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+Il "lr Tenk deg to ganske små fjern

synsskjermer som innfattes i en 
brille slik at man kan plassere 
skjermene tett mot øynene. øy
nene ser ikke annet enn bildene 
på Skjermen, ett bilde foran hvert 
øye. Men bil det dannes ikke av 
et filmkamera, men direkte av en 
datamaskin. Denne datamaski
nen beregner hvordan venstre 
bilde skal forskyves i forhold til 
høyre bilde sUk at det oppstår en 
tredimensjonal effekt. 

Og da står du plutselig og 
stirrer ut gjennom virtuelle briller 
- du opplever ikke at du ser på 
fjernsynsbilder, men at du ser et 
landskap foran deg - kanskje et 
landskap med en gressbakke 
som skråner ned mot en liten 
bekk, fjell i bakgrunnen, sol på 
himmelen. Det er som om du står 
og ser ut på landskapet 

Naturligvis er det bevegelse 
landskapet. Det glitrer i bekken. 
en frosk hopper opp på bredden, 
en fugl stuper ned fra himmelen 
og setter seg på en gyngende 
kvist, ser nysgjerrig på deg. Du 
får lyd også - det er bare å ha 
høretelefoner, så genererer data
maskinen passende lyd: Bekken 
klukker, løvet rasler i vinden, fu� 
glen kvitrer i vei. 

Tredimensjonall fjernsyn? 
Men det er bare begynnelsen. 

For i virtuell virkelighet er du 
ikke begrenset til å se ut på land
skapet fra den ene synsvinkeien 
som regissøren har bestemt. Du 
kan bevege deg. Gå noen S";'1t: 
fremover mot fuglen. Den bakse' 
seg skremt på vingene, sirt er 
hodet ditt noen ganger. Du ser 
etter fuglen der den flyr bort. ser 
til høyre og oppdager at der stå' 
en elg og ser grunnende på deg 

Det som skjer, er at datamas
kinen har en modell av hele den 
virtuelle virkeligheten. Denne 
modellen inneholder også deg. 
slik at datamaskinen vet nøyaktig 
hvor du står og hva du kan se fra 
dette synspunktet. Den registrerer 
hodebevegelsene dine ved hjelp 
av brillen med fjernsynsskjerme
ne, og dermed kan den også føl
g&med når du snur på hodet. Og 
ettersom bena dine er plassert på 
en trykkfølsom matle, så kan 
maskinen også registrere når du 
går, snur deg, stanser. Og slik 
blir du en levende brikke inne i 
det kunstige landskapet Det du 
oppfatter som bevegelse, er da-

tamaskinen som beregner hvor
dan bildene på de lo skjermene 
må forandre seg når du tar to 
skritt mol treet hvor fuglen sitter. 
Og samtidig aktiviseres et data
maskinprogram som angir al fu
glen blir skremt når «du» kommer 
nærmere enn to virtuelle meter, 
og dermed tar fuglen til vingene, 
og flaksende bilder av fugl skaper 
illusjonen om flyktende fjær på 
skjermene. 

Nøkllng 
Gammeldags fjernsyn har en 
teknikk som kalles «nø kling». Det 
er nokså fascinerende, jeg har f. 
eks. sett det i bruk da en romfarer 
skulle gå inn i en kjempestor 
hangar og lete gjennom den etter 
e n  uønsket gjest. Det skjedde i 
en serie Norsk Rikskringkasting 
produserte, og noen plass til å 
bygge store stjerneskipshangarer 
hadde man ikke. Derlor nøyde 
man seg med å bygge en modell, 
en nøyaktig modell med mange 
fine detaljer stjålet tra byggesett i 
plast: Dekket på et hangarskip 
passet utmerket inn, bombetårn 
... et fly fra annen verdenskrig ble 
gåteflJ høyteknologi inne i mo
dellen. 

Problemet var å få romfareren 
!'In t modellen. Det løses ved at 
.."an plasserer skuespilleren i et 
het; tomt studio hvor alt er blått. 
Der bombetårnet stikker opp fra 
gulvet som et eksempel på frem
tidsteknologi, står en tilsvarende 
blå pappsylinder. 

Så lar man ett kamera filme 
m<XleHen og et annet kamera fil
me skuespilleren, og de lo bilde
ne bljr lagt oppå hverandre. Na
turtlgvis justeres størrelsen slik at 
bildene synes å angi en liten 
romfarer i et gigantisk rom. 
Skuespilleren går rundt på det blå 
gulvet, og bildet viser hvordan hun 
beveger seg gjennom rommet 
Hun går bak den blå pappsylin
deren og forsvinner bak bombe
tårnet. 

På en måte er det dette den 
virtuelle virkelighetsteknologien 
tillater al skjer «på ordentlig». I 
stedet for å følge nøye planlagte 
dansetrinn gjennom det blå stu
dioet, så opplever skuespilleren 
at hun står inne i modellen. Hun 
kan snu seg, se vegger og tak, 
gå som hun selv måtte ønske, se 
nærmere på bombetårnene - le
te etter det ukjente romvesenet 



�� Det er i 1993 omtrent ti år siden den første mikrodatamas
kinen (PC) ble tatt i bruk i Norge. Hvem ville ha spådd at 
disse små maskinene ville klatre opp på nær sagt ethvert 
skrivebord i løpet av et decennium, at de ville endre ar
beidsmiljø og gjøre slutt på skrivemaskinindustrien, at det 
ville bli vanlig å se .folk sitte på flyplasser med datamaski
ner på knærne ... 

Det er lett å bli enig om at utviklingen er gått fort. 
Det er vanskeligere å forstå at den vil fortsette å gå fort." 

Til Il ta og føle pA 
«Til å ta og fole på» sier vi for å 
understreke at noe ikke er 0pp
diktet, at det er virkelig. Fjern· 
synsbilder er ikke til å ta og føle 
på, strekker vi hånden ul, pirres 
fingertuppene kanskje litt av den 
statiske elektrisiteten foran skjer
men, men ellers er det bare glatt 
glass. 

Men virtuell virkelighet kan 
være til å ta og føle på. 

la oss komplettere utrustnin
gen. Fra for har vi briller med 
fjernsynsskjermer, som også re· 
gistrerer hodebevegelser, vi har 
høretelefon, og vi står på en matte 
som registrerer at vi snur oss eller 
går. Nå stikker vi hendene inn i 
trykkfølsomme hansker. På inn
siden av hansken er det sensorer 
som registrerer om vi krummer 
den eller på annen måle beveger 
fingrene. Dessuten er hansken 
dobbel, og i mellomrommet er det 
en hydraulikk som kan gjore 
hansken mer eller mindre stiv 

Tilbake i vår virtuelle virkelig
het oppdager vi at treet fuglen er 
fløyet fra, faktisk er et epletre -
på grenen henger et stort og fris
tende eple. Vi løfter hånden - vi 
ser den foran oss, vi strekker den 
ut mot eplet, krummer den om 
frukten som vi kjenner formen på 
inne i hånden. I vår virtuelle vir· 
kelighet er det ikke en datamaskin 
som registrerer håndbevegelsen, 
inkluderer hånden i synsfeltet vårt, 
kalkulerer avstand til det virtuelle 
eplet, skaper hydraulisk motstand 
idet vi plukker det. 

Slik blir ting til å ta og fole på. 
Men det er ikke komplett. Vi 

lukter ikke skog og mark rundt 
oss, men det er sikkert mulig å 
fore små rør inn i nese og munn 
og la datamaskinen sprøyte inn 
noen doser med duftstoffer som 
passer til Situasjonen. Den kunne 
vel sprøyte eplesmak inn i mun
nen også, og vi prøvde å spise 
det virtuelle eplet - men det ville 
nok likevel være nokså utilfreds
stillende å tørrtygge luft. Heller 
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ikke er det noe tyngde i eplet. 
Det er altså forskjell på virtu

ell og virkelig virkelighet - men vi 
har å gjøre med mer enn tredi
mensjonalt fjernsyn. 

Nytte eller lek? 
Vil du bli amatorkirurg? 

Virtuell virkelighet vil kanskje 
tillate at fremtidens medisinerstu
denter ikke trenes ved å skjære i 
lik, men ved å operere på en vir
tuell pasient. Snitte med en virtu
ell skalpell, brette huden til side, 
se på muskelvevet, se hjertet slå. 
fole seg svett av engstelse lor at 
noe skal gjøres galt så blod flom
mer og hjertel stanser. Men Irygg 
på al det da bare er å starte på 
nytt igjen. med en ny pasient og 
en lekse lært. Kanskje det til og 
med er slik at hvis man med ven
stre lillefinger peker på et organ 
Inne I det oppskårne legemet, så 
dukker det opp en tekst fra en 
lærebok som forklarer studenten 

lille
rkla-

Del er ikke vanskelig å se at 
virtuell virkelighet kan være av 
stor nytte i slike og lignende situ
asjoner, de vil kunne gi realistiske 
opplæringssituasjoner uten at det 
skapes risiko verken for studen
tene eller de som er blitt utsatt 
for dem. 

En annen spennende mulig
het er å prøve ut alternativer. Skal 
du ha nytt kjøkken? Et virtuell 
kjokken svarende til ditt eget pre
senteres. Så kan du starte å vel
ge fra katalogen som du kanskje 
har med deg inn i den virtuelle 
virkeligheten. Straks du peker på 
innbyggbar, hvit komfyr med ke
ramisk topp - så står den der og 
lar deg sammenligne. AU fra inte
riørarkitekter til byplanleggere vil 
kunne gjore bruk nettopp av slike 
muligheter 

En tredje mulighet vil være å 
reise til steder man aldri har vært, 
som man kanskje heller aldri vil 
kunne komme. Det sies al enkel
te turoperatører allerede har vir
tuelle virkelighetsmodeller av en
kelte av sine reisemål, og så kan 
kundene på en måte «prøvesma
ke" før de velger ferieby og ho
tell. Men kanskje enda mer spen
nende vil det være å få utforske 
en bit uberørt jungel eller laby
rinUike dryppsteinhuler eller -
hvorfor ikke - gjøre tigersprang 
over vulkanslettene på Månen, 
uten romdrakt! 

Det er derfor lett å se at virtu
ell virkelighet kan være nyttig. 
Teknologien er så vidt blitt til
gjengelig, og allerede nå ser vi 
altså spennende anvendelser. 
Naturligvis må vi ha ordentlig er
faring med den lor vi ordentlig 
klarer å gripe mulighetene og for
me det uvante potensialet til nyt
le i utdannelse, markedsføring, 
planlegging osv. 

Men førsl kommer nok under· 
holdningssystemene. 



maskinskapte liksomverdenen 
bestemmer du seg for hvordan 
du skal se ut- det er flere model
ler å velge mellom. Som ridder, 
trollmann eller træl, som kvinne 
eller mann, ung eller gammel. .. 
Og den eller de du møter der har 
på samme måte valgt sitt utseen
de. De bærer en slags tredimen
sjonale, heldekkende masker som 
kanskje er nokså avslørende lar 
hva slags drømmer man har. 

Og det er sannsynlig at vi 
nokså fort vil se virtuell virkelighet 
brukt som arena for mange slags 
typer spill - romhelter skyter mot 
hverandre med lyserøde stråler, 
riddere krysser klinger, cowboyer 
utveksler rungende skudd med 
rykende revolvere, dykkere jakter 
hai og blekksprut med harpun og 
så videre ... Vi vet vel hva vi har i 
vente, det vil nok bli mange ek
sempler på at dagens arkadespill 
kopieres ned i tre dimensjoner for 
enda virkeligere eventyr. 

