1 0 0 /FPU, C1960, PPM, 2.1, 
ProWrite, 3.1,org.spel, disk. Pris: 15000:-Tel: 
035 /184 121  Fredrik

A4000 68030-25 MHz, 85 Mb IDE-HD, 6 Mb 
RAM, ny mus (Zydec) HD-drive, disketter, allt i 
mkt bra skick. 15.995 kr (mkt gar) Tel: 0503- 
119 60.

A 4000/040 6 /1 2 0 , C1940, H.Scanner, 
Opt.mus, PPM, PDraw, m.m. Pris: 22000:-Tel: 
090 /121 989  el. 81356 Richard

A500 + 0.5 MB Chip + RF-mod. + Kickstarts- 
witch 2.0, 1.3 HD Grandslam 52 MB + 2MB 
RAM Pris: 4000:- Tel: 0 3 8 2 /12 909  David

A500 1 Mb, x-drive, ca 400 disk, 2 joy, 1 mus, 
skrivare säljes eller bytes mot Sega Mega dri
ve. Tel: 0910-131 26, Pär.

A500 1 meg chipram, expansionskort med 2 
meg fast ram, snabbt SCSI interface, plats för 
matteproc, färgskrivare STAR 24 nålars, 360 
dpi, 4.000 kr. Tel: 0523-157 76.

A500 1.3 1 Mb, x-drive, RF mod, 100 disk, 
mus. 3.000 kr. Tel: 090-13 58 26, Erik.

A500 1.3 1MB, x-drive, 2 Wico joy, ny mus, RF- 
mod, scartkabel, 2 org. spel, 2 diskboxar, 
120+disk. Pris: 2000:- Tel: 0470 /82 820  Ste
fan

A500 1.3 HD ser II 45 Mb med 2 Mb FastRAM. 
monitor C1084S, x-drive, to t 3 Mb minne, flera 
prgr, 6.200 kr. Tel: 031-41 05 80.

A500 1.3, x-minne, mus, matta, 1 joy, spel, 
AMOS, diskbox, 2.500 kr. Tel: 0157-607 21, 
Tomas.
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A500 1.3, x-minne, RF, Trafo, joy, mus, manu
aler och e tt par org.spel. 1 .500 kr. Tel: 0155- 
2 4  00 84, Stefan eft 17.00.

A500 2.0 + _ Mb + monitor Philips 8833,
4.000 kr, HD 52 Mb + 2 Mb Simm 3.000 kr, 
Midi interface 200 kr, Music X 500 kr. Tel: 
0382-129 09, David.

A500 3 Mb RAM, GVP HD 52 Mb, x-drive, s- 
monitor 1084, star skr, spel, tillbehör. 6 .800 
kr. Tel: 0171-558 86.

A500 3 Mb, 42 Mb HD, många bra org.spel + 
disk, 4 joy + scart. Pris disk. Tel: 018-53 22 
24.

A500 i mycket bra skick med x-minne, RF- 
mod, ca 230 disk, två joy, 2.000 kr. Tel: 
0346-121 35.

A500 inkl x-minne, ca 200 disk + sple, mus, 
matta, diskbox, 2.500 kr. Tel: 044-24 54 53.

A500 med mycket tillbehör, mkt billigt, är i 
behov av pengar! Tel: 031-43 20 47, Oliver.

A500 med x-drive, x-minne 1 Mb, joystick, 
modulator (TV) och 120 disketter (massa 
spel). Tel: 031-15 12 37, Peter. BILLIGT!

A500 os 2.04, RF-mod., 1 Mb minne, mus, 2 
st. joy., perf. skick. Pris: 2000:- Tel. 
014 2 /5 2 3 5 4  Fredrik

A500 tangentbord + monitor 1084S, mus, 2 
st joy, 70 spel och ett stativ, 5 .000 kr till
4 .000 kr. Tel: 0300-283 35.

A500+ 2 meg, 3 .000 kr, eller bytes mot moni
tor och modem. Tel: 0454-711 66.

A500+, 2 Mb, RF mod, joy, mus-switch, 2 joy, 
opt mus, PD prgr, org spel, PPaint, manual,
3.000 kr. Tel: 040-13 36 62.

A500+, 120 Mb HD, x-minne, kablar, org prgr, 
gar kvar, def skrivare ingår. 4 .000 kr. Tel: 
035-22 01 05, Johan.

A500+, monitor, x-drive, 2 Mb chip, joy, Dpaint 
3, litteratur mm. 4 .000 kr. Tel: 0510-629 52, 
Mikael.

A500+, RF mod, 10 st org.spel, AMOS, 3 st 
joystick, x-drive, 50 disk. 3.000 kr. Tel: 08- 
754 07 31.

A 5 0 0 ,1.3 + 2.04 1 Mb RAM, x-drive, RF mod, 
mus, 3 joy, 400 disk, 14 org, 3.000 kr, säljes 
p.g.a körkort + vpl. Tel: 042-33 01 75, Tobbe.

A 5 0 0 ,1.3, 1 Mb, x-drive, spel, joystick, 11342 
monitor, mus, 3.500 kr. Tel: 0176-400 47.

A500, 1.3. 1MB Chip. 1600:- HD Grandslam till 
A500, 90MB+4MB Fastpad+extra panport 
4500:- Tel: 0 15 6 /26 721  Stefan

A500, 1.3. Mycket välvårdad, mus, X-minne, 
RF-mod. Pris: 190:- Tel: 0515 /16 936  Jimmy

A500, 5 Mb RAM, SCSI HD controller, skrivare, 
x-drive, RF mod, mus, 2 joy, spel, prgr, instr. 
böcker. Tel: 0280-133 89.

A500, 20MB HD, 3MB RAM, Midi interface, 24 
Kanal midiseq, Indi 4, Monkey 1 . 1&2. Många 
Sierraspel, 300 disk. Pris: 6170:-Tel: 
0220 /43 493  Fax:0220/43333 Christophe

A500, monitor 1024, X-minne, X-drive, mus, 
matta, joy., 4 st. joy.adapt., Easy Amos, RF- 
mod., sv.man. Pris: 4500 :-Amiga org.spel: Rail
road Tycoon 200:-, Shadow of The Beast 2 
150:-. F I Grand Prix 250:- m.fl. Tel:
08 /8247 96  Joakim

A500, mus, KSI.3, trafo 1500:- A500 + mus, 
KS2,0, trafo, 1.5MB RAM 2100:- Vid beh. RF- 
mod. & joy. Tel: 0140 /50231  Markus

A500, mycket fint skick, 2 år gammal, mus, 
matta, x-minne, 1 joy, databänk + musbord, RF 
mod, 9 nål skrivare, många spel + org, 5.000 
kr el högstbj. Tel: 0157-128 41.

A500, V1.3 och V2.05 ROM switch, 1 Mb RAM, 
joy, mus, matta, 3 .000 kr. Tel: 08-3117  50.

A500, V1.3, x-minne, RF mod, Midi, Tekno Ami
ga, mus, matta, 1 joy, 2 diskbox, spel och prgr,
4.500 kr, gärna byte mot A1200. tel: 0371- 
306 42 Mathias.

A500, WB 1.3, x-minne, x-drive, ca 200 disk, 
2 .700 kr. Tel: 0410-293 74 eller 0740-10 68 
78, Christian.

A500, WB 2.0, 1 Mb chip, supra HD 20 Mb, 
MPS 1250 Skri, Modem supra 2400 plus, 
2 .900 kr, mkt billigt. Tel: 031-43 20 47.

A500, x-drive, modem, 3 Mb, böcker mm.
2.500 kr. Tel: 0522-110 33.

A600 20 HD, 2 Mb, WB 2.1, Hardpack, 
org.spel, PD prgr, joy, perfekt nybörjardator, 
2 .750 kr. Tel: 0431-654 15 eller 031-16 31 
42.

A600 HD 20 Mb, färgmonitor A1084, skrivare 
MPS 1270A, 4 .000  kr. Tel: 0431-807 74.

A600 HD (40 /2 ) Hard-Pack, joy., sampler, 
disk. Pris: 3600:- Stereomonitor (färg) Pris: 
1600:- Båda för 5000:- + frakt. Tel: 
054 /1 5 5 9 0 0  el. 010 /2 8 1 5 0 0 0  Per

A600 HD 40 Mb fullpackad med bra prgr och 
spel, x-minne, joystick, mus, matta, 200 disk 
+ box, monitor C1084S och kablage. Kvitto 
och org.kartong finns. 5 .500  kr. Tel: 08-29 42 
22 dagtid och helger.

A600 HD, 2 meg RAM 40 meg HD, spel, mus, 
joy, midi interface mm. 3 .500 kr. Tel: 0582- 
440 56, David.

A600 med 40 Mb HD, WB 2.04, 3 joy, 2 Mb 
RAM, x-drive, Amas sampler, ca 200 disk, 
box, mono monitor, mus, 4 .000  kr. Tel: 0456- 
314 78.

A600 med prgr bl.a kickstart 1.3 disk, 2 .500 
kr. Tel: 0523-129 00.

A600HD - 40MB HD, 2MB Chip, 2MB Fast, 
Kick 2.04 (37.350), Workbench 2.1(38.21) 
Pris: 4500:- Tel 0 4 0 /4 1 2 4 7 8  Lars

A600HD 2 /3 1 , 7 nyttoprogr., 6 org.spel, 48 
disk., DMZ, dammskydd, man. Pris: 4000:- 
Amos The Creator separat Pris: 200:- DMZ 
10:-/st. Telefonsvarare 160:- Tel: 
041 0 /1 3 3 0 5  el. 0 4 0 /2 1 8 4 7 3  Håkan

A600HD, 2 Mb RAM, x-drive, sampler, Digiti
zer, Midi, 2 möss, 3 joy, autoswitch, massor 
av spel och prgr. 4 .000 kr. Tel: 0570-241 50, 
Glenn.

A600HD, 2MB Ram, heloptisk mus, ca. 400 
disk 2500:- Fax-modem 14400 bps 2000:- 
Skrivare s /v  900:- Tel: 052 0 /7 2 7 3 6

Action Replay fusk disk ca 100 fusk 18 kr. Pg 
620 85  99-8. Tel: 0521-102 12, Jerker.

ADB färdig (Enfeldt, Olsson, Sturmark) bok 
368 kr, 250 kr. Defekt MPS 802 matrisskriva
re (troligen kretsarna) 100 kr + frakt. Tel: 
0523-129 00, Fred.

Amiga joystick, Quickjoy top star 225 kr, Ergo- 
stick 125 kr. Tel: 08-96 85  72.

Amiga org bl.a Sporting Gold 21, fantastiska 
soprtgrenar både sommar och vinter, Giants 4 
spel bl.a Street Fighter 50-150 kr. Tel: 040-30 
08 74.

Amiga org spel, Kings Quest IV, Special For
ces, Indy II, John Madden Football, 100-200 
kr eller byte av andra spel. Tel: 08-732 48 87, 
Ture.

Amiga org.spel 100-250 kr/s t. Tel: 0485-311 
38, eft 19.00.

Amiga org.spel Indy 4, T2 Arcade. Tel 
026 /1 9 1 4 6 6  Johan

Amiga org.spel: Desert Strike 170 kr, Vikings 
75 kr, Red Baron 200 kr, Realms 100 kr etc. 
Tel: 08-96 85  72.

Amiga org.spel och nytto ex: Ant, All in one,
Cu Amiga disk 22  och 23. Tel: 0303-22 27 
80, Mattias.

Amiga org.spel, Micro Prose,m Grand Prix,
Lord of the rings. Tel: 019-24 69 54.

Amiga org.spel, Monkey Island II, 250 kr, Nin
ja  III, 50 kr, Thunderhawk 100 kr, Outrun Euro
pa 50 kr. Tel: 009 358928-47724.(Åland)

Amiga org.spel; Burning Rubber, Jurassic 
Park, Street Fighter 2, Mortal Combat, A-Train, 
Team Yankee, Course of Enchanta, Silent Ser
vice 2, Transartica, Sensible Soccer. Pris: 
190:- st. Tel: 0 7 0 8 /8 4 1 2 0 8  Uffe, 
070 /7 4 8 7 6 0 2  Mattias

Amiga org.spelet Monkey Island 2. Pris: 200:- 
Tel: 0 3 1 /9 9 4 3 6 5  Anders

Amiga org.prgr, Quarterback 5.04, 250 kr.
Tel.08-500 288 54.

Amiga originalspel, 29 st. Pris: 2000:- Tel. 
0 8 /7 7 9 3 9 4 5  Roland

Amiga PD från 7 k r/s t, iista 7 kr, 5 disketter 
med demo på 35 kr. pg 833 70 68-4 Tel: 
0340-205 28.

Amiga spel; Civilazation, Grand Prix, Silent 
Service 2, Lemmings 2, ZOOL, m.fl. Pris:
150:- st. Tel: 08 /51 0 1 0 4 0 9  Magnus

A500+, WB 2.04, 2 Mb, joy, mus, RF mod, 
manualer, många disketter, 3 .000 kr. Tel: 
040-13 36 62.

A500, x-minne med tillbh och spel 1.700 kr, 
Nytt powerbit 14.4 modem med fax/voice, 
modem/fax och voice prgr medföljer 2.600 kr. 
Tel: 0303-967 89.

A500+, x-minne, RF mod, 2 joy, mus och 4 
org.spel bl.a Civ och KGB, 2.900 kr, Tel: 090- 
12 43 24, Magnus.

A500+, x-minne, RF mod, Midi interface, ca 
200 disk, box, mus, böcker, 3 .000 kr. Tel: 
036-13 72 09, eft 17.00.

A500+4MB RAM, 240 MB HD, C1084S moni
tor, X-drive, printer, modem. Pris: 7000:- Tel: 
08 /53033476  Matyas

A500, 1 Mb chip, 4 (8) Mb fast, FPU-plats, 
Trumpcard 500 pro m 45 Mb HD, x-drive mm.
5.000 kr el högstbj. säljes även sep. Tel: 
0923-360 13, Henrik.

A500, 1 MB+2MB RAM, HD, 3-400 disk., ca. 
50 org., I0 8 4 s  monitor, skrivare, många till- 
beh. Högstbjudande Tel: 058 6 /3 3 2 0 5  David

A500, 1  MB, X-drive, ny mus, 350 disk., box- 
ar- joy., monitor Philips 8833-2, kablar. Pris: 
4000:- Tel: 0 1 8 /2 1 2 6 3 3  Daniel

A500, X-minne, färgmonitor, 2 st. joy., mus 
med musmatta, över 200 disk. m. spel + 30 
nr. av DMZ Pris:3300:- Tel: 036 /141562

A500, x-minne, 2 joy, 1 mus, 3 org spel, ca 
110 disketter, 2 .000 kr eller högstbj. Tel: 
0410-116 89, Patrik.

A500, x-minne, färgprinter, bokföringsprgr Dia
mant, mus, joy, böcker, printerpapper, RF, dis
kar 5.500 kr. Tel: 0278-126 47.

A500, x-minne, stereosampler, RF mod, 2 joy, 
prgr mm. 3.000 kr. Även Sega Mega drive med
1 joy + 1 spel, gar kvar, 900 kr. Tel: 0454-480 
04, Daniel.

A570 CD Amiga 500 1.700 kr, Monkey Island
2 + Indy 4, 250 k r/s t eller 400 kr för båda. Tel: 
036-18 53 42.

A600 2 Mb, 6 org.spel, skolprgr, mus,. 70 dis
ketter, scart kabel mm. 2.900 kr. Tel: 0300- 
256 53, Stefan.

Läs det  här så slipper
Datorbörsen är endast öppen för privatpersoner som vill sälja, köpa, eller 
byta datorer, tillbehör, originalprogram samt för dem som söker eller har 
i°bb att erbjuda. Det är förbjudet att annonsera om piratkopierade spel- och 
nyttoprogram samt manualer. Likaså är det förbjudet att annonsera med syf
te att organisera byte av kopior, program och/eller manualer. Insända 
annonser av denna typ publiceras inte utan överlämnas till representant för 
0rganisationen SIMP. Detta kan medföra rättslig prövning vilket innebär att 
ann°nsören riskerar böter eller fängelse i upp till två år.

batormagazin 15*94

AGA-PD, över 200 disk. med allt i PD-väg för 
A 1200/4000. Från 10:-/disk. Tel: 
022 3 /3 4 0 8 4  Nicklas

Amiga 500, x-minne, mus, disketter, lite 
"glapp” i nätdelen, 1 .000 kr + ev frakt. Tel: 
018-46 95 48.

Amiga, ny Datic diskdrive 600 kr, 1 års gar, 
The Patrician 250 kr, kablar 80 k r/s t, böcker 
från 199-375 kr/s t, Amiga tillbehör. Tel: 013- 
12 26 17, kvällar.