Naturligvis får vi tro under
holdningsindustrien også kommer 
på noen mindre voldelige ideer
for eksempel rebusløp og skatte
øyer og andre omgivelser som det 
er spennende å utforske. 

Men dette viser kanskje enda 
en forskjell mellom systemer for 
virtuell virkelighet og tradisjonelt 
fjernsyn. I en film er det en regis
sør som bestemmer hvordan 
handlingen skal utvikle seg, som 
bestemmer at  hovedpersonen 
ikke skal legge merke til skurken 
som lister seg innpå bakfra. Men 
slik er det ikke i virtuell virkelighet, 
for der er hovedpersonen samti
dig "seeren". Regissøren - den 
som har utformet den virtuelle 
virkeligheten - vet ikke hvor ho
vedpersonen vil gå eller hva ved
kommende vil se på, 

Derlor kan man heller ikke ha 
samme type dramaturgi i den vir
tuelle virkelighet. Grunnprinsippet 
blir på en måte utforskning, en 
skattejakt, skjulte mønster, uløste 
gåter. Eller former for dueller eller 
kamper, hvor det er motstande
rens oppfinnsomhet og evne til å 
utnytte den virtuelle virkeligheten 
som man måler seg mot. 

Men hvor skal 
det ende ... 
Det er i 1993 omtrent ti år siden 
den første mikrodatamaskinen 

Det er lett å bli enig om 81 
utviklingen er gått fort. 

Det er vanskeligere å forstå 
at den vil fortsette å gå fort. Vir
tuell virkelighet kan gi oss en pe
kepinn om hvilke nye muligheter 
informasjonsteknologien rommer, 
og hvilke nye utfordringer den vil 
gi oss. Ikke bare av teknologisk 
art, men også politisk og Ikke 
minst etisk. 

Høsten 1993 fikk man i Nor
ge en diskusjon da visse fjern
synskanaler begynte å selge 
usladdet, erotisk film i kabelnet
tene. Og vi bør ikke bli overras
ket om virtuell virkelighet blir tatt i 
bruk til samme tvilsomme, men 
lukrative formål. Det kan være 
noe helt annet enn en pasient 
som presenteres avkledd for bru
keren. 

Eller debatten om sykehjem
mene, hvor gamle o g  svake 
mennesker blir lagt tidlig til sengs 
på grunn av personalmangel. Hva 
om sengen ble skiftet ut med en 
drakt for utflukter til virtuell virke
lighet, hvor man kunne være ung 
og frisk, og hvor man kunne dra 
på oppdagelsesferder til  nye 
opplevelser. Ville man i det hele 
tatt da ønske å bli vekket til et 
sykerom med kladdpapirgule 
vegger og stresset personale? 
Ville det ikke være like bra å la 
de syke og gamle få intravenøs 
næring og la dem ligge der i sy
kesengen? Faktisk kunne man jo 
stable dem oppå hverandre som 
sengene i et japansk kommode
hotell, en pensjonær i hver skuff, 
virtuell virkelighet etter eget valg. 
Tenk på den plassen man spar
te ... 

Delte er lo enkle og nærlig
gende eksempler. Fremtiden vil 
ikke spare oss for ubehagelige 
diskusjoner og ansvarlige valg. 

Teksl: Jon Bing 
Foto: Se og Hør 
Collage: BulleBulle 
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- Vlrtual Real/ty kan gl meg total frihet til " oppleve hva jeg vl/- nIJr jeg vil, sier Jan Fredrik Poles
zynski i firmaet Oslo Hard Disco. 

Full fart ,. spilleI Gladiator ExperlenCtl, der det gjelder å feie unna alt og alle som kommer" ens vel ... 

8·TEKNO 

Oslo Hard Disco har lått norsk 
enerett på Virtual Reality-utstyr fra 
den engelske produsenten W In
dustries Ltd., og har allerede 
begynt å installere selskapets 
spillmaskiner her i landet. 

Først ul er butikken Video 
Nova Megastore på Karl Johan i 
Oslo. Her er 10 automater fra W 
Industries allerede på plass, med 
spillene Gladiator Experience og 
Dactyl Nightmare. Begge to 
klassiske "hit-and-run"·spill der 
det gjelder å meie ned flest farlige 
fiender med diverse mer eller 
mindre fantasifulle våpen. 

-Dette er bare begynnelsen. 
Det vil komme en mengde opp le
velsesautomater i tiden fremover, 
og vi vil oppleve al kvaliteten 
kommer til å stige betraktelig. Ikke 
minst gjelder dette grafikken, som 
kommer lil å bli av fotografisk 
kvalitet, sier Jan Fredrik Poleszy' 
nski til TEKNO. 

Han forteller al W Industries 
har store ambisjoner når det gjel· 
der Virtual Reality. 

- Spillmaskinene lanseres for 
å finansiere den seriøse utviklin· 
gen av den nye teknologien. Husk 
at del bare er fantasien som set· 
ter begrensninger for hva vi kan 
bruke Virtual Reality til. 

- Nevn noen eksempler. 
-Tenk på hva VirtuaJ Reality 

kan bety når det gjelder trening 
av funksjonshemmede, når det 
gjelder interaktiv opplæring, når 
det gjelder muligheten lil å kunne 
reise ... Eller tenk på hvordan vi 
kan bruke Virtual Realily i forbin· 
deise med byggeprosjekter. Etler 
min mening vil del være galskap 
om man ikke benytter seg av Vi,
tual Reality under planleggingen 
av den nye hovedflyplassen på 
Gardermoen. Hele flyplasspro
sjektet kan lages i f.eks. Auto
CAD og 3D Studio og brukes 
som basis i en Virtual Reality· 
maskin. Her kan vi så oppleve 
flyplassen før et eneste spade· 
stikk er lat!. Dermed kan vi unn· 
gå å gjøre store arkitektoniske 
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Poleszynski ser også for seg 
at Virtual Reality brukt til sjøs, og 
til forskning. 

- Ved bygging av skip og ol· 
jeplattformer kan teknologien bl.a. 
brukes til å sjekke fluktruter, rør
opplegg, konstruksjonenes bæ
reevne osv. Virtual Realily kan 
også brukes i forskning. Tenk 
hvordan man kan bygge opp nye 
molekylslrukturer og studere de
res egenskaper ved hjelp av 
denne teknologienl 

- Men bJlfIg er det Ikke? 
- Nei, og det blir det heller 

ikke på en god stund. Men bru
ker vi delte riktig, kan vi likevel 
spare penger. 

- Hvordan blir neste gene
rasjons VJrtual RealJty-maskl
ner? 

- Utviklingen går veldig fort. 
Allerede lil våren kommer den 
nesle store forbedringen av den
ne Iype maskiner. Ting som er 
på vei er først og fremst bedre 
grafikk - med helt fotografisk 
kvalitet. Delte finnes allerede, . 
men er foreløpig svært kostbart. 
Videre kommer kvadrofonisk lyd 
med vibraSjoner, lukl og avan
serte "body suils». Heldekkende 
kroppsdrakter vil gi en helt ny 

velger Virtual Aeality, vil det vel 
være ok. Jeg tror de fleste vil 
bruke Virtual Realily som 
adspredelse, sier Jan Fredrik Pa
leszynski. Selv kan han tenke seg 
å krype inn i en Virtual Reality
maskin for å oppleve f.eks. en 
reise til Hawaii eller et heftig pa
kerlag i Las Vegas ... 

Rapport 

fØf du får skikkelig tak på det. 
Du får selvfølgelig poeng -

som øker med dine ferdigheter. 
Når du kommer opp i omkring 600 
poeng begynner du å bli god til å 
spille, stadig ifølge ekspertisen. 

Skulle du fole at det er 
bortkastede penger, kan du Jo 
alltid trøste deg med al du er 
med på å finansiere den serla
se utviklingen av teknologien. 
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Italiensk FAMILIA! 
PC I heimenl Stadig flere 
����/v��gr��������� 
regner man med at 
43.000 h./Jsstander vII 
skaffe hjemme-PC I løpet 
av 1994. 

Databransjen kaster seg over 
delle markedet. Italiensk-eide 
Olivetti har like godt lansert en 
hel PC-serie beregnet lor privat
bruk. Serien har fått navnet.Oo
musLlfe, som er latinsk og betyr 

noe sånt som livet hjemme .. .  
Serien består av et utvalg ler

dig konfigurerte PCer og flere 
oppgraderingssett. 

PCene har fått betegnelsen 
PCS Familia 1, PCS FamlIla 2, 
PCS Teievision og PCS Educa
tor, 

Famllia 
PCS Familia 1 kjører på en 
486SX-prosessor, og har hard
disk på 86 MB, 4 MB RAM, 
joystickutgang, SV GA-skjerm, 
mus, tastatur. PCS Familia 2 kjø
rer på en 50 MHz 4860X2-pro
sessor, og har en harddisk på 170 
MB. For øvrig ar denne lik Familia 
l-maskinen. 

Begge Familia-maskinana le
veres med ferdig installert pro
Grampakke med norsk DOS/ 
Windows 3.1, økonomiprogram
rnei Datax, norsk Works 2,0, 
Data powers kursbok i WorkS, 
Windows-pakken Activalor -
med funksjoner for salgsoppføl
ging, fakturering og tekstbehand
ling, platearkivet Crossrec, fire 
pedagogiske spill for de minste -
pluss to spill for de større. 

Famllia l-maskinen koster 
komplett 1 1 .300, mens du må ut 
med 15.700 for Familia 2. 

Educator 
Den maskinmodellen som ifølge 
Olivetti har fått den beste motta
kelsen på markedet, er PCS 
Educator. Maskinen kjører på 

Televislon 486SX-prosessor og inkluderer 
PCS Television er basert på en CD-ADM-enhet, MPC-kort, to 
486SX-prosessor, og inkluderer høyttalere og åtte CDer, bl.a. 
TV-luner som gjør at du kan se multimedia-leksikon, visuelt inter-
på TV og videosekvenser fra vi- aktivt museum, foto-CD og en 
deokassett eller kamera under . plate med engelskopplæring. Kr. 
Windows. Maskinen er ellers ut- 15.990 er prisen. 
styrt med en 85 MB harddisk, 
SVGA-skjerm, mus, DOS6IWln
dows 3.1 og Photo PLUS pro
gramvare som gir mulighet til å 

10'TEKNO 

TIlleggssett 
Familia-maskinene kan oppgra
deres til Televisjon- eller Educa-

tormodeller ved hjelp lilleggssel- skrive musikk ved hjelp av et MI-
tene Teievision kil og Educator DI-instrument, eller ha det gøy 
kil. I tillegg er det laget en mu- med karaoke (!). 
sikkmodul. Music Kit. Delte er et Maskinene selges bl.a. gjen-
avanser! lyd/MIDI-kort med et nom el-varehus landet over, og 
bredt spekter av lyd og eHekter. det tilbys ett års gratis support. 
Dessulen kan du la o ",P:.cP,-" s",pl:::"e:..:o",9---,A-,
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cbOVER S' 
guide 

Fra den suksessfulle video med 

Dr. Andrew Stanway om sex og 

parforhold. Nå også på Mac og PC 

CD-ROM! 

· 9 KAPITLER VISER ET UTVALG AV TEKNIKER 

OG SENSUEu.E METODER 

• OPPOL 40 MINUTTER VIDEO SEKVENSER 

• FORBEDRE Dm FORHOLD TIL DIN PlUfJNER! 

• OPPFORDRER TIL SIKKER SEX OG 

PREVENSJON 

• PASSORD MUUGHElER 

KONTAKT NÆRMESTE FORHANDLER Eu.ER 

NIMAR FOR VIDERE HENVISNING TIL FOR 

HANDLER I Dm DISTRIKT. 

MAc CD·ROM KR.590,· 
PC CD·ROM KR.590,· 
PRISENE ER INKWSIVE MVA •• 

Importør og distributør 
Nimar Norge AlS 
Waldemar Thranesgt. 77 
01750510 

T�. 22 207560 
Fax: 22 207564 



- DERE HAR 20 SEKUNDER PÅ DERE! Ro
pet til instruktøren gir meg en støkk. I det 
samme hviner en høy. vibrerende alarm. 
«13 seconds left., viser displayet på vesten 
min. Hendene griper tettere rundt laserpis
tolen. Jeg kjenner pulsen i tinningene. 

Med elt blir det mørkt. Jeg følger kame
raten min foran meg. Det varer ikke lenge. 
Etter noen skritt blir jeg blendet aven kraf
tig lyskaster. 

Et gjemmested. Ni sekunder. 
De andre spillerne forsvinner en etter en 

ut I mørket. Jeg ser ned en mørk korridor. 
Syv sekunder. Suset til røykmaskinen kan 
såvidt høres I milt bankende hode. Jeg må 
finne et gjemmested - raskt. Fire sekunder. 
Endelig et hjørne I Jeg rygger inn. Den tam
me røyksmaken gjør munnen nummen. Ett 
sekund. «ACTIVATE», Drakten min gir fra 
seg en lyd som tegn på at Jeg er aktivert. 

Pistolen livner til. Noen prøveskudd først. 
Med knatrelyd forsvinner det røde, tynne 
laserlyset ut i mørket. Så blir det igjen kull
svart. 

Med elt får jeg øye på et blinkende grønt 
lys. Det er en eller annen der. Han går bort
over, uoppmerksom på meg, med ryggen 
til. 

Jaktinstinktet mitt vekkes med en gang. 
Jeg sender en stråle mot ham. JIPPI! ten
ker jeg idet drakten hans gir fra seg støn
net som tegn på at han' er truffet. 

En brøkdel av et sekund senere hører 
jeg den samme lyden - men nå mye nær
mere. Det er meg. Jeg er truffet! 

PA MegaZone I Oslo 
får du en 18serplstol i 
hånda og en sensor
vest over skuldrene. 
Så blir du sendt Inn I 
ra�;r;� "B::r':%,�itt 
av motspillere pA alle 
kanter, og bare din 
strategiske sans og 
en veltrent avtrekker
finger kan redde deg 
fra å bli lasermat. 
MegaZone er i utgangspunk
tet et australsk firma som har 
avdelinger i flere vestlige 
land. MegaZone har bygget 
opp sine «krigsområder» i 
mange byer i USA, og i store 
deler av midt-Europa. Selv 
Finland har nå sitt eget Me
gaZone-lokale. Og endelig 
har laserkrigerne også slått 
seg ned i Norge, ikke over
raskende i hovedstaden. 
Andre etasje i Møllergaten 38 
har nemlig Nikolai Nansen og 
Petter Roed ominnredet til 
noe som best kan kalles en 
«hoyteknologisk lekebinge» 
av stort format. 

For å prøve seg et kvarter 
i .. rekebingen», koster det 
deg ikke mindre enn 60 kro
ner. Men, har du planer om 
å spille ofte, er det billigere å 
bli medlem. Etter et en
gangsgebyr på 200 kroner, 
ligger prisen på «bare» 40 
kroner per gang. 

Spillet har sin begynnelse 
og ende i «briefing-rommet». 
Her får du, og opptil 20 an
dre spillere utlevert utstyret 
deres sammen med en gan· 
ske grundig leksjon om sik
kerheten inne på spilleområ
det. Første gang du spiller 
virker det ganske unaturlig at 
du ikke får lov lil å løpe inne 

enesle venn -laserpistolen. 
Så er del bare å hive seg 

løs! Med tykk røyk, lekno
musikk dundrende i ørene og 
spotlights som slåss om å 
blende deg, suser blodtryk· 
ket raskt opp i udefinerte 
høyder. Og når laserslråle· 
ne flerrer luften over hodet 
ditt, føler du deg nok mer som 
et jaget dyr enn en jeger. 
Men med litt øvelse, er det 
laserstrålene fra din pistol 
som skremmer vekk de an
dre ... 

Etter ett kvarter er det slutt 
på moroa. Dryppvåte av 
svette, hekter vi av oss ves
tene i briefingrommet. På 
tross av overraskende lett 
vekt, inneholder alle vestene 
avansert elektronikk. 

-I hver vest er del en mi
kroprosessor som holder or
den på hvor mye du har skutt 
selv, og hvor mange ganger 
du har blitt truffet av andre, 
forteller Nikolai. 

- Når spillet er ferdig, 
overføres denne informasjo
nen via radiobolger til en ho
ved-PC som regner ut poeng 
og treffsikkerhet. 

Er du medlem, får du også 
ditt eget .. kontokort», slik al 
du kan samle poeng og se 
hvor god du er fra gang til 
gang. 

Alle får skrevet ut sitt eget 
poeng-kort til slutt. som blant 
annel forteller om hvem som 
har truffet deg under spillet. 

.. Kontokortet» er i flittig 
bruk av mange. Nikolai for
teller om en skoleelev som 





slags krigshissende mani 
for mange? 

- Noen blir nok litt «av
hengige», ja, smiler Nikolai, 
- men vi mener at spillet ikke 
er krigshissende. Handlin
gen ligger for langt framme i 
Ud, og er mer science-fiction 
enn den er virkelighet. Vi 
bruker også bevisst ord som 
å «deaktivisere� istedenfor 
«å skyte». Det hele er ikke 
noe verre enn å leke cow
boy og indianer. 

- Hva slags mennesker 
er det som spiller her pl 
MegaZone? 

- Vi har alt fra blitzere til 
helslreite veslkantgutler på 
besøk. Det var flest guller 
her i begynnelsen, men nå 
spiller jentene også. Likevel, 
av de ca. 200 besøkende vi 
har daglig, er mesteparten 

mellom 16 og 23 år. 

For syns skyld 
En ting som er verdt å mer\(e 
seg, er at selve «laseren» på 
pistolen bare er for syns 
skyld. Det virkelige «skud
det» sendes via infrarød 
stråling, på samme måte som 
en fjernkontroll. 

Ellers kan man justere 
spillet som man ønsker. Fra 
hoved-PCen kan det foran
dres på alle funksjoner, som 
for eksempel: varigheten på 
spillet, antall skudd i se
kundet, hvor mange liv du 
har, om det skal være med 
«miner» eller ikke, og mye 
mer. Det er også lo forskjel
lige typer av spill: lagspill og 
«alle-mol-alle». På lagspill 
er det Ire lag som kjemper 
mol hverandre; de røde, 
grønne og gule. Hvert lag 
har sin egen base inne i la
byrinlområdet, og denne må 
de beskytte mot angrep fra 
de andre lagene. 

- Det hender al vi leier ut 
lokalet lil folk som ønsker seg 

strekker seg over flere timer. 
Men, mer enn en time sam
menhengende spill tar knek
ken på de fleste. Dette er 
nemlig ganske god trim 

Hvordan er så yndlings
spillet til Nikolai? Han svarer 
ulen å nøfe: 

- Når vi får lokalet for oss 
selv etter stengetid, slår vi av 
alt lys og lyd før vi entrer 
spilleområdet. Da blir spillet 
mest spennende. og man får 
virkelig satt pulsen og adre
nalinpumpa ; høygir! 

Fremdeles fuktige av 
svelle takker vi for oss og 
forlater MegaZones graffiti
bemalte lokaler. 

AI 15 minutter i lekegrin
den var noe som ga oss el 
kick utenom det vanlige, er i 
hvert fall helt sikkert. Det 
hele er en enorm audiovisu· 
ell, og i høyeste grad 
kroppslig sanseopplevelse 
som helt og holdent framkal· 
ler en ganske slerk rusfølel· 

helt spesielle spill, gjeme som�=-=====:Ji 
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-
Rapport 

Næringslivet har oppda
get de siste reklamefrie 
skjermer. Dataspill er det 
nye barnemediet. Der 
lokker budskap om ban
ker, ispinner og tann
pleie, heter det I denne 
rEKNO-rapporten fra, 
Danmark. 
Harald Hardtann kjemper en seig 
kamp mol bakterier, som gjør alt 
for å gjennombore og ødelegge 
tannebissene. Barndommens 
Karius & Baktus er avløst av el 
dataspill som tannpastagiganten 
Colgata har sponset. 

Hos en rekke tannleger i 
Danmark står Harald Hardtann
spillet parat tir å avlede de yngre 
pasienters oppmerksomhet fra de 
kommende minutters «gap helt 
opp .. og boremaskinens ubonn
hørlige summing. 

Golgates dataspill, som skal 
hjelpe samfunnets yngste til å 
behandle sine tenner bedre, har 
vært på det danske markedet si
den mars i år. 

Og Colgate betrakter allerede 
Harald Hardtann som en suksess. 

Reklameeffekten for firmaets 
tannpasta er stor, og utgiftene 
små. 

Spillet selges nemlig også 
gjennom edb-butikker, supermar
keder og varehus. Her koster det 
298 kroner i versjoner til PC, 
Amiga og Commodore 64. 

Hos QT A kan man fortelle 
enda en solskinnshistorie: Firma
ets Gullkorn-Ekspressen har ikke 
bare lokket tonnevis av den vel
kjente frokostblandingen i de un
ge kunder. 

Takket være et salg på mer 
enn 20.000 spillprogrammer hittil 
i år, har Gullkom-Ekspressen mer 
enn inntjent OTAs reklameutgif
ter. 

Det første reklamespillet på 
det danske markedet sto Unibank 
for. Det heter Luffe og har gått sin 
seiersgang i 250-300 bankfilialer 
over hele landet, og har også vært 
brukt på en rekke lokal-TV-sta
sjoner. 

Reklamespill er den 
store hit i Tyskland 
Det er ikke bare i DanmarI< at 
næringslivet har funnet frem til de 

siste reklamefrie skjermer. I 
Tyskland er det for øyeblikket 
hoyeste mole å annonsere for si
ne produkter via dataspill. 

Målet er å skape et inngåen
de produktkjennskap hos den 
målgruppe av 10- til 20-årige, som 
om ikke lenge er klar til å bruke 
masse penger. 

Blant de mest aktive på rekla
mespilIfronten i Tyskland, er to
bakksgiganten Philip Morris, bil
fabrikkene Ford, Toyota og Su· 

zuki samt flyselskapet Lufthansa. 
Bilfabrikkene har brukt milli

onbeløp for å få skapt biIsimula
torer, som i grafikkvalitet kan må
le seg med de beste racerspill på 
marl<edet. Endel av utgiftene til 
spillene henter Ford & Co. hjem 
igjen: Simulatorprogrammene 
koster nemlig 300-400 kroner 
stykket. 

Det samme lar Lufthansa for 
sin flysimulator Airbus A320, hvor 
maskinene på skjermen naturlig
vis kun bærer en bestemt logo. 
Gjett hvilken ... 