AMIGA-PD, över 8000 disk. Tel: 0 2 2 3 /34 084  
Nicklas

Amiga 600 HD 40MB fullpackad med bra 
progr. & spel. X-tra minne, joy. (the Bug), mus, 
musmatta, 40 nr. av DMZ, 200 disk.+diskbox, 
monitor (C 1084S) & kablage. Kvitto & 
org.kart. finnes. Pris: 5000:- Tel: 0 8 /2 9 4 2 2 2

Amiga 4 0 0 0 /0 4 0 , 25 MHz, 2+8 MB RAM, 
A4008 SCSI, CD-ROM, 1960 multisync moni
tor, 23000:-. SunRize AD516, 16-bit, 8-ch, 
SMPTE, proffs HD.insp. 12500:-. Picasso 2- 
2Mb, 2900:-. A-Max2 + System 7.1, 4500:- 
Tel: 013 /1 0 0 8 1 8 , 125666 Erik

Amiga CD32 bra skick med 8  spel bl.a Micro
cosm, Pirates gold, The Chaos Engine, 3.500 
kr, kan disk. Tel: 0651-159 67.
Amiga ext diskdr. Mac2Dos m interface och 
prgr varor. Läser/skriver Mac, Amiga, PC,
1.500 kr. Tel: 0270-610 87, Göran.

AMIGA500 + X-tra minne, 4 spelaradapter, 
mus, RF-mod., ca. 50 disk., org.spel, 2 joy. 
Pris: 2000:- Tel: 064 5 /6 0 0 2 7  Erkki

AMIGA500, något defekt drive, med RF-mod. 
Pris: 800:- AMIGA500 Pris:1000:- X-tra minne 
Pris: 250:-Tel: 0 6 0 /1 0 0 7 0 6  el. 100107 
Tomas

Amigaspel org. t.ex 4d sport boxing, Champi
ons of krynn, Oh no more lemmings, Opera
tion Stealth, Powermonger, Premiere Mana
ger, Strippoker 3. 120 k r/s t. Tel: 0451-897 
43.

Amigaspel org. t.ex Chessmaster 2100, Black 
Crypt, Streetfighter 2, D/Generation, Jimmy 
Whites snooker, 140 k r /s t Tel: 0451-897 43.

FORT. NÄSTA SIDA

du en massa trubbel
Vi publicerar inte heller annonser som gäller bilder av pornografisk karak
tär, annonser där endast postgironummer men inte telefonnummer anges, 
eller annonser som på andra sätt kan uppfattas som oserösa eller stötande. 
Annonser begränsas till två stycken/person och nummer. Försäljning eller 
byte av program eller spel maximeras till två titlar per annons. Titlar och pris 
vid försäljning eller byte måste alltid uppges i annonsen. Likaså måste 
annonsören bifoga namn och adress, vilka dock inte behöver finnas med i 
annonsen. Annonstexter som inte följer angivna regler publiceras inte.

59



DATORBORSEN
AMOS The Creator vl.34. Helt oanvänt. Pris: 
199:- Blade Warrior, W.C. Leaderboard, Bards 
Tale 2 m.fl. säljes billigt. Tel: 08 /7545717 Hen
rik

Amos Compiler, 100 kr, Action Replay 2, 250 
kr, Tel: 063-870 44, Mattias.

Amos Creator 267 kr, AMOS Compiler 212 kr 
eller båda för 422 kr inkl postens avg. Tel: 08- 
36 98 79, Håkan, kvällar.

Apollo, en disk med roliga och mycket använd
bara prgr och spel till A1200. Allt går att installe
ra, komprimerat (annars 1,2 meg). Sänd 20 kr 
och adress till. Kalle Petersson, Gjutmästarev.
7, 610 10 Ljusfalishammar.

Atari spel bytes eller säljes, Kingmaker 1 meg 
400 kr, Kings quest IV 150 kr. Tel: 0300-441 
02, inom Göteborg.

ATI VGA Wonder XL 24 grafikkort, 1 Mb, 16,7 
milj, färger ISA, 1.000 kr. Tel: 0243-814 42, 
Fredrik eft 16.00.

BBS-lista över ca. 500 baser (uppdateras löpan
de). Sätt in 20:- på Pg. 4822830-8 Samuel

Beg A500 spel, ex: B17, Death Dark, Knights of 
Krynn. Tel: 0325-310 46, Elias eft 19.00.

Beneath a Steel sky 250 kr, Simon the Sorcerer 
AGA 250 kr, Indy 4 ,1 5 0  kr, Body Blows 100 kr, 
Zool 100 kr m.fl Tel: 036-37 13 86.

Billiga Amigaspel. Simon the Sorcerer 250 kr, 4 
fotbollsspel 150 kr, The Chaos Engine + Apache 
225 kr m.fl Tel: 042-29 12 16, Martin.

Billiga spel! Pris 10:-/disk. Kopior bytes. Tel: 
0380 /13671  Vimmie

Blizzard 1200 minneskort till A1200, 4 Mb FPU 
33 MHz 2.995 kr. Tel: 08-83 49 11.

Bra och billigt PD, spel, demos, nytto, moduler 
mm. Lista endast 10 kr. PDE, Pilv. 18C, 341 76 
Ryssby.

Bra service och bra priser, lista (2 disk) på över 
4000 PD diskar, 20 kr Pg 82 82 23-8, SPD, Box
8, 660 50 Vålberg.

Böcker om programmering på Amigan, ex Pro
grammers Guide, Assembly Language etc 75 
kr/st. Tel: 033-25 12 25.

C:a 360 st serietidningar i bra skick. Från 5-10 
kr/st. Skriv till: Johan Jonsson, Tannsele 53, 
921 92 Lycksele.

Caligari 24 v.3.0 org, 3 D prgr med instruktions
video 1.200 kr. tel 018-42 51 28.

Carrier Command, P47 Thunderbolt, Silent Ser
vice, Gunship och Wings, allihop 175 kr ej per 
st. Tel: 0122-401 62, Kalle.

CD 32 spel, Total Carnage 200 kr, Microcosm 
300 kr, Tel: 040-23 72 47, Mattias.

CD32 + 8 spel Microcosm, Bubba’n stix mm, 9 
mån gar kvar, 4 .400 kr. tel: 0340-65 37 68, 
Daniel eft 17.00. .

CD32 med 21 st spel, bl.a Microcosm och Laby
rinth of time. 2 mån gar kvar, allt i fint skick.
6.000 kr. Tel: 0175-61119, Erik.

CD32 Microcosm 299 kr, Amiga format 87% 
eller bytes, tel: 0418-172 07.

CD32 Microsm 350 kr, Sabre Team 250 kr, 
Amiga action 93%. Tel: 0418-172 07.

CD32 spel, Elite II, 200 kr, Sabre team 200 kr, 
Tel: 040-23 72 47, Mattias.

CD32 spel, Microcosm 310 kr, Pirates Gold 
230 kr. Tel: 021-271 48.

CD32 spel, Microcosm, Liberation, Gunship 
2000, 200 kr/st, Tel: 08-716 43 87, endast lör
dagar.

CD32-spel; Heimdall2 250:-, Banshee 230:-, 
Labyrinth of Time 170:- Tel: 0923/13872  Johan

Cheat diskar, 2 s t med fusk, hints och tips till 
950 spel, 25 kr Pg 633 73 19-5, Tel: 036 
451 94, Patrik.

Chuck Rock, F16 Falcon Pris: Högstbj. Tel: 
0 3 7 0 /1 7 5 0 6  Daniel

Civ. AGA 150 kr, S the Sorcerer AGA 150 kr, 
F.Copy 2, 350 kr, Mon 1084S 1 .100 kr. Tel: 
0923-252 08, Lars.

Commodore 64 + bandstation och ungefär 25 
band fulla med spel. 500 kr. Tel: 0278-331 
23.

Coola Demos 2 ggr/mån. från de stora Amiga- 
grupperna. Blandade samplingar till Octamed, 
Protracker osv. Pris: 15:-/d isk. Disk, kopie
ring & porto ingår. Skicka pengar till Antic Tra
ding, Fredriks Bv 47, 54162 Skövde

Courier HST 14400 externt. (Supervisor rev.
1.2 IOP rev. 1.0, DSP rev.2) Pris: 2000:- Tel: 
0 4 0 /4 1 2 4 7 8

Demogruvans PD A500 och A1200 demos för 
12 k r/s t. Listdisk 5 kr. E Persson, Vanstad 
39, 273 70 Lövestad.

Digital HD 852 Mb, 1.000 kr, kan disk. Tel: 
063-10 47 46, David.

Digitalisera från video till Amiga med Digiview
4.0 + Digipaint + RGB splitter 800 kr. Tel: 08- 
771 60 24.

Digitizer! Vidi Amiga 12 för AGA med alla slad
dar du behöver. En vecka gammalt 1 .295 kr. 
Tel: 0554-410 43, Christian.

Disk. TDK MF-2DD. 3.5 oöppn. förp. med box 
& ettiketter 50 st. Pris: 500:- (inkl. porto). 
Amiga org. Gunship Pris: 180:-, Silent Service 
Pris: 120:-, Carrier Command Pris: 100:- Tel: 
074 0 /1 2 5 4 3 3

DMZ 1 9 /9 0  - 2 2 /9 2  5 k r/s t, helår 100 kr. 
DMZ 1 /9 3  - 2 2 /9 3  10 k r/s t, helår 200 kr, 
m inst köp för 60 kr. Tel: 063-870 44, Mattias.