Oppfordrer til å kopiere 
I iveren etter å nå så mange un-

I 
ge dalamaskineiere som mulig -
i Tyskland har 2,6 millioner unge 
mellom 13 og 20 år sin egen 
hjemmedatamaskin - bryter tys
kerne også med programvare
bransjens tradisjoner. 

De oppfordrer uten omsvøp 
til at deres reklamespill blir 
(pirat)kopiert. 

Tyske miljømyndigheter kan 
således fortelle at 2.000 eksem
plarer av spillet Arven har «for
mert" seg til over en million på 
bare et halvt år. Dette spillet skal 
gi ungdommen storre forståelse 
for natur, forurensning og miljø. 

I den tyske avdelingen av det 
multinasjonale reklamebyrået 
Ogilvy & Matherer man enda mer 
begeistret 

På bare ti dager har det lyk
kes å spre 25.000 gratis eksem
plarer av et dataspill som rekla
merer for saftisen Galippo. I ti
mevis silter spillfrikerne foran 
skjermen og lar helten C. G. Goal 
bekjempe de slemme Calippo
eterne. 

Når man vel hvor mange 
penger man må betale for noen 
sekunders TV·reklame, er utgif
tene til reklamespillene utrolig 
små. Ikke rart at Coca-Cola har 
begynt å interessere seg for al
vor. Det samme er det tyske LO 
og til og med forsvarsdeparte
mentet 

Fagforeningene vil skape et 
gratis situasjonsspill som forteller 
om forholdene på arbeidsmarl<e
det. 

Det tyske forsvaret vil bruke 
et grafisk flott adventure-spill lil å 
polere sitt image og lokke flere 
unge til å melde seg frivillig un
der fanene. Det viktigste kravet i 
spillet er al det ikke må falle et 
eneste skudd. 

Moten med å fremstille gratis 
reklamespill har også møtt sine 
kritikere i Tyskland. Philip Morris 
har hatt enorm suksess med å 
spre budSkapet om sine Light 
American-sigarelter via det gratis 
utdelte action-spillet Blue Gode. 



Minst 25.000 disketter ble delt 
ut, før forbrukerorganisasjonene 
protesterte og grep inn. Det er 
nemlig forbudt å reklamere for 
tobakk og alkohol overfor min
dreårige. 

Naturligvis forsvarer Philip 
Mortis seg med at bare voksne 
kunne bestille Blue Code. Men 
da man samtidig direkte oppfor
dret til å kopiere programmet til 
andre, kan man hurtig se hvilken 
vei utviklingen går ... 

Hugo 
Mannen bak Colgates, Unibanks 
og OTAs spillsuksess er dansk. 
Han heter Ivan Sø/vasson, er 32 
år, og eier firmaet Silverrock Pro
duetions. 

Alle danske barn kjenner spil
lene hans - og her i Norge er vi 
også blitt kjent med ett av hans 
produkter. Solvasson står nemlig 
også bak dataspillet Hugo, som 
har gjort stor suksess i vårt hjem
lige TV2. Hugo har blitt en gedi
gen internasjonal suksess, og er 

kjøpt opp av en lang rekke fjern
synsstasjoner verden over. 

Effektiv reklame 
Sølvasson og hans syv program· 
merere står også bak dataspillet 
om selen Luffe. 

luffe er sponset av Unibank, 
og selen skal lære danske barn å 
spare og passe godt på pengene 
sine. 

- Dataspillet er langt mer ef· 
fektfullt et alle de andre reklame· 
kampanjene vi har rettet mot barn 
og unge. Noe eksakt tall på suk
sessen har vi ikke, sier Peler 01-
tesen i Unibanks reklameavde
ling. - Luffe kan sammenlignes 
med at et firma får laget en rekla
me-T-skjorte i så god kvalitet at 
folk gjerne vil gå med den. Hos 
luffe er kvaliteten gleden ved å 

. prøve et kult dataspill når man er 
i banken, fortsetter han. 

Unibank har installert data
maskiner med luffe-spillet i ca. 
halvparten av sine filialer. Her kan 
de beste spillerne vinne kroner 

tilsvarende det antall poeng de 
oppnår. 

Ikke billig å lage 
Silverrocks Ivan Sølvasson ser en 
rosenrød fremtid for reklame via 
dataspill, men han erkjenner at 
mange markedsføringsfolk har 
problemer med å få øye på mu
lighetene. 

- I det siste har vi fått 15-20 
henvendelser om å lage rekla
mespill til f.eks. supermarkedkje
der. Nesten alle trekker seg imid
lertid når de hører prisen, fortel
ler Solvasson, 

- Hvis det skal gjøres ordent
lig, og spillet ska! lages for flere 
plattformer som Amiga, Commo
dore og PC, løper omkostninge
ne fort opp i over en million kro
ner . 

Produktsjef Soren Stenderup 
hos OT A understreker at man må 
gripe saken riktig an fra begyn
nelsen av, hvis man skal få valu
ta igjen for sine dataspill. 

ets reklamefilm for Gullkorn ble 
skannet inn i spillet. Dessuten 
kunne barn overalt i Danmark 
prøve programmet i det lokale 
supermarked før de lokket forel
drene til å kjøpe det. 

- For oss var det viktig at man 
via et dataspill kunne nå halvpar
ten av de danske husstander SOIJl 
har barn. Commodore har nemlig 
solgt 400.000 Amiga- og C64-
maskiner her i landet. Det var de 
brukerne vi ville nå med Gullkorn
ekspressen, sier Stenderup. 

- Vi traff så det suste i det 
største barnemediet av dem alle 
-datamaskinen. Suksessen er så 
stor at den har gitt gjenklang i 
mange andre land, sier OT As 
produktsjef. 

• 
Teksl: leif Bomberg 
Foto: BulleBuUe og 

David Trood 
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Tips! En dag i databutikken 
-------------------

- Hjelp, PCen vår er blitt for 

Her er Yngve i Oslos datajungel. TEKNO bestemte seg for å oppgradere 
vår gamle Copam PC, og satte ham på Jobben. - Sørg for at PCen blir up
to-date, sa vi. Yngve så på maskinen: En Copam 386SXI20 MHz, 32K 
cache, 60 MS harddisk, 2 MS RAM, 3 1/2" + 5 1/4" diskettstasjoner, VGA
skjerm, Genoa SVGA skjermkort. Maskinen er produsert så sent som I 
1991, men er allerede «gammel". - Her trengs mye nytt, sa Yngve. - Vi vII 
spille dataspill på den, sa vi. - Da må vi i hvert fall ha skikkelig lyd, sa 
Yngve - og så gikk vi til databutikken. 

18·TEKNO 

Du bør holde hodet kaldt nAr du 
setter beina dine i en sånn sjappe, 
for fristelsene er mange, og selv 
om mye er "billig" fyker lusen
lappene fort. Vi gikk til PC Com
puting i Oslo sentrum, og fant 
hyllene tulle av maskin- og pro
grampakker. Første bud når du 
skal kjøpe datautstyr er  at  du må 
vite hva du skal bruke utstyret til. 
- Dataspill, sa altså vi. 



gammel! 
sesseren er for treig ... Og sånn 
fortsatte han. 

Vi bestemte oss for å ta ett 
steg av gangen. - OK. Vi fikser 
lyden først, sa vi 

Maskinen hadde fire ledige 
ISA-kortpJasser, tre tG-bits og en 
a·bits - så det skulle være en 
enkel sak å installere nytt lydkort. 

Lydkort, høyttalere & 
joyslick 
Det finnes en drøss med !ydkort 
på markedet, og selv om rekla
mefolkene gjerne sier at det ene 
overgår det andre, er det et fak
tum at mange er temmelig Ilke 
både når det gjelder pris og ytel
se. Sound Blaster er blitt en 
standard, og regnes derfor som 
et trygt kjøp. En ulempe med 
Sound Blaster i forhold til mange 
andre kort, er al del mangler SC
SI-utgang. Det gjør al du ikke ulen 
videre kan kople til enhver CD
ROM-spiller, men i utgangspunk
tet er henvist til CD-spillere fra 
Creatlve Labs (som produserer 
Sound Blaster. . .  ). 

Andre lydkort du kan vurdere 
er Sound Galaxy NX Pro (lestet 
på side 30) og Pro AudloSpec
trum 16, Audio Wave 16 AISP 
og Gravis Ultrasound. 

I PC-butikken lyste Sound 
Btaster-eskene mot oss, og vi 
tenkte at det ene vel er like godt 
som det andre, og vi hadde fått 
forsikringer om at tyden ble grom. 
Yngve plukket med seg Sound
blaster 16 ASP·pakken. - Deffe 
er det beste av Soundblaster· 
kortene, sa han. Det koster i un· 
derkant av 2.000 kroner. 

16-bit og B·bit stereo lyd, dy
namisk filtrering, 90 dB, 16-bit 
CODEC·prosessor lik den som 
brukes i proffe DAT-maskiner. 
avanserte programfunksjoner for 
redigering og miksing, mikrofon, 
Voice Assistant for talegjenkjen-

Etter at Yngve hadde studert ning inkludert ... Joda, mye bra -
vår gamle Copam-maskin, var men blir det god lyd på spillene? 
listen lang over hva han mente vi - Skal vi ha full effekt av Iyd-
trengte. - Harddiskplassen er all kortet, må vi også ha høyttalere, 
for liten. Dataspill tar massevis sa Yngve, og plukket med seg to 
av megabytes. 60 MB er ikke ,splitter nye MA-7·modeller fra 
nok hvis vi skal ha flere spill - og Roland. Et par tusenlapper her Bla om & la Yngve vise deg 
andre programmer i tillegg - i også. Og joystlck ... det blir no· hvordan du gjør detl l neste TEK-
maskinen. Intemhukommelsen er en hundrelapper ekstra. NO fortsetter vi oppgraderingen 

for liten. Vi må ha mere Men hvordan installere all - så har du en gammel PC du vil 
Tekst: tnge Matland 
Foto: Steinar Torvbråten 
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En solrik dag I sommer 
kjøpte Jag meg et elek
tronisk klaviatur, et key
board. Det hadde Ikke sA 
mange tekniske fines
ser, men lyden vsr 
grom. Nærmere et ekte 
piano er det vanskelig A 
kommel 

Senere skaffet jeg meg et MIDI
grensesnitt til PCen. Dette er en 
boks som omformer PCens sig
naler til MIDt-signaler. som key
boardet forstår. MrDI er en stan
dard for kommunikasjon mellom 
digitale musikkinstrumenler. 

Jeg fikk tak i et «sequencer»
program som styrte det hele, og 
vips, så var den trøtte PCen blitt 
et komponeringsverktøy! Nå 
kunne jeg spille inn spor eller 
spor med forskjellige instrumen
ter, redigere og spille de forskjel
lige sporene ul samtidig. Etterpå 
kunne jeg til og med skrive ut 
min vidunderlige symfoni på no· 
teark! Stiligr 

Etterhvert fant jeg ut at på 
flere BSSer lå det mengder av 
såkalte «MID-filer». Disse inne
holder melodier som kan avspil
les på hvilken som helst data
maskin, bare den har et MIDI· 
keyboard tilkoblet. Jeg fant MID
versjoner av mange kjente san
ger, blant annet «Every Breath 
You Take" med Police, «Spen
ding My Time., med Aoxette, og 
mange, mange tiere. Jeg fant til 
og med flere klassiske symfoni
erl Og det her var det ikke snakk 

om .. elektronisk» lyd - det hele 
hø rtes nesten ut som om jeg 
skulle sille på orkesterplass i 
konserthuset. .. 