DPaint 34.0, 500 kr, Superfrog 100 kr. Läslär- 
ningsprgr Ami Quesrt 300 kr, Tel: 044-10 18 
33.

DTP prgr, Pagestream 2.2, 750 kr, ProDraw
3.0, 400  kr, Tel: 031-55 36 93, Ingemar eft 
18.30.

Ett 14 .4 /v32  bis modem, 2 .000 kr, för mer 
info Tel: 044-543 38, Frederic, före 22.00.

Faxmodem 28800bps.g 3 fax=14400bps. 
Externt.max 115200bps.v32bis. 2500:-, dito 
14400bps 1650:- Nya. Tel: 063 /1 1 0 6 2 7  
Samuel

Funnybunny, en disk med världens roligaste 
vitsar till Amiga, som animerade filmer. Visas 
t.ex i DeLuxe paint IV, 100% full, 20 kr och 
adress till: Kalle Petersson, Gjutmästarev. 7, 
610 10 Ljusfalishammar.

Fuskdiskett med fusk till de flesta sierraspe
len 20 kr till: T Andersson, Ala 4119, 860 35 
Söråker.

Färgskrivare STAR LC-10 coluor 1 .400 kr, Key
board Kawai FS-680, 16 bitars ljud 1 .900 kr, 
Tel: 021-12 08 35, Peter.

Game Gear m. Sonic 1, Sonic 2, Columms, 
George Foremans KO Boxing. Uppladd. Batteri
er. Pris: 1500:- Tel: 0 5 4 /5 3 4 8 4 8  Lars

Game Gear säljes med 7 spel och adapter, 
1 .950 kr. Tel: 0304-316 64.

Gameboy, 1_ år gammal, 9 spel + böcker och 
kartonger, kablar, stor gameboy väska, 1.000 
kr el högstbj. Tel: 0157-128 41.

Genlock proffs - G2 video center Pro för Ami
ga, end _ år gammal, mkt bra kval. gar kvar,
7.500 kr. Tel: 0563-257 00, Anders.

Genreg 1.0. Registerprogr. Pris: 90:- på Pg 
620504-1996 Tel: 0 5 0 0 /4 3 8 4 5 3  Kjell

Glosövaren NYTT glosprgr, användarvänligt, 
förhör från /till valfritt språk. Hela 72 tkn/glo- 
sa mm 5 kr pg 421 38 50-3. Tel: 08-36 98 
79, Håkan, kvällar.

GVP HD8+ Series 2 HD till A500 120MB RAM. 
Pris: 4500:- Tel/Fax: 0 2 2 6 /5 6 1 0 6  Anders

Handscanner Datic Alfascan-Plus 400 dpi med 
Migraph OCR & Touch-Up Pris: 2000:- Tel/Fax: 
022 6 /5 6 1 0 6

HD 3 .5 ” 340 MB 21500:-, 210MB 1650:-,
540 MB F-scsi-2 3200:-, 2 .5 " 250 MB 2900:- 
allt nytt. Tel: 0 6 3 /1 1 0 6 2 7  Samuel

HD 105 MB GVB Impact 2 med 2 MB fast 
MEM till A500(+),laddar > 1.2 MB/S. Prgr. 
vara, fläkt & trafo m.f. Pris: 3500:- 
Te l:0226 /58593  Mattias

HD Supra 500 XP, 52M B/2M B Ram Pris: 
3000:- Tel. eft. kl. 19:00 031 /2 1 6 6 9 1

HD till A500, Supradrive 210 Mb 2 Mb RAM, 
SCSI 15 mån gar, knappt använd 4 .000 kr, 
kan disk. Tel: 042-33 01 75, Tobbe.

HD till A500, Trumpcard Pro SCSI 52 Mb 
1.800 kr, Oktagon 508 SCSI-2 105-2 Mb,
3.500 kr. Tel: 060-12 57 23.

Highspeed Pascal 1.10 (HiSoft) till Amiga 
endast 600  kr. Tel: 018-24 89 25.

Hintbook t ill Police Q 3, 50 kr. Tel: 031-31 66 
82, Tony.

Hisoft Devpac (Assamblerprgr mycket bra) 
Mastering Amiga Assambler (bra nybörjarbok) 
750 kr. Tel: 0526-138 20, Anders.

Hugo PD med ständigt låga priser, 3 s t list
disk 25 kr. Göran Hallgren, Hantverksg. 7,
545 31 Töreboda.

Håkans Amiga PD, många unika disketter. 2 
infodisk + katalog 18 kr på pg 56 30 51-2.
Tel: 010-690 74 56.

Hårddisk 40  Mb till Amiga 500, Nyskick 2.000 
kr. Tel: 0176-400 47.

Importkataloger, 200-800 sidor i färg med 
annonser från företag i framförallt Asien, 100- 
200 kr. Tel: 0325.521 90.

Impossible mission 2025 AGA till A1200, 
suverän grafik och mjuka animationer 350 kr 
mkt fin t skick. Tel: 0346-434 43, Erik.

Jurassic Park AGA, Trolls AGA & Syndicate säl
jes el. bytes mot Steel Sky, Sabre Team AGA 
Tel: 040 /4 9 3 2 8 2

Köp det splitternya Raytrace-progr. Imagine
3.0 Pris: 4500:- OBS! Ej öppnat. 
Te l:013 /62145  Mattias

Laserskrivare, Canon LBP-4 med 1.5 Mb RAM, 
paralell kabel och drivrutiner till Amiga. 4.500 
kr. Tel: 0250-147 04 Fax: 0250-388 81.

Lemmlings 2 the Tribes 150:-, Amos 3D 100 
kr, 200 kr för båda. Indiana Jones, Last Cru
sade 100:-, James Pond 2 100:-. 200:- för 
båda. Tel: 0 5 2 1 /3 0 0 5 5  Lars

Liten och smidig x-drive på och avstängnings
knapp, vidareport, knappt använd. 450 kr. Tel: 
026-10 17 37, Jeppe.

Lägg in password på Amigan + super dark 
skärmsläckare, 20  kr. Tel: 031-31 66 82, 
Tony.

Lösningar säljes! Till de allra flesta amigaspel, 
även till en del pc-spel 20 k r/s t, ring för lista, 
te l: 08-604 13 10, Andreas.

Lösningar till äventyrsspel på Amiga. Hela 52 
s t på en disk, sätt in 20 kr på pg 628 81-8 för 
lösningsdisken. Tel: 0622-200 82, Anders.

Löstagb. HD SYQ 44 Mb 5 1 /4 ” SCSI 2.000 
kr, 6 s t SYQ cart 44 Mb 500 kr/s t. Tel: 040- 
427 11 eller 040-21 76 09, Tony.

Megadrive m. 2 handkontr., adapt. 13 st. 8- 
bits & 15 st. 16-bits spel. Pris: 3500:-Tel: 
091 1 /3 9 1 0 7  Peter

MIDI-sequencern ” KCS 3.5 level 2" från 
Dr.T's. Pris: 1000:- Finns även ett ”The Phan
tom ” MIDI/SMPTE-interface som möjliggör 
synkr. t ill bandspelare. Pris: 1000:-. Flygsimu
latorn ” Dogfight” från Microprose. Pris: 125:- 
Tel: 033 /2 9 4 1 3 1 , Fax: 033 /291 812 , Net- 
mail: Fido 2 :20 3 /4 2 4 .4  Mikael

Minneskort till A2000, supra RAM med 6 Mb 
RAM 1.500 kr. Tel: 0250-147 04 Fax: 0250- 
388  81.

Modem 9600, kompklett, 1.000 kr. Tel: 08- 
653 30 29 eller 08-677 45 55.

Modem USR sportster med kod för dual stan
dard. Klarar V.32bls 14.400 och HST 16.800 
och fax. Kablar pch prgrvara ingår till Amiga 
eller PC både för fax och data. Modemet är i 
fin t skick med org.förp och manualer 2.900 
kr. Tel: 046-29 38 59, Fredrik.

Modem USRobotics 14.400 BPS HST/ASL 
mycket fin t skick. 2 .000 kr. Tel: 08-540 622 
51.

Modem USRobotics 16.800 BPS, Dual Stan
dard med ASL/HST och fax, uppgraderbar till 
28.800 BPS, oanvänd, 3 .600 kr. Tel: 08-540 
622 51.

Modem/faxmodem, USRobotics 16.800 BPS, 
dual standard inkl prgr vara till PC. Uppgrade- 
ringsbart till 28 .800 BPS, obetydligt använd.
4 .000  kr. Tel: 08-540 622 51.

Modem; USR 28.800,
v.FAST/v34/v32/v42/DUAL/FAX 4500:- USR 
21.600, v32Terbo/v32/v42/DUAL/FAX 
4100:- Tel: 0 1 4 0 /5 0 2 3 1  Markus

Monitor CM8833-2. 1800:- Uppgrad.kit 2.0- 
ROM, disk., kompletta manualer. 400:- Tel: 
0 1 5 6 /2 6 7 2 1  Stefan

Monitor Philips 8833 färg/stereo inkl vridbar 
monitorfot, 1 .500 kr. Tel: 08-500 288 54.

Monokrom monitor 450 kr. Tel: 060-241 74.

Musikmoduler, 10 disk. med ca. 70 blandade 
moduler. Pris: 110:- inkl. porto på Pg 
8310395-2 el. 110:- + postförsk. på tel: 
0 9 5 1 /1 1 4 3 8  Andreas

Mygg problem? Skräm bort myggorna med 
hjälp av ultraljudvågor. Köp nyheten Mosquito- 
Repellern för 99 kr. Tel: 0325-521 90.

Nintendo, 6 spel, ljuspistol, trådlös turbo auto 
fire handcontroll, förvaringsbox, 2 standard 
handcont., instr. böcker 1.000 kr. Tel: 0280- 
133 89.

Nollmodemkabel till Amiga, 3-15 m, speltips 
medföljer, endast 79 kr. Tel: 0142-216 87.

Nya Imagine 3 t ill Amiga, helt oanvänt, bara
4.000 kr. Tel: 018-24 89 25.

Org.prgr, Pagesetter 3 DTP 300  kr, DeLuxe 
Paint AGA 400  kr. Tel: 0970-157 85.

Org.spel Amiga ex: Arthur, dejavu, Genghis 
Khan, Lords o f the rising sun m.fl 150 k r/s t 
Tel: 0451-897 43  Niklas.

Org.spel till A500, Battle of Britain 200 kr, 
Gunship 200 kr. Tel: 0920-667 07, Mattias.

Org.spel till A500, F15 Strike Eagle II 200 kr, 
F19 Stealth fighter 200 kr. Tel: 0920-667 07, 
Mattias.

Org.spel till A500, Last Ninja II 150 kr, Snows- 
trike (flygsim) 150 kr. Tel: 0920-490 56. 
Org.spel till Amiga ex: European superleague, 
Falcon, Hunter, Killing cloud, Links m.fl 100 
k r/s t. Tel: 0451-897 43, Niklas.

Org.spel till Amiga, Robocop II 150 kr, Indiana- 
police 500 (bilar) 150 kr. Tel: 0920-490 56.

Paralellkabel för snabb överföring mellan två 
Amigor, 150 kr för 6 m inkl mjukvara, tel: 
0371-308 09, Anders.

Parnet linksladd 3 m, komplett med prgr till 
Amiga, 190 kr inkl frakt. Tel: 0451-834 29.

Modem VSR 16800 HST. Pris: 3000:- el. 
högstbj. Tel: 0 4 5 5 /2 2 2 9 7  Fredric

OPALVISION till A3000. Pris: 2600:- Tel: 
0 5 2 2 /3 4 5 3 1  Staffan

Opalvision t ill A3000. Pris: 2600:- Tel: 
0 5 2 2 /3 4 5 3 1  Staffan
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PC Bridgeboard 2088 med 5 1 /4  diskdrive, 
dual serial card och printer card, manual, 
installationsdisk, 2 .000 kr. Tel: 0680-127 35.

pC-spel Utah Beach+Velikiye, Luki+Market 
Garden Pris: 600:- (Minst 386, 3MB, 512K 
grafik) Tel (Kväll): 0 8 /7 0 3 9 8 8 5  Roger

PD prgr rec. i DMZ from #12-94, P 8  kr (div 
kostn. inkl frakt) + 2 kr/prgr, Best + betaln till: 
David Nilsson, Guttormsv. 19, 723 55 Väste
rås.

PD prgr till Amiga, över 8000 prgr finnes. För 
listdisk, 12 kr Pg 633 73 19-5 Tel: 036-451 
94, Patrik.

PD till Amiga m oduler/nytto /spel/b ilder mm 
sätt in 20 kr på pg 628 81-8 för 2 listdiskar. 
Tel: 0622-200 82, Anders.

PD-prgr. till Amiga, över 8000 prgr finns. För 
listdisk; sätt in 12:- på Pg. 6337319-5, för 
cheat disk., 2 st. med fusk, hints och tips till 
950 spel sä tt i 25  :- på samma Pg. Bet.mott. 
Patrik Nygren Tel. 036 /4 5 1 9 4

PDAmiga från 7 k r/s t, lista 7 kr, Nine fingers 
(2 disk) 15 kr. Pg 833 70 68-4 Tel: 0340-205 
28.

Powerpack PD amiga, häftiga PD spel och nyt- 
toprgr, 20 kr på pg 922 65  25-5, Tel: 033-26 
31 50.

Printer, Panasonic KX P1123, 24 nålars, 5 st 
inbyggda skalbara fonter, ink ark A4 och bläck
patron, 2 .000 kr. Tel: 018-46 95 48.

Printeromkopplare, koppla två datorer till en 
skrivare, (INMAC), automatisk, helt oanvänd, 
400 kr. Tel: 0510-623 77.

SCSI kabel, soundenhancer, 68000, WB 2.1, 
GVP fastrom 4.13, prism. 24 24 bitars buffer 
till FrameMachine Tel: 019-12 38 07.

Sega Mega drive, 9 spel, 1 joypad, 1 arcade 
power joystick, 1 .800 kr eller högstbj. Tel: 
044-480 61, Andreas.

Simon the Sorcerer, Darkmere, Pinball Fanta
sies, Elvira 2, 150 k r /s t eller alla för 500 kr. 
Tel: 019-14 68 23, Tomas, kvällar och helger.

Skorpion PD! köp dina prgrhär, billigt och bra,
2 listdiskar 20 kr på pg 470 87 37-4, Tel: 
0512-129 31.

Skrivare 24  nålars matrix Nec pinwriter 1.100 
kr, x-drive 3 .5 ” slime line 400 kr. Tel: 08-771 
60 24.

Skrivare Panasonic KX-P1180 + papper och 
mycket etikett papper + driverutiner och prin- 
terställ, a llt för 1 .200 kr. Tel: 0278-331 23.

SNES spel säljes för 400 k r/s t, Nigel Mansell, 
Turtles in time, mycket fin t skick. Ett spel 
bytes mot x-drive till Amiga. Tel: 0927-330 18.

Sonic Aegis 250 kr, gammalt ordbehand- 
lingsprgr Kindwors 50 kr, Midi interface (utan 
sladdar) 150 kr. Tel: 0122-401 62, Kalle.

Spel till Amiga: Beneath a Steel Sky Pris:
300:-, Alien Breed 2 Pris: 280:- Även andra 
Amiga org.spel säljes. Tel: 013 /1 5 7 5 1 4  Tim

Spelet Eye of the storm 300 kr, är ungefär 
som Elite 2 fast mkt bättre 3D grafik. Tel: 
0346-434 43, Erik.

Spellösningar till Amiga 1-5 st 25 kr inkl disk 
& porto 5-10, 35  kr för info ring Tel: 0521-102 
12, Jerker eft 16.00.

Strike Commander, Maximum Overkill, Larry 
1.2,3-triple pack (till PC) Pris: 200:-/300:- st. 
Tel: 0 1 1 /118 369  Niklas

Supra 2400 modem inkl kablar och termprgr, 
500 kr. Tel: 0240-203 03, Roger.

Supra HD 52 Mb, 1 Mb minne 1.800 kr, 
Kickswitch + 2.0, 450 kr ev byte med«14.4 
"W em , även högstbj. Tel: 0410-116 89,
Patrik.

Supramodem 2400 inkl kablar, instr.bok, ter- 
mmalprgr NComm 2.0 och 3.0, 600 kr. Tel: 
0240-203 03, Roger.

D a t

Supramodem 2400 m. tillbeh. Pris: 500:- 
AMOS Proffessional Pris: 250:- Tel: 
0 4 7 0 /8 2 8 2 0  Stefan

Sveriges första disk BBS har kommit. För att 
få den, sänd diskett och frankerat svarskuvert 
till: Magnus Erixzon, Orrviken 4322, 831 94 
Östersund.

Syndicate & Wing commander 200 k r/s t, 350 
kr för båda. Mycket höga betyg i DMZ. Tel: 
0346-434 43, Erik eller Martin.

Tekno Amiga, grundkurs elektroniksats som 
kopplas till datorn (A500). Kan med datorn 
bl.a mäta temp, ljus m.m. Nyskick. Pris: 250:- 
Tei: 08 /51 0 1 0 4 0 9  Magnus

Tie Fighter för PC, ett riktigt höjdarspel, finns 
ej i Sverige ännu. Endast 460 kr + porto. Tel: 
042-29 77 15, Johan.