For å få disse liflige toner ut 
av ditt eget anlegg, er det en for
utsetning at du har et keyboard, 
en lydmodul, eller en annen MI
DI-kompatibel enhet. Et keyboard 
er det vanligste å starte sill MIDI
system med, 

Skal du ha naturtro piano- og 
gitarlyder, har Roland et prisver
dig alternativ i sitt E-16-key
baard. Uansell, det er viktig at du 
tar en tur til en musikldorhandler 
og får prøvd el keyboard selv. 

Har du lyst til å lage og redi
gere lydene selv, er det nok hel
ler en type «synthesizer» du er 
ute eller. Da kan det være lurt å 
ta en titt på Aolands O-serie, og 
andre «synther" fra fabrikanter 
som Yamaha og Kawall. Men 
husk at med en synthesizer blir 
lydene nesten alltid mer kunstige 
enn med et vanlig, godt keyboard! 
Prismessig kan du komme unna 
ganske billig, men du bør være 
villig til å gi minst 4000 kroner for 
å lå deg et kurant, nytt keyboard. 

Husk pA dette nAr du kjøper 
keyboard: 

1) Klaviaturet bør ha anslagsfo/

somhet. Det er det som gjør at 
du tår forskjellig volum når du slår 
hardt på tangenten og når du ba
re slår den ned svakt. Uten an
slagsfølsomhet blir spillet hardt og 
uten nyanser. 

2) Keyboardet bør ha slølle for 
minst fem vanlige MIDI-kanaler + 
Irommekanal. Det vanlige er ell 
inslrument pr, kanal. Jo færre ka
naler, jo færre instrumenter kan 
spilles samtidig. Har du lomme
boka i orden, lønner det seg å 
satse på et GSlGM-kompatibelt 
keyboard. Da får du opptil 16 ka
naler samtidig, i tillegg ti1 en rek
ke andre funksjoner som er 
«snacks » å ha når du driver med 
MID!. 

3) Ikke la deg overimponere av 
demonstrasjons-melodiene. Sjekk 
heller lyden til «akustisk piano", 
gjerne på de dypere oktavene. 
Høres den naturtro nok ut for 
deg? Test gjerne de andre lyde
ne også, selv om den første pia
nolyden gjerne er en god peke
pinn på hvordan hele keyboardet 
låter. 

Deretter må du ha et MIDI-gren
sesnitt. Bruker du PC, er Aotand 
MPU-401 til 1500 kroner en grei 
løsning. Blir det for dyrt for deg, 
kan du bruke MIDt-grensesnittet 
til et Soundblaster-Iydkort. Den 
førsle ulempen med delle er al 
da trenger du en ekstra boks for 
å koble til MIDt-kablene, Men, en 
B-bits Soundblasler og «MIDI 
Connector Box" får du lor rundt 
1000-tappen. Den andre ulempen 
er al Soundblaster-Iøsningen Ikke 
er kompatibel med MPU-401 ,  det 
vif si at du ikke tår hørt MIDI
musikk på spill som bare støtter 
den standarden, selv om du har 
MIDI-grensesnitt. 

Det som gjenstår da, er et 
«sequencer»-program. S like 
programmer finnes bl.a. på elek
troniske oppslagstavler som sha
reware - som du tritt kan hente 
ned via modem. likevel er del 
mest bekvemt å satse på el kom-

iii' ,,- . 
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Sequencer-program 
Et sequencer·program gjor det 
mulig å redigere dataene du 
spiller inn fra et MIDI-keyboard. 
Hvis du f.eks. spiller inn soloen 
til .. Lisa gikk til skolen�, kan du 
etterpå forandre og Justere to
ner, hastighet, anslagsslyrke, 
tempo og en rekke andre effek
lo' 

Så er del bare å slå seg los! 
Du har nå soloen, og kan legge 
inn piano-akkorder på spor 
nummer to. I spor nummer Ire er 
det plass til en rå �Iunk�·bass, i 
det fjerde noen slrykere, og til 
slutt legger du kanskje på el 
heftig tromme-spor som ville få 
Irommisen i «Metalllca� lil å 
blekne. Spill det hele av til slutt, 
og fjern enhver tvil om al �tripp, 
tripp, tripp del sa». 

Delle er bare el banall eksem
pel på hva du kan gjøre med et 
sequencer-program, men du vil 
bli overrasket over hvor lell du 
kan legge på arrangementer til 
kjente og kjære melodier, såvel 
som egenkomponerte. 

For å lage enkle melodier, kla
rer du deg med et av sequen
cer-programmene du finner på 
BBSer. Du bor ha et som kan 
kjøre under Windows, siden 
DOS-baserte sequencer-pro
gram oftest er vanskelige å seUe 
seg inn i. WinJammer er et 
brukbart program som kjører 
under Windows. Det finner du 
under filnavnet WJMR23.ZIP på 
blant andre SoundServer BBS 
(se BBS 24 på midtsidene). 

Det besle er å salse på el 
skikkelig og kommersiell pro
gram. De mest brukte er eake
walk Professlonaf og SteIn
berg Cubase. Begge kjører un
der Windows, og er brukervenn
lige samtidig som de har et vell 
av funksjoner. Cakewalk har til 
og med sitt eget programme
ringsspråk! Begge programmene 
får du tak i hos din nærmeste 
velassorterte programvarefor
handler. 

Følgende forhandlere i Oslo 
selgerbåde MIDI-interface, key
baard og lyd moduler: ImerSlund 
Musikk (22115050), Roland 
Scandl navia Norge (22730074), 
Musikalske Anlegg (22422522). 

mersiell program, hvor du finner 
funksjoner og muligheter som 
«gratis»-Iøsningene ikke har. 

Og da er det bare å koble opp 
keybaardet dill til stereoanlegget. 

Skru opp volumet, sett p.A 
en bra melodi, len deg tilbake 
og nyyyyyyt._. • 

Tekst: Håkon Ursin Steen 



TRENGER DU PC, PAKKER, GRATIS PRINTERE? 

USLM;LIGE TILBUD PA PC 486! 
Olivetti PCS 44 486SX 25 mhtz. 4 Mb 
ram (utbyggbar til 20 Mb), 85 Mb Hd (150 
Mb), Windows 3.1. mus, anti virus. disk 
dobler, joy·stickport. Høyeste kval. klasse -
Italiensk design. 

"""'" """"ElI< STAVA!'GI' TIO<SSERG 
�::... ��T!:..m "*lMit.130 �� TV. 32 8971 85 11. 735248'5 �� 
AAENDAI: ÅlESUND: TIQ'.IS0' SANIM<A """ 
� M::oSvtillitnw, V�. ST(l:5!'NIER: = 1iffJ ..... 9008T_ �� li, 37022356 11.701.40&:.'(1 1'1. 77689800 

iV,6756.4761 lV.75520030 

VELKOMMEN TIL DET SISTE INNEN DATASPILL 
MUL TIMEDIA-3DO-PC-MAC-JAGUAR 

Dell PC =�'� 3DO i Norge 
Ak",. Mic "floet.Jet Dell pc, . n ,... AkeTS Af/C IrtIn n' vI� freml/den. 
Norges .tø,..,. PC leWKend_1 splll.y.reml LanSfNfIlJ I Europa ' '94. 

Spil/maskiner 
SOulldBI .. tw 
SOund BI .. tlrPro 
Sound Sluter 16 S .. le 
Sound B/lISt", 16 ASP 
Ro/,nd sec-, as M/DI 

kr 790" 
k, '39O,· 
/(,,590,' 
kr 2450,' 
kr 4990,' 

Su�Nlntendo kr '59O,' 
5ega Megadrive kr 1590,' 
Gømltboy mIT"trl. kr 798,' 
Gsmeooy u/splll kr 598" 
$ega Game Gear kr 998" 

PC høytalere Amiga CO-32 
Cre.tIVfl L.b. CT-38 
Rol.ndMA-7 
Rol.ndMA-20 

lir 285,
lir 1990,
kr 3100,-

VI lagerfører sile spill tl/gJengl/g tor 
Commodore's nye ·super" ma.llln. 
Nyhflfer 110mmer ukentllgl 

CO-ROM pakker Super Nlntendo 

MS-0056.0 '" 590,-
Mlcro.oftClnem.nl. lir 790,-
Mlcro.oftDI_u,. lir 790,-
Mlcro.oft Pub/I.her 2.0 lir 1690,-
Mlcro.oftAcces, I.l IIr4290,-
Micro,oft Worll, 2.0 11,2390,-
Aker, Allc k.n m' tilby ett ,tort 
utvalg av Mlcro.oft progrsmmer til 
.værf hytn/flllgfl prl.er. "Hjemme" 
progremmer .om lell.lllon, under
vl.nlng, ,plll m.'. er m' pA full f.rf 
Inn lm.rkedet lregl .v Mlcro,oftl 

MottslKombst 
AI.ddin 
Streetfighterll 
N.H.L. Hoclley '94 
EA Soccer 
JUflssic Park 
Pinli Panther 
Cllffflanger 
Formul.-I Raeing 
Loal VIIIIngs 
Add.ms F.mlly /I 
Wlnter Olymplcs '94 

"' 798,
"' 698,
"' 798,
"' 649,
"' 649,
"' 649,-
111 649,-
11' 649,
lir 649,
"' 649,
lir 649,
lir 649,-

PC-spill-PC-spill-PC-spill 
Action Nyheterl Simulasjon 
Flashback Sul Tøm A-Traln 
Lost VIIIInga NHL Hockey'94 Civiliztltion 
StffHItfighter Il V For Victory 4 F.lcon 3.0 
TrI.lan PInbalI Balm.n Rølum, Rsllrosd Tycoon 
Wollen.teln 3-D Fan�,y Empire, Slrllle Commander 
BreHspili Simon 11te 5?'etm!r Speca 
Kasparov', Gambit ':::cn::' Pro 93 p'!vsteer 
SSrgon V Fl-Formula Olle Wmg Comm.nder Il 
Chellmsster4000 Victoty At Sea X-Wlng 
Eventyr UJbyrlnlh or Timø Mer nyheter! 
nh Guesl StMIonI. Dsrk Sun 
Alone In T1Ie Dsrk Iran HeIIlC Shsdowcsster 
BetrayalAt Krondor T.FJ(, Elite 2 
Osy Of T1Ie Ten�cle Wolf Pscll JurassIc P.rk 
King' aue., VI Sub_rs Ace, O� Europe 
Land. Of Lore MtlCwsrrlor 2 Retum To Zorlc 
AI/ght" Maglc IV Csrriers At War 2 Police auest IV 
AI'gllt .. M.glc V Rebfll Asuult Gabrl" Knight 
Alanll,y I.lllnd /I Mort., Kombsl IndyCsr Racing 
Spsce aue" V Te""'MlOr Rampsge UJrT)' VI 
Synd/ca" P.clflc StrIlle auest For Glory IV 
Ult1m. 7 Parf Il Forgotten C.stl, Winler Olympic, '94 
Ult/m. Underwor/d /I Ultim. VIII Plgan SSm .. MsIC 
Alle pI/sør ill/nid. møms! Gratis spll/kalaløg med 1300 til/lIl! 