Till IBM PS/2 modell 50Z med Microchannel- 
bussar säljes följande:1.500 kr inkl moms. 
Minneskort acculogic för 16 bitars system 
modell 50 och uppåt inkl 4 Mb simm. inkl prgr 
vara 2.000 kr inkl moms. Tel: 046-11 28  42.

Turbokort M1230XA 40 MHz, 4 Mb RAM, 
snabbt, 4 .000 kr. Tel: 042-16 31 42.

Turbokort VXL 25 MHz med 33 MHz FPU 2 Mb
4.000  kr, kan disk. Tel: 063-10 47 46, David.

US Robotics Courier V31” 14.400 fax, 2.500 
kr. Tel: 08-653 30 29 eller 08-677 45 55.

Välkänt faxmodem 9600 fax /24 00  data, med 
kompressionen 9600 data, helt nytt. 1 .000 kr 
med alla kablar och prgr vara för Amiga eller 
PC, gar kvar. Tel: 0570-241 50, Glenn.

ZOZ PD , massor av bra PD diskar 8  kr på pg 
631 16 12-3 för listdisk, låga priser. Tel: 
0155-22 33 63.

Över 3000 svenska prof. bild klipp för DTP 
ORD och ritprgr, allt du behöver, 299 kr. pg 56 
30 51-2 Tel: 010-690 74 56.

ARBETE
Coders och musiker sökes. Skicka arbete till: 
WarLock/Electra, John Erikssonsg. 60, 554 
72 Jönköping.

Intresserad av spel per post med och mot ett 
tiotal andra spelare? Kontakta Magnus Tel: 
016-11 62 32.

Seriös grupp söker musiker för utveckling av 
spel, demos mm. Skicka dina verk + porto 
(om du vill ha disketten tillbaka) till: Andreas 
Hall, Gamla vägen 7A, 265 39 Åstorp.

BYTES
8  bits Nintendo m fyrspels adapter, fyra doser 
& 7 spel bytes mot dator, helst Amiga. Tel: 
0650-933 82.

A500 spel bytes, Thunderhawk, Last Ninja 3, 
Op. Stealth, mot Might and Magic III eller Civil
ization. Tel: 0294-211 01, Daniel.

AGA-PD, demos erfarenheter bytes, skriv till: 
Per-Erik Andreasson, Blåklockev. 12, 438 33 
Landvetter.

Amiga org, cannon Fodder bytes mot Hired 
Guns eller Simon the Sorcerer, tel: 08-604 03 
34.

Amiga org. Byt d itt Innocent until caught mot 
Black Crypt och Assossin spec ed. Tel: 08-29 
44  61.

Amiga org. Indy IV ADV bytes mot Beneath a 
Steel sky. Tel: 0660-311 23, le if eft 16.00.

Amiga spelen Larry och Hook bytes mot Heim- 
dall 2 eller NHL 94 till Sega. Lethal Weapon 
mot B Blows eller Elfmania Tel: 0224-198 81.

Animationer, samplingar, bilder och moduler 
av hög kvalitet bytes. Tel: 0680-127 35.

Beneath a Steel sky bytes mot Simon the Sor
cerer eller Kings Quest 5,6, Kings Quest 2 
bytes mot Zack McKarcken till Amiga. Tel: 
019-27 00 90, Daniel.

Bilder bytes. GIF, JPG eller IFF HAM PC eller 
Amiga disketter. Tel: 090-12 5 1 1 0 , Lars.

CD ROM bytes mot HD till A500, Gärna med 
många prgr, spel mm. Tel: 0510-915 42.

Indy 4 Atlantis bytes mot svenska versionen 
av Benath the Steel. Tel: 035-446 46.

Jurrassik Park bytes mot Indy IV eller Simon 
the Sorcerer. Tel: 0521-611 14, Thom eft
20.00.

L. of Kyrandia bytes mot Beneath a Steel sky, 
King maker eller Sim life. Tel: 0660-311 23, 
Leif eft 16.00.

Lynx spel bytes, säljes eller köpes. Tel: 0500- 
43 81 53, Tomas.

Moduler, bilder, demos mm bytes, sänd lista 
Plymod, Liljeg. 1, 545 31 Töreboda.

Monkey Island 2 bytes mot Somin the Sorce
rer. Tel: 08-773 14 18, Christoffer.

Oscar och dennis (A1200) mot tidningarna 
Amiga Format nr 52 och 57 med tillhörande 
coverdiskar. Tel: 0372-307 90.

PC spel, Lands o f Lore bytes mot Simon the 
Sorcerer Tel: 08-571 542 01, Nicklas.

Pirates Gold (CD32) bytes mot annat spel, ex: 
Gunship 2000, Simon the Sorcerer mm. Tel: 
08-732 48 87, Ture.

Shadow of the Beast 2 och Rock’n Roll (A500) 
mot Amiga Format nr 39 och 42 med tillhöran
de coverdiskar. Tel: 0372-307 90.

Annonsera

gratis
Simon the Sorcerer bytes mot Beneth a Steel 
sky, Tel: 0121-122 24.

Simon the Sorcerer eller M12 bytes mot Histo- 
ryLine 1914-18, även köp. Tel: 0512-129 31.

KÖPES
40-60 Mb HD till A1200, max 700 kr. Tel: 
0515-142 88, Mattias.

A1200 med HD min. 80 Mb, monitor typ 
C1084, gärna x-drive, x-minne, accelerator + 
annat köpes, max 7.000 kr. Tel: 0612-209 
92.

A1200 med min 120 Mb HD, min 4 Mb RAM, 
max 7.000 kr, Tel: 046-77 18 58, Staffan, eft
09.00.

A1200, 120 Mb HD. Tel: 060-10 07 06  eller 
060-10 01  07, Tomas.

A1200, max 2 .000 kr. tel: 040-844 17, 
Anders.

A4000 max ca 12.000 kr. tel: 0976-104 87.

A 4000/030, gärna utan HD, monitor och x-tra 
tillbehör. Allt av intresse, tel: 060-241 74.

A500+, OS 2.0 ca 1.000 kr. Tel: 031-31 28 
88.

A500, fungerande max 1.000 kr eller defekt 
med drive max 500 kr inkl porto. Tel: 0410- 
133 05  eller 040-21 84 73.

A500, max 1 .000 kr. Tel: 040-844 17,
Anders.

Accelerator med x-minne till A1200, typ Bliz
zard 1220, 4 Mb, 28 MHz, max 2 .000 kr. Tel: 
08-540 628 42.

Alla sorters tillbh. till C64 köpes. Comal 3.0, 
amos, Simons basic, logo, alla på pluggin 
kasetter. te l: 040-43 67 81, mellan 9.00-
11.00 samt 19.00-20.00.

Amiga format nr 53 och CU Amiga feb -94 
med coverdisk, bra betalt. Tel: 023-347 78, 
Per kvällar.

H B
Amiga org.spel, Eye of the Beholder II, max 
150 kr. Tel: 08-29 44 61.

Billigt A1200 minne (32 bit). Tel: 054-15 59 
00  eller 010-281 50 00.

Blizzard 1220 eller liknande turbo t ill A1200 
köpes. Tel: 0565-138 29, Per.

C128 önskas köpa, OBS bara själva datorn + 
ev joystick, ca 300 kr, Datorn ska vara i top
penskick. Tel: 011-11 88 47, Henrik.

CDTV tangentbord eller A4000 tangentbord, 
max 500 kr. Tel: 0221-433 68, Micke.

Gamla numnmer av tidningen Amiga Format, 
a llt av intresse, sänd lista: Niklas Benjamins- 
son, Pilg. 5, 333 32 Smålandsstenar.

Hintbook t ill Ultima Underworld 2. Tel: 08-628 
66 75, Bosse.

Kontrollerkort till A500, max 700 kr. Tel: 08- 
754 57 17, Henrik.

Mapping the C64, programmers reference gui
de C64, ring 036-451 94, Patrik.

Might & Magic 3 till A500. Tel: 0325-310 46, 
Elias, eft 19.00.

Militära strategispel köpes eller bytes till Ami
ga. C64 spel disk, endast org och bra priser, 
tel: 0521-102 12, Jerker eft 17.00.

Modem & diskdrive t ill A500, modem max 
500 kr, diskdrive max 450 kr, Tel: 040-844 
17, Anders.

Modem (fax) 14400 BPS köpes, max 2.100 
kr, Jens Revholt, Soleiev. 10, 2100 Skarnes, 
Norge.

Modem 14400 baud, Supra eller dyl. Tel: 
0456-126 79, Christoffer.

Modem, 2400 baud eller snabbare, max 500 
kr. Tel: 08-733 20 58, Joel.