[:j�§[:Jl�å�n� 
Kongensg.14, 0153 OSLO, Tlf. 22-33-55-55, Fax. 22-41-35-62 
STØRST & BILLIGST I SPILL 



HaCk systemet! sier Billy Idol 
på sin nye CYBERPUNK-CD. 
- Informasjonen er ammunisjo
nen, og hjernen din er måletl 
heter det videre I den noe svul
stige reklamen for dette mu
slkkprosjektel. Plalen har fått 
så-som-så-krltlkk I musikk
pressen, men datafrikere ver
den over jubler. Ikke minst for
di Billy Idol er å lreffe på del In
ternasjonale datanettverket In
ternet. Du kan nemlig skrive di
rekte til Billy på denne adres
sen hvis du har tilgang tll inter-
net: Idol@well.sf.ca.us. � •• Ii •• iiiraii"��:� Rockfolket kaster seg over datateknologien. Inter

aktive CD-ROMer er det heiteste akkurat nå. De be
skrives som �cMTV etter pek-og-klikk-metoden», og 
ventes å bli Ilke vanlig som vanlige CD-plater. U2 er 
I gang med et prosjekt som går under arbeidstitte
len ZOO TV (nleraellve. Prosjektet ledes av U2s pro
dusent Phlllp Van Allen, og er ventet ferdig først om 
et års tid. - VI ønsker å lage noe som Ikke handler 
om artistene, men om hva artistene ønsker å uttryk

sier Van Allen til det amerikanske bladet Wlred. 



1�1 ��1�K1pt��eKi;r��O��1�,
s��k��:�/1���i�t�:.e[�id�' g;kb��fp�fllery, FBI, Hugo's House of Horrors, MMelI, Batfish, 

S P  I'L L - 2, Over 5,6 MB med 19 spill, �l.a, Word R,e.<;cue, Dark Ages, Sf!ari, Clyde's Adventure, Commander Keen, Test Drive, 
Operasjon Barbarossa, Quatris, Intragalactlc Ban\es, Sjakk, tetns og kon-�pllI. 

��lly�!;d �g q.V
r
/ri!i��:::�s,

I
��YW;�L� fo:b!jr!�ilY.��r�if�r!1��J������{�����· Detective Rock, Las Vegas spill, 

S P I L L - 4. Over 6.6 MB med 18 spill, bl.a. Six. String Searchi.n, Denarius A varidus Sex.tus, Crusher, Bolo Adventures, Casino 
spill, Ungaria, PC-Gammon. Black Jack, Roulelte, Kung Fu LOUlC, Sar..d Storm, Bingo. 
S P ]  L L  - IS Over 6.1 MB med 17 s�iIJ, bl.a. Last Half of Darknes�Pa�nitzudRobomaze Il � m, Xerix, 
�

o
rrR1�nlh�n���I�p1fI�at is it ?, Brix , Aggression, Apples, Morraf's ons r Bri ge, Midnight il og fire 

..-or voksne presenterer vi en kolleksjon av de aller besle høyoppløsllge bilder for VGA. Prisen er 500 kr per pakke og hver 
fjerde pakke er gratis. Selges bare til personer over 18 år. 

I seriene SEXY og NUOE finner du Cl utvalg av de vakresIejenter som kan f3 deg til ii føle at det renner blod i dine årer .. , Serien 
HANDSOME MAN viser attraktive men, og LOVERS elskende par, Serien BIG BREASTS viser kvinner med store og kjempe
store bryster. Enkelte av bildene er helt sensasjonelle. Hver pakke består av 10  high density diskeuerog nesten 12 MB fargebilder. 
Pakken EROTIC GAMES består av 10 DO disketter med spill, quiz og fortellinger for voksne. bl.a. Strip Black Jack, SexTetris. 
InterSEXion, Madame Chings Palace of Pleasure, Penthouse Jigsaw - puslespill, Sexotica, Chicks. SmUl City, 52 noveller. 

FOR EIERE A V CD-ROM HAR 
VI STORT liTVALG AV TITLER: Lovcly Ladies(voksen) 990,- World Alias 

Game Master 390,- So much Shareware 13 Windows Master 420,- Windows Shareware G. 
Guincss Book 540.- Family Doctor GIF-Galore 34U,' World Vision (3 CO) Publish It! (Enkel i bruk On> pakke med manual) 

Ved kjøp av 3 eller Oere titler gis 10% rabatt, 

420.-550,-790,-550.-990.-540,-

B E S T I L L I N G  ��: ' 1=1' 83 8 ' 8'06 0 B=, ' 1=1 2 0 3 8 l t:i 2 3 4 ����me Man : t:i � B 3 4 0 
Pris pr. pakke kr 
300,- (500,- for 
\'oksenpakker) 

ekskl. merverdiavgift 

•• 
frllkWO-gebyr. Ved 

forskuddsbetaling 
betaler DISKETTE 
frakten, Hverfjerde 

pakke er gralis. 
RASK LEVERING! 

..------,., Big BreaslS Lovers Hypcnekst Oy"GIF,HO): � Erotic Garnes O 
DISKETTE 

14f31��EN 
11f: 2261 71 07 

DOS-utilities: 
Grafikk·util· � TekstO 

l 20 ��;����r��: I!I 
Betalingsmite; Sjekk O Post-oppkrav O 

CO-ROM titler: ___________ _ 
Navn 
Adr. 

________ Tlr, ___ _ 

_ J� er onr 18 år ('·ed bestilling av vo1urnprogramJ,l�r) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



� ........ �� f":!l.� "timedia Museum går inn i dataalderen! 
TEKNO har besøkt Kon-Tiki-museet i Oslo. Der tok datateknologien oss langt 
vekk fra den oktobergrå dagen utenfor. Vi seilte med Kon-Tiki og Ra - på Mac .. ! 
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Multimedia 

KO N 
Lr D � D  

lever på Mac!  

Kon-Tlkl-museet i Oslo 
har tatt skrittet inn i da
taalderen! Thor Heyer
dahls verdensberømte 
fIAteferder og oppdagel
ser er gjenskapt i et 
spennende multimedia
show! 
En helt ny multimedia-presenta
sjon av Thor Heyerdahls historis
ke ferder og oppdagelser har 
skapt nytt liv på museet- og valct 
internasjonal oppsilct. Da Andrew 
Soderberg, en av toppfigurene i 
amerikanske Apple Computer, 
likk se Kon-Tikl-museets nyskap
ning, la han ikke skjul på at han 
var imponert. 

- Dette er en av de beste 
h" 

sett, sa han. Mindre forbauset ble 
han ikke da han fikk høre at den 
norske løsningen var laget på 
mindre enn en tredjedel av den 
tiden som amerikanske utviklere 
regner som normalt for denne Iy
pe arbeid. Prosjelctet ble startet i 
april i år, og l. august - etter 
omkring 1000 arbeidstimer - var 
systemet operativt. 

1 gigabyte data 
Hovedmennene bak Kon-Tiki
museets elektroniske triumf er 
Per Siljubergåsen, som har stått 
lor den datatekniske tilretteleg
gingen for Macintosh, og Gunnar 
LIestøi, som var initiativtaker og 
som har slått for redigering av de 
mange videoinnslagene. 

En innen bl.a. 



KON 
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typografi, video og design med· 
virket i startfasen av prosjektet, 
som delvis ef støttet av midler fra 
det såkalte kUL T·programmet til 
Norges Almenvitenskapelige 
Forskningsråd. 

Presentasjonen kjøres på en 
Mac·maskin av typen Centris 
650. Hele programmet og alle 
datafilene har fått plass på mas
kinens harddisk, som rommer 1 
gigabyle. 

- Det er Mac"ens 6B040-pro
sessor som kjører det hele. 
Videovinduet går i en hastighet 
på 25 bilder i sekundet. Størrel
sen er 320 x 240 piksler, hvilket 
tilsvarer en fjerdedel av det totale 
skjermbildet. 

Skjermbildene har fått en lek
ker utforming med illustrerende 
bakgrunnsbilder, videovinduer og 
informative knapper som aktivi
seres med et lett trykk på berø
ringsskjermene. 

Opplevelse 
- Vi har hatt som utgangspunkt 
at delte skulle være enkelt å bru
ke. En multimedia-presentasjon 
bør gi en opplevelse i løpet av 
fem sekunder, ellers mister publi
kum interessen, sier Per Siljuber
gåsen til TEKNO. - Hvor man skal 
trykke for å selte i gang de for
skjellige sekvensene i presenta
sjonen, er markert med tydelige 

Thor Heyerdahl er begeistret for multimedia-pro
grammet på Kon-Tiki-museet. Men da han prøvde 
det, uttrykte han en viss bekymring for at noe kunne 
slå klikk hvis folk trykket lell. Men det er systemet 
sikret mot. Skulle det eegå ned» av en eller annen 
grunn, starter presentasjonen igjen av seg selv . . .  

knapper i skjermbildet. Du kan 
hele tiden bevege deg fremover 
eUer bakover i presentasjonen, og 
er det nøkkelord du vil vite mer 
om, er det også mulig å fordype 
seg I dem. 

Et tyvetalls applikasjoner er 
benyttet. De viktigste program
mene har vært Photoshop, Pre
miere, Mediagrabber, QuickTI
me og MacroMlnd Dlrector. 

Videofilmene er komprimert 
med QuickTime. Mange av tek
stene og skyggeeffektene er la
get med Photoshop. Det hele er 
satt sammen i multimediapro
grammet MacroMind Director. 

Det er bare tre skjermer som 
er synlige for publikum. Harddisk, 
tastatur, kabler og annet data
mikkmakk er behørig skjult. Hen
sikten er at du skal kunne bruke 
systemet selv om du ikke har 
peiling på data. 

To av skjermene er vanlige 
Mac-monitorer, utstyrt med bero
ringsfilm som erstatning for mus. 
Den tredje monitoren er en stor· 
skjerm som gjør at flere av mu
seumsgjestene samtidig kan folge 
med i det som skjer. 

ikke gode nok. 
Når guider, turister og Mac'er 

samtidig prøver å fange opp
merksomheten, kan det i perio
der være vanskelig å høre data
presentasjonen skikkelig. Det 

jobbes med å finne alternative 
løsninger. 

Byggeklosser 
Selv om prosjektet har tatt kort 
tid å realisere, har det vært et 
omfattende arbeid. 

Siljubergåsen ser frem til be
dre og mer spesialtilpasset multi
mediaverkløy i fremtiden. 

- Vi må få programmer som 
i større grad er tilpasset forskjel
li bruk. Det er umulig å få . 

inn i ett 

Etter min mening vil vi derfor se 
en utvikling i retning av stadig fle
re «plugg-inn»-funksjoner. Det 
betyr at du kan ha el basispro
gram som du kan bygge ut etter 
byggeklossprinsipp. Dermed kan 
man få skreddersydde program 
som også er enkle å bruke, sier 
Per Siljubergåsen. 

Tekst: Inge Malland 
Bildene er hentet fra multimedia-presentasjonen. 



Blue Ribbons 
musikkprodukter 

- nå i Norge! 
Det Amerikanske firmaet Blue Rlbbon SoundWorks Ltd. 

har gjennom de siste årene markert seg som en ener når det gjelder 
musikkprogram til Amiga. Capella AS kan nå tilby det komplette 

utvalget av musikkprogram og utstyr både PC og Amiga! 

Superjam! 
'�§����I Dette er et unikt musikk-R program for Amiga og 

PC, som på en enkel 
måte lar deg komponere 
akkorder, rytmer og 
melodier. 
SuperjAM kommer kom
plett med alt du trenger 
for å skrive musikk, in-

tur på skjermen. Dette kan ����iiiiil 
du kontrollere ved hjelp av � 
musen eller tastaturet, og 

��;:::�:el����;:t�k��øres 1J:i.=====.JkI 
Av andre fasiliteter nevner vi blant annet følgende: 
- Ferdigprodusertearrangementog akkorder. 
- Automatisk Intro, Fill, Break og End trigger. 
- Du kan forandre stil, rytme, tempo m.m. direkte. 
- Mange forskjellige akkordtyper. 
- Grafisk seksjon for komponering og redigering. 

Superjam finnes både til Amiga og Pc. PC-versjonen kan 
kjøres med ethvert rydkort som er kompatibelt med 
Windows 3.1 Programmet er dessuten MPC-kompatibelt 
og skriver til MrDI filformat. 

Bard&Pipes Professional 
er en kraftig sequencer 
for Amiga, som takket 
være sitt grafiske bruker· 
grensesnitt er meget 
enkelt å bruke. Innebygd !��!�I noteredigering og note-
utskrift, "rear·time" miks
ing mens musikken 

spilles, mange kraftige verktøy for blant annet klanger, 
ekko og liknende, er bare noen av alle de finessene som 
gjør dette programmet til en drøm for musikere. Kan 
kommunisere med andre program, som f.eks. Super/am! 

The One-Stop Music Shop 
Dette systemet består av et kort for Amiga, som 
inneholder en komplett synthesizer med den velkjente 
"E-Mu Proteus Sound Engine", samt programvare som lar 
deg endre alle de flere hundre lydene som ligger lagret på 
kortet. Kortet kan settes rett inn i Amiga 2000, 3000 og 
4000, og inneholder også et MIDI-interface! Fungerer 
meget godt sammen med f.eks. Bars&Pipes Professional 
og Superjam! 

Blue Ribbon SoundWorks! 

Programmene selges gjennom forhandlere over hele landet! 

Importør: Capella AS, tlf. 22 20 08 06 
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Sound Galaxy NX Pro 

Sound Galaxy NX Pro er 
et 16-bits lydkort som 
kan brukes til mye, og 
det er kompatibelt med 
det meste! 

Valg av 16-bits lydkort har etter
hvert blitt til alt annet enn en en
kel affære. Det er nemlig mengder 
av forskjellige kort ule på marke
det, og de flesle gjør akkurat 
samme jobben. 

Sound Galaxy NX Pro støtter 
hele fem lydstandarder, inkludert 
Adl lb, Sound Blasler Pro 2, MI
crosoft Windows $ound Sys
tem, Covox Speech Thlng og 
Disney Sound Source. Et impo
nerende antall standarder, men 
hva er egenllig poenget når så 
godl som alle spill nå til dags li
kevel har sløtte for Sound Blas
ter? 

Kortet er i hvert fall 100 pro
sent kompatibelt med Sound 
Blasler, og har oppført seg yp
perlig med hvert eneste spill jeg 
har lestet det på. Det er rett og 
slett en nytelse å spille mens ste
reolyden brummer heftig i høytta
lerne, i sterk kontrast liI lorturp'l 
fra PC-piperens hese hvin og an
dre høyfrekvente ulyder. 

Mer enn et lydkort 
I tillegg til det vanlige joystick
grensesnittet, har Sound Galaxy 
IiIkoblingsmuligheter for både CD
ROM-spiller og MIDI-enheler. 
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Til MIDI-grensesnittet kan du 
koble MIDI-utstyr slik at du kan 
styre musikken ut til eksempelvis 
et keyboard. Det er likevel verd å 
merke seg at dette grensesnittet 
ikke er kompatibelt med «Roland 
MPU-401 »-standarden. Følgen 
av dette er at du ikke får avspilt 
MIDt-musikk i en hel rekke spill 
som bare har sløtte for nevnte 
standard (de fleste). Men, det 
følger med MIDI-drivere fo r Win
dows, slik at du kan kjøre hvilket 
som helst Windows-basert mu
sikkprogram uten å tenke på om 
det i utgangspunktet fungerer 
med lydkortet din eller ikke. 

CD-ROM-deten er en av de 
mest positive overraskelsene. Du 
kan koble de fleste CD-ROM
spillerne fra Panasonic og Mitsu
mi direkte til kortet! Har du en 
SCSI-kompatibel CD-ROM, kan 
du koble den til ved hjelp av et 
adapter-kort du får kjøpt utenom. 
Det følger også med et avspi!
lingsprogram for «vanlige» mu
sikk-CDer. 

Du kan ta opp og spille av i 
16-M helt opp til 44,1 KHz - hvil
ket gir krystallklar gjengivelse. Et 
program som følger med - An
notator - gjør at du kan legge 

, inn tale i hvilket som helst doku
ment skrevet i en Windows-tekst
behandler. Kjekt for korte kom
mentarer O.L Du kan også legge 
dine egne lyder til systemhendel
ser j Windows, slik at j stedet for 

å høre et dumt pip når du gjør Lek å installere 
feil, skriker PCen «Idiot!» ti! deg... Hvis du har noen «sære» kort 

Mye tøff programvare 
Det følger også med et program 
som gjør at maskinen kan lese 
hvilken som helst engelsk tekst 
høyt for deg. Vær klar over at 
den syntetiske talen er en smule 
monoton, og høres mest ut som 
den er fremsatt aven person som 
har blitt vekket relativt tidlig en 
søndag morgen. 

AOC .o.ption Exit Hell' 
_M '-'. ® ø I 1llllløø� .(o:v�� .... BH Trb AH I8l lMk � \�IT 

Miksepult pA PC skjermen! 

«HSC Interactive» får du og
så med på kjøpet. Det er et pre
sentasjonsprogram med fyldig 
brukermanual. 

Det tøffeste av alt må likevel 
være mikse-programmet! Her kan 
du ikke bare justere volum, ba
lanse, bass og diskant på lydkor
tet, men du har også trinnløs ste
reo-miksing av flere lydkilder. Og 
du har mange inngående kanaler 
til din disposisjon: Mikrofon, lyd 
fra CO-ROM-spiJIer, intern FMI 
Adlib-musikk, interne spesialef
fekter og tale, og vanlig line-in 
(fra din radio/kassettspiller). Det
le betyr al du kan høre vanlig ra
dio samtidig som du hører på ly
den Ira el spill du spiller - all på 
samme stereoanlegg eller hode
telefon! Det betyr også at du kan 
blande tale/spesialeffekter og 
vanlig musikk, samtidig som du 
tar det opp på kassett. Ideelt hvis 
du skal lage hørespill, amatørra
dio-sending eller lignende ... 

Den største skuffelsen pro
gramvaremessig var at det ikke 
fulgte med et program for tale· 
gjenkjenning. Et slikt program 
følger med lyd ko rtet Sound 
Blaster 16 ASP, og gjør at du kan 
styre tilnærmet alle Windows· 
programmer bare ved å snakke 
til maskinen. 

(nettverk., SC;1nner e.l.) i maski
nen din fra før, vet du at det lett 
kan oppstå både knall og fall hvis 
du putter inn et nytt kort i tillegg. 
Da er det nemlig mulig at nykom
lingen tråkker på datalinjene til et 
annet kort, og plutselig er kan
skje både scanneren og nettver
ket ditt satt ut av spill. Med Sound 
Galaxy behøver du neppe å be
kymre deg for slike opplever. For 
mitt vedkommende gikk installa
sjonen helt smertefritt, til tross for 
at det befinner seg en solid kort
stokk inne i PCen min. Hoved
konfigureringen av kortet skjer 
nemlig ikke på selve kortet, men 
via et program som følger med. 
Her stiller du inn de nødvendige 
valg slik at kortet passer maski
nen din best mulig. Ganske be
kvemt! 

Konklusjon 
Ytterst få av dagens spill trenger 
noe annet enn Sound Blaster
emulering, så det er overdrevent 
å ha støtte for hele fem forskjelli
ge lydstandarder . 

Men - å overdrive på ett felt 
skader ikke når kortet for øvrig er 
bra. a-bit og 1 6-bit 44,1 KHz opp
tak/avspilling, proff programvare 
med mange muligheter, direkte 
CD-ROM-grensesnitt, joystick- og 
MIDI-stotte gjør dette til en pak
ke som unektelig smaker bra. EI 
par hodetelefoner (riktignok med 
altfor kort ledning) og en stilig mi
krofon sørger for at det hele blir 
riktig krydret. 

HAkon Ursin Steen 

I neste TEKNO tester vi lyd kor
tet Pro Audio Spectrum 16. 

Navn: 
Sound Galaxy NX Pro 

Norsk distributør: 
Viking Soft (tlf. 55901260) 

Pris: 



kjent med elektroniske oppslagstavler fra før, kan 
vi love at vi ; hvert nummer av TEKNO vil holde 
deg orientert om det som skjer i BBS-verdenen. Er 
du ukjent med å bruke modem, vil du gjennom 
TEKNO få praktiske tips om hvordan du kommer i 
gang - og vi vil også skrive om alt det spennende 
som finnes ute i den elektroniske jungelen. 

Via BBSer kan du sende og motta post, delta i 
debatter, hente ned datafiler, gratisprogrammer og 
-spill, bilder osv., osv. Bruksområdene er MANGE! 

Bare noen få ord helt til å begynne med: BBS 
står for Bulletin Board System. På norsk kaller vi 
det elektroniske oppslagstavler. Har du en data
maskin, et kommunikasjonsprogram og et modem, 
kan du logge deg inn på BBSer over hele verden -
via telefonlinjene. 

En SysOp er en som driver en elektronisk opp
slagstavle. Ordet er forkortelse for systemoperatør. 

På midtsidene finner du den STORE norske 
BBS-guiden, med oversikt over elektroniske opp
slagstavler her hjemme. Denne guiden kan du lett 
nappe ut av bladet og henge på veggen ved data
maskinen din! Vi vil bringe ny og ajourført BBS
guide i hvert nummer sv TEKNO, og mottsr gjerne 
tips om nye BBSer. 

Har du info om BBSer eller spørsmål om elek
troniske oppslagstavler, skriv til: TEKNO, BBS 24, 

0508 Oslo. 



Du finner massevis 
av datagrafikk rundt 
omkring på forskJelli
ge BBSer. Forsidebll
det på denne utgaven 
av TEKNO - med SI
nead O'Connor - fin
ner du på flere opp
slagstavler under 
navnet 386soul.9{f. Bildet er laget av Dion Kraft, og opprinne-
IIg hentet fra den amerikanske BBSen Digital VIsion . ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

i .. • • -=:J 22 
i ; NAVN SPESIALITETER SYSTEM TELEFON 

ABK Mest for ATARI-brukere. ABBS 67132659 

Alpha Plus MBBS 51417620 · 51418118 

AmigaForum Mest for AMIGA-brukere. Amiga 75562764 

AmlgaZone Mest for AMIGA-brukere. Amiga 37091858 

Askøy-Linja MBBS 56142955 

SBS 2000 69837678 

BSSor MSBS 38024186 

Balder Mest for PC-brukere. PC-baard 63844284 

Bergen By Byte BBBICS 55324447 

81g Blue For deg som bruker OS/2 22465127 

Bundy's BBS MBBS 38093101 

Byte Allsidig PC-base. SSSS 22563760 • 22563763 • 22563764 

Clrkus MOBS 35050750 • 35050172 

Dasan STOR base! Allsidig! MOBS 33459530 • 33458377 • 33458662 

de Facto Rusfri!!! MBBS 22385260 

OIX Med sharewarefller som omtales I TEKNO. Tabula 22636187 · 22636188 

Drawback Motherboard MBSS 64934366 

Dream of Perfection Amiga 64944683 

Folkehelsa Med Info fra Folkehelsa! MSSS 22378660 

Handibase Av og for funksjonshemmede! MSBS 52851053 

KKO MBSS 52726037 

Kremmærn MBSS 69313121 

MacForum Mest for Mac-brukere! FlrstClass 67135364 

Mac-In-sand Mest for Mac-brukere! FlrstClass 38025573 

MacOnline Mest for Mac-brukere! FlrstClass 77017200 

Maritime Information 33082292 

Mercurlus MBSS 62494723 

Mlke's STOR base. Mest for PC-brukerel MOSS 22416588 · 22410403 · 22337320 

. - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • • • • • •  
Norske elektrOniske oppslagstavlør som har åpent 24 timer i <logne!. Uten ansvar lor mulige leil eller endringer som skjer etler atbjadet er gåtl i trykken. Ajourlort liste tilgjengelig på tiere Ba� 



På DIX kan du finne gratis de
mo-utgaver av nye spill. Bruk 
kommandoen 
DELTA AKllVITET TEKNO 

NAVN SPESIALITETER 

Multimedia 

NlghlMare 

Nordle News 

Northpole 

Norway 

Odin 

Oslo Hard Disco STOR base, mange brukere! 