Monitor C1940, C1942S, C1950 eller C1960 
eller annat multisyne t ill A3000, max 2.500 
kr. Tel/fax: 08-662 78 99.

Org, Face o f Ice Hockey till Amiga, max 120 
kr. inkl frakt. Tel: 0370-806 78.

Pools o f Darkness eller Polls of Radiance, 
max 100 kr. Tel: 0370-175 06, Daniel.

PRO Tennis tour 2 köpes, max 100 kr, Tel: 08- 
715 84  15, Magnus mellan 9.00-20.00.

RF mod till A500, max 100 kr, Tel: 040-22 31 
23, Erik.

RSI-demomaker köpes billigt eller bytes mot 
ev spel. Tel: 08-550 192 57, Björn, mellan 
17.00-20.00.

Sampler, musikprgr, PD och demos till A1200, 
helst DSS 8  max 450 kr, inom Skåne. Tel: 
0413-259 53, Thomas.

SCSI controller t ill A500. Tel: 624 513 40,
Norge

Simon the Sorcerer till A500 köpes, samt en 
svart vit skrivare A500. Tel: 0303-77 70 07, 
Jens.

Spel till A500, endast org. Panza Kickboxer 
max 50 kr, Elite II max 100 kr, Qwack max 
100 kr, Narco Police max 100 kr, Fire Force 
max 100 kr, Out Run max 50 kr. Tel: 0740-12 
54 33.

Spel till A500, Simon the Sorcerer eller KQ6,
Tel: 031-88 56 56, Erik.

The Settlers disketter till PC 486, 4 Mb RAM, 
VGA köpes billigt, Manual behövs ej. Tel: 
0435-302 80, Tomas, 19.00-21.00.

Towerlåda till A1200, med nätdel, tangent- 
bordslåda, ev med buskort. Tel: 0570-154 37.

X-drive till A1200, max 300 kr. Tel: 08-540 
628 42.
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NASTA NUMMER

Frankeras ej.Datormagazin kommer ut med 22 num
mer per år. Helårsprenumeration (22 
nummer) kostar 380 kronor (du sparar 
159 kr). 11 nummer kostar 195 kronor 
(du sparar 74:50 kr). (Med hel eller 
halvårsprenumeration kan du också få 
DMZ-disketten.) Sju nummer kostar 128 
kronor (du sparar 43:50 kr).

För prenumeration utanför Norden till
kommer kostnad för flygfrakt.

Beställ din prenumeration med talong
en eller en avskrift. Du kan också ringa 
prenumerationsavdelningen Titel Data, 
08/652 43 00, vardagar klockan 08.30 
-  12.00,13.00 -  16.30.

JAG ^  Helår, 22 nummer för 380 kr. (kod 262) 
w |l ■ □  Helår med DMZ-disketten, 655 kr. (kod 269)
/ 1 ]“  □  Halvår, 11 nummer för 195 kr. (kod 261) 
HÅ: □  Halvår med DMZ-disketten, 335 kr. (kod 270) 

□  Korttid, 7 nummer för 128 kr. (kod 260)

Datormaga
zin betalar 

portot

N am n :...............
Adress:..............
Telefon:..............
Målsmans underskrift 

om du ä r under 1 6 år:

Svarspost
Kundnummer 110257101 
110 12 STOCKHOLM

Postnummer: 
Postadress:...

Häng med i Datormagazins artikelserie om ett av 
de största datornäten som finns på vår planet. I 
totalt sex artiklar behandlar vi allt du behöver veta 
för att komma igång.

Missa inte fortsättningen på Datormagazins exklusiva serie om hackerkultu- 4 
ren. Vi berättar ingående om myterna kring dessa mer eller mindre ljusskyg- J 
ga individer. Artiklarna är skrivna av Sveriges första hackerforskare med å 
avslöjande och inträngande skildringar av den värld som för många ter sig !' 
mystisk och farlig.

Nu har tilisat-
sen kommit för alt
bygga om din CD32 till en A l200. I
nästa nummer genomför vi en stor test
för att se hur bra SX-1 egentligen är.

Dessutom: den fantastiska expertpanelen, 
Christers inspirerade ledare, mer silar mindres 
förryckta insändare, intelligenta svar peg 
desamma, serier, spelrecensioner, ritningar på i 
atombomber (nej, förresten, de spar vi), ofnnt-i 
ligt vackra gallerietbiklsr, bra-att-ha-tips tör 
ds som irört tast i ett spel fusk till ris sorn trött
nat på att köra fast i spel, en massa annonser, i 
detvanliga programmering-.ti afset.., o.s.v.

Gör som redaktionen, lär dig allt om hur du installerar 
Workbench 3.1 genom att läsa nästa nummer av Dat
ormagazin. I en fullmatad artikel går vi igenom allt som 
är värt att veta om installationen av det nya operativ
systemet till Amigan. Häng med i vår artikelserie.

S P A R A  1
PRENUMERERA PÅ DATORMAGAZIN

L 5 9  K R !
PRENUMERERA PÅ DATORMAGAZIN

| MISSA INTE DMZ-DISKETTEN!!!
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DATABUTIKEN
Tel. 08-83 40 00 
Box 2267 
171 02 SOLNA

S O L N A
G N ä c k ro se n

Råsundav. 128 
Tel: 0 8 -8 3  4 0  0 0
Fax: 08-82 00 43

Vard. 09:30  - 18:00  
Lörd. STÄNGT!

C I T Y
O  Odenplan

Karlbergsv. 25 
Tel: 0 8 -3 1  1 7  OO
Fax: 08-82 00 43

Vard. 09:30  - 18:00  
Lörd. 10:00 - 15:00

GULLMARSPLAN
Gullmarspfan

Gullmarsplan 6 
Tel: 0 8 -9 1  4 2  OO
Fax: 08-82 00  43

Vard. 09:30  
Lörd. 10:00

18:00  
1 5:00

KVALITETSDATORER »SKRIVARE »MONITORER »TILLBEHÖR » ÅR I BRANCHEN!

BA ST A  K O P !
(Enligt test i Attack! n r.l Feb. "94)

O T 3 8 6  (2MB’ 210MB HD) 
S X -3 3  5 .2 9 5 :-
D T 3 8 6  (4MB, 210M B HD)

D X -4 0  5 .9 9 5 :-

MODERKORT c?V
_______________ ♦

SKRIVARE

D a to r e r n a  I n n e h å l le r  f ö l j a n d e :
O 486 SX, DX, DX2 CPU 
O Uppgraderbar DX-50, DX2-66 
O ZIF Sockel 
O AMI bios(green PC)
O 256 Cache minne 
O 4MB RAM utbyggbart(64MB) 
O 210 Mb HD (340,540)
O 32 bitars HD acces 
O VESA LB Hårddisk kontroller 
O 1,44 Mb FDD 
O 1280x1024 max upplösn. 
0640x480 (16.7M färger)
O VESA LB win accelerator 
O 2 seriella, 1 parallell 
O "S" märkt nätdel 
O Noice killer 
O Minitower låda 
O svenskt tangentbord 
O MS kompatibel mus 
O Trygghet & Snabb service

D T  4 8 6
S X -2 5

6.695:-

OKI ML280 9nål 1.795:

386 SX 33 995:
386 DX 40 1,195:
486 SX,DX
486 SX DX 256K 1,095: 
486 VESA, PCI 
PENTIUM PCI 2995:

1MB SIMM 1*8 
1MB SIMM 1*9 375:
4MB SIMM 4*8  1,395:
4MB SIMM 1*32

OKI 400ex, LED 
|0KI 410ex, LED 
Fujitsu VM4, LED
HP 310, bläck 

■HP 520, bläck 
|HP 560, bläck 
I hP 4P, laser 
I hP 4+, laser 
I n EC S102P, las

4.995
6.695
4 .995
2.695 
2.595 
5.295
7.995 

12.495: 
13.995:

■Olivetti JP150 
IEPSON S-300 1.995:
lEPSON S 800 2.795:
IStar LC 100 färg 1.595
Istar ZA-250 4.495
INEC 24  NÅLAR fr

D T  4 8 6
S X -3 3

D T  4 8 6  
D X -4 0

6.995:-

c v m x

D T  4 8 6  
D X -4 0

8.495:-
AMP

10,000 CD ROM SKIV O R, FRAN 6 9 :-/st

D T  4 8 6  7.995:- 
P X -2  5 0

D T  4 8 6 .

D T  4 8 6  9-695:-
_  _  PCI (VII»)

D X 2 -6 6  AMD, INTEL

STJ5S. W»N«I>EHS SPECIAL PRISER ” L ""1
J M

MB ____
>10 MB HD 
16.7 MIL). fi 
VESA LB GRAFIK & KONT 

;> MINITOWER, 200W

MB RA
)420 MB Ht 
>16.7 MILJ.
>PCI GRAFIK & KONT 
»MINITOWER, 200W

HÅRDDISKAR
210 Mb 3 .5 " x 1" 1.795:-
240 Mb 3 .5 " x 1" 1.995:
340 Mb 3 .5 " x 1" 2.195:

540 Mb 3 .5 " SCSI 3.495:-

1.7 Gb SCSI 7.995:-

^/lONITORER
14" PRO LINE LS 2.395:-

15" ETC 1 0 2 4 *7 6 8  Nl 3.295:-

17" PRO LINE LS 5.795:-

TILLBEHÖR
1.44 MB DISKDRIVE 395:-
1.2 MB DISKDRIVE 595:-
21 MB FLOPT. KIT 2.895:-

HD/FDD&I/O KONTR. 295:-
- ’ ’ - m. VESA LB 395:-
HD (IDE) KONTR. PCI 395:-
HD (SCSI) KONTR PCI 695:

MULTIMEDIA
MOZART 16 MOD 895:
SB-16 VALUE 1.095:
SB-16 MOD 1.395:

SB 16 SCSI 1.795:

NEC 3X1 CD ROM 3.795:
NEC 3XE CD ROM 4.795:

K-'*

Alia priser i annonsen är angivna exklusive gällande moms och gälier tillsvidare. Vi reserverar oss för eventuella pris-, produkt-, samt specifikations ändringar.
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DATORER
CD32 3495
Amiga 1200 3795
med 60Mb hårddisk 5395 
med 80Mb hårddisk 5995
med 170Mb hårddisk 7295
med 250Mb hårddisk 7995:
Amiga 4000 RING !
Ring för paketpris på din konfigura
tion Paketpriser även med IMAGE 
FX1.5 och SCALA Multimedia 210
Dynamite Pack prog.paket 995:- 
vid köp av A1200HD/A4000 475:- 

“ “ “

Din dator och

til/behörsleverantör

A 1200-80 
5995:-

( ord.pris 6495:-)

Auktoriserad 
Serviceverkstad 

Commodore, Atari 
Amiga, PC/AT 

Kunskap 
Support 

Reparationer 
Reservdelar

HÅRDDISKAR
Kompletta 2.5" hårddiskpaket för 
Amigal 200/600 med bibehållen 
garanti. Montering ingår i priset. 

60Mb till Amiga 1200 1995:-
80Mb till Amiga 1200 2495:-

170Mb till Amiga 1200 3595:-
250Mb till Amiga 1200 4195:-
Overdrive extern 3.5" AT-hårddisk- 
kontroller till Amigal 200. Anslutes 
enkelt i PCMCIA-porten. 1895:- 
OverDrive-170Mb 3995:-
OverDrive-270Mb 4595:-
OverDrive-540Mb 6495:-
RocHard extern hårddiskkontroller 
till Amiga500 med SCSI & AT- 
interface, 0-8 Mb minne. 2195:-
RocHard-127Mb 2995:-
RocHard-170Mb 4695:-
RocMate extern expansionslåda 
för 3,5" SCSI HD/nätdel. 1295:- 
RocMate-127Mb 2795:-
RocMate-170Mb 3895:-
GVP 4008 intern hårddiskkontroller 
till Amiga2000 med SCSI interface, 
0-8Mb minne 2195:-
GVP4008-127Mb 3750:-
AdlDE internt IDE AT hårddisk
kontroller till A500/2000.
AdlDE-2 för 3.5“ hårddisk 1395:- 
AdlDE-2 för 2.5" hårddisk 1690:-
Novia internt hårddisksystem till 
Amiga500. AdlDE-2 med 2.5” HD.
Novia 60Mb 2995:-
Novia 80Mb 3895:-
Novia 170Mb eller 250Mb RING!

LÖSA HÅRDDISKAR
127Mb ELS SCSI 3.5" 2244:-
270Mb ELS SCSI 3.5" 3195:-
170Mb ELS AT 3.5" 2494:-
270Mb LPS AT 3.5" 2995:-
540Mb LPS AT 3.5" 4495:-

MINNESEXP.
DKB1202 intern 32-bitars minnes
kort till Am igal200. 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 AmigaöOO. 0-6Mb. 1995:-

LÖSA MINNEN
DIP 4x256Kb 65:-
DIP 1x1Mb 73:-
ZIP 4x256Kb 69:-
ZIP 4x1 Mb 285:-
SIMM 9x1 Mb 595:-
SIMM 32x256 1Mb 695:-
SIMM 32x512 2Mb 1170:-
SIMM 32x1 Mb 4Mb 2195:-
SIMM 32x2Mb 8Mb 4395:-

TURBO'S
Derringer 68030 acc. med MMU 
till Amiga500/2000. Finns i 25- och 
50Mhz variant. Plats för FPU och 
en 32bitars SIMM. Se priser ovan.
25Mhz-0Mb 3325:-
50Mhz-0Mb 5325:-
TWELVE GAUGE 68030 acc. med 
MMU & SCSI-kontroller till A1200. 
Finns i 33- och 50Mhz variant. 
Plats för FPU & en 32bitars SIMM 
minne 1 -32Mb. Se priser ovan.
33Mhz-0Mb 5295:-
50Mhz-0Mb 6295:-
Mattematikprocessorer: 
68882 25Mhz PGA/PLCC 995:-
68882 33Mhz PGA 1495:-
68882 50Mhz PGA 1995:-

SKRIVARE
Citizen ABC 24-nålars färg 2995:-
DeskJet 310C bläckstråle
färg med arkmatare 4295:-
DeskJet 550C bläckstråle
färg med arkmatare 5395:-
DeskJet 520 bläckstråle
s/v med arkmatare 3495:-
Vi har även färgband och papper

MONITORER
A1084S RGB analog, Video 2895:-
C1942S Trisynk 0.28dp 5495:-
MultiSynk 15Khz< (A1200) 4995:- 
14" AOC SVGA 2495:-
14" Philips SVGA 3495:-
15" Philips Brillance TCO 
MultiScan Stereohögtalare 5795:-

FFV-2 Flickerfixer 2295:-
RocGen Plus Genlock för 
textning av video/effekter 1995:-
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

PROGRAMVARA
ProWrite Sv.Ordbehandling1295:- 
PageStream 2.22 Svensk 
Desk Top Publishing 2295:-
Personal Paint Ritprogram 598:- 
DirectoryOpus 4 898:-
DiamantBok Bokföring 998:-

LÄR MED VIDEO
WorkBench2.1/3.0 245:-
AmigaDos 245:-
Vi har även utbildnings- och 
läroprogram (Amos)______ RING!

ÖVRIGT
Legend Ball Trackball 320dpi
mycket bra design
Beetle Mouse 320dpi 295:-
RF332 Extern drive 795:-
RF382 Extern drive 895:-
RF362 Intern res. drive 845:-
HD-Drive 1.76Mb Intern 1795:-
HD-Drive 1.76Mb Extern 1995:-
KickBack Kickstartswitch auto- 
matisk/tangentbordstyrd 295:-
Finns även med ROM 1.3/2.0
SecureKey Hårdvarulås
till A2000/A3000 695:-
The Clock Intern klocka till A1200 
med batteribackup 295:-
DSS8+ GVP Stereosampler 1195:'
VGA-Adapter koppla din 
Amigal 200 till VGA-monitor 169r 
Analog-Adapter för PC-joy. 75: 
4-player Adapter 169:
Robo-Shift Automatisk mus och 
joystick-omkopplare 249:-
SCART-kabel Amiga-TV 2m 169:
Dammskydd A1200/CD32 69:
Diskettbox för 50st 95:
3.5" låsbar för 100st 145:-

ATARI
Link SCSI-HD-kontroller 1395:' 
Finns även som komplett lösning 
med låda, nätdel och hårddisk
Link-120Mb 4795:
AdSCSI Micro ST intern SCSI- 
HD-kontroller till MEGA 995r
512Kb minne till ST/FM 495r
2/4Mb minne med 2Mb 1795:
Monteras internt i ST/FM
RF302 Extern diskdrive 895:'
Legend Ball Trackball 495:
Beetle Mouse Atarimus 295:
SCART-kabel Atari-TV 2m 169

Vi har även ett PC-sortiment
TRICOM data AB BUTIK T-Bana St'Eriksplan i STOCKHOLM

, Birkagatan 17 Måndag - Fredag 1 0 -1 8  Lördag 10 -1 4
113 36 Stockholm Tel. 0 8 -7 3 6  02 91 Fax. 0 8 -7 3 6  02 93
Alla priser är inklusive moms 25%. Eventuell frakt tillkommer. Reservation för prisändring och slutförsäljning.
Vid skriftliga beställningar krävs fullständig adress och telefonnummer. Öppet köp efter överenskommelse.