Rodeløkka Mest for PC-brukere! 

Saltrød Horror Show Mest for PC-brukere! 

SIddis 
SlIwerhawk 

Skyllne Bl.a. med to CD-ROMer. 

Slektsforum Slektsforskning 

Soundserver STOR basel 

Starshlp 

Tippe-BBS HUB! 

ToonTown 

TordenSott Mest for Mae-brukere! 

Tuxedo Junction 

Twlllght Phone 

Unlcorn Sanctuary 

USIS Nyheter fra USA! 

Vestkapp 

Vice 

Wln 

Wlzard 

Yankee Rose Mystlkk&spennlng. MC. 

Zlrkonlum 

Tips TEKNO om nye BBSer! På BBS-guiden her i bladet 
bringer vi oversikten over baser som er åpne 24 timer I 
dognet. Har du melding om en eller flere slike baser, kan 
du benytte DIX til å fortelle oss om dem. Bruk komman
doen SKRIV BREV TIL TEKNO. Du kan også faxe oss på 
22636050 eller 
sende vanlig brev 
til: TEKNO, BBS 
24, postboks 250 
Økern, 0508 Osio. 

SYSTEM 

MBBS 

MBBS 

MBBS 

BBBS 

MBBS 

MBBS 

MBBS 

MBBS 

MBBS 

ABBS 

MBBS 

PC-Board 

MBBS 

PC-Board 

Wilctcat 

MBBS 

FlrstClass 

Maximus 

MBBS 

Maximus 

MBBS 

MBBS 

ABBS 

MBBS 

MBBS 

MBBS 

MBBS 

TELEFON 

22684976 

22236172 • 222392n 

32743760 

22374249 

51544306 · 51544681 

61260299 

22560390 • 22560790 

22380949 

37031378 

51863005 

64934100 

66801419 

35990991 

22571600 • 22571604 

55138653 

38321182 

61190355 

31284305 

55960090 

66784670 

38033957 

22556955 

57858393 

22732787 

71226043 

72559818 

55228945 

22382224 • 22382033 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
• kan hentes på BBSen DIX. KomtnlJndo: DELTA AKllVITET TEKNO (retur) HENT AL {"Inevn} 



Benytt deg av mulighe
ten til å få gratis reklame 
for din BBS i TEKNO_ 

Vi oppfordrer SysOper og andre 

BBSere om å sende oss gode 
B8S-logoer, De beste kommer på 
trykk i TEKNQI Logoer kan over
føres til vår BBS DIX med kom
mandoen SEND Fil TIL lEKNO. 
Dere kan også sende disketter i 
posten til: TEKNO, BBS 24, post
boks 250 Økern, 0508 Oslo. 

Alle som får logo på trykk, får 
en overraskelse i posten! 

- - - , ---- .- -

�æ�, ·· (I� 
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Acrobat - nytt 
BBS-format? 

Dokumenter I PDF-forma/et kan vises på flere plattformer. 
Programvarehuset Ada- som på originalen selv om mas-
be har lansert noe de kinen du bruker ikke har de sarn-
kaller Portable Docu- rne skrifttypene installert. 
ment Format. Det kan vl- For SysOper og andre som 
se seg å bli en ny slan- vil legge ut dokumenter på BBS-
dard for dokumentut- er, tilbyr Aerobat to forskjellige 
veksling via BBSer. måter å lagre i POF·format på. 

Det er programpakken Aerobat 
som skal være det nye Columbi 
egg. Ved hjelp av Aerobat skal 
det være mulig å utveksle doku
menter uavhengig av maskin
plattform. Det vif si at du skal 
kunne hente opp f.eks. et Page
Maker-dokument på skjermen 
din, uten al du selv har PageMa
ker eller noe lignende program 
installert. Du skal få dokumentet 
opp nøyaktig likt originalen, med 
samme typografi, samme bilder, 
samme farger. 

Hemmeligheten ligger altså i 
det nye Portable Document For
mat - forkortet PDF. Det er et 7-
bits ASCII-format som er basert 
på den kjenle PostSeript-stan
darden. 

Noe som gjor PDF spesielt 
egnet for BBSer, er at det også 
har Innebygd lilkomprimerlng 
ved hjelp av komprimeringsal
goritmer som LZW, ALE, CCITT 
gruppe 3 og 4 og JPEG. 

En annen nøkkelkomponenl 
er Adobes Master font-teknolo
gi, som sikrer at skrifttypene i en 
a likas·on blir �gitl nøyaktig 

PDF Writer  er den ene. Den ser 
ul som og fungerer som en stan
dard skriverdriver, og kan lagre 
de fleste applikasjoner i PDF-for
mat. PDF Writer finnes allerede 
for Windows og Macintosh. 
Acrobat Distiller er en mer av
ansert modul, som konverterer 
PostSeript-filer til POF. Denne må 
du bruke hvis du f.eks. har filer 
som inneholder .eps-iIIustrasjo
ner. Distiller brukes under DOS, 
UNIX og mainframemaskiner, og 
finnes i en- og flerbrukerutgaver 
også for Windows og Macintosh. 

For at brukerne skal kunne 
hente opp dokumenter i PDF-for
mal, trenger de en liten program
snut! som heter Acrobat Aeader. 

Med delle programmet kan du 
henie frem dokumenter som er 
laget på andre maskinplattformer 
enn din egen, og få frem doku
mentet akkurat som det ble la
get. Du kan navigere rundt om
kring i dokumentet, og også fore
la utskrift - men dokumentet er 
«låst» i den forstand at du ikke 
har muligheter til å redigere det. 

Vi anbefaler SysOper å ta en 
kikk på mulighetene i Aerobat! 



1 
TIL "STUDENTPRIS " 

Modem Informasjon 
V.32bis .......... . ...... 14.400 bps 
V.32... . ....... 9.600 bps 
V.22bis ...................... 2.400 bps 
V.221BeH 212A. . ...... 1.200 bps 
V.21 1Bell J03 ............... 300 bps 
V.23 ...................... 7511200 bps 
Synkron/Asynkron kommunikasjon 
Spesielle funksjoner 
V.42bisIMNPS ... Komprimering 
V A2/MNP 1-4 ..... Feilkorreksjon 

Fax Informasjon 
V.17 ........................ 14.400 bps 
V.29 . ......................... 9.600 bps 
V.27ter. ........... 4.800/2.400 bps 
CJass l & Class 2. Gruppe 3 Fax 

30 dagers full returett 

--
k munikasjon inkludert ! 

. til Fax- og Data om 
SottWaIe -
Våre FaxIModem leveres seriemessigt med: 

, • 

V.25bis kommandosetl 
Fjernkonfigurering 
Passordbeskyllclse 
Tilbakeringningsrunksjon 

RS-232 serie-kabel, 9-25 pins adapterstikk, Brukerhåndbok, 
Norsk telefonledning og strømadapter. 

Ring, Fax eller Send 
Deres bestilling allerede idag ! 

ALLE PRISER ER EKSKL. MVA 



Den Internasjonale salgssukses
sen ((Lovers ' Guide» kommer nå i 
Interaktiv utgave - pA CD-ROM for 
PC og Macintosh. 

Lovers' Guide har - ikke minsl 
på grunn av massiv markeds
føring - gått sin seiersgang 
verden over - som såkalt "ero
fisk opplysnings video» 'o," 
voks ne. Erotikken har som kjent 
for lenge siden funnet innpass 
også i dataverdenen, så det 
kommer ikke som noen stor 
overraskelse at Lovers' Guide
suksessen nå forsøkes videre
ført på PC-fronten. Hva får man 
så på datautgaven? Først og 
fremst større muligheter til å 
manøvrere rundt omkring i m
men ved hjelp av pek-og-klikk
menyer. De enkelte delene av 
filmen kan utstyres med pass
ord, slik at ubedervede tenår
inger (høh!) kan holdes unna 
de mest sjokkerende detaljer .. .  
Produsent: Supervision En
tertainment Ltd. i 

WindOWS uten Windows I WordPer
fect 6.0 for DOS er et glimrende alter
nativ for deg som Ikke har Windows, 
men som likevel ønsker en moderne 
tekstbehandler. Den nye DOS-versjo
nen av WP har grafisk brukergrense
snitt, slik at du nesten føler at du har 
Windows likevel. Prøv og se! 

gir - sam
men med 
ny teknologi 
- disketter 

med hele 21  MB lagrings
kapasitet! Sonys nye super
disketter går under beteg
nelsen Mela/ Servo MFD. 
Disketten er delt opp i en in
dre og en ytre sone. Den ytre 
inneholder tre dalasektorer i 
en sektorblokk, mens den in
dre sonen inneholder lo da
tasektorer i en dalablokk. 
Mellom hver blokk er plassert 
et servo-område hvor et ser
vosignal er innspilt ved for
matering. Når hodet leser 
servosignalet, er det istand til 
å finne tilbake til korrekt posi
sjon, og sporingsfeil unngås. 
Servosignalet er fabrikkinn
spilt, og fysisk formatert i alle 
21 MB MFD før levering. 

- Ja, jeg elsker computere. 
Jeg elsker den digitale ver
den, en verden av .. ja" og 
"nei". Det er meg på en må
te. Jeg har måttet hoppe over 
hundre år av den industrielle 
revolusjon. Jeg har gått di
rekte fra kjøttkverna til 
Mac'en. Jeg forsto aldri kjøtt
kverna, men det er noe i meg 
som forstår Mac'en. Jeg vet 
ikke helt hva det er, dog. 



Her er Nlntendo
klller'nl Commodore 
Computers har lansert 
det siste skuddet pA 
stammen av Amlga� 
produkter: Et 32·bits 
TV·spill med integrert 
CD·ROM, til en pris I 
underkant av 3.500 kro
ner. 

Det er til nå solgt over 4,5 milli
oner Amiga-maskiner verden 
over, og Amiga har utviklet seg 
både som et profesjonelt verk
tøy og som en typisk hjemme· 
datamaskin. 

Amiga CD32 er basert på 
samme teknologi som Amiga 
1200. Den har en rask Motoro
la 68EC020 32-bits prosessor. 
som gjør den mange ganger 
raskere enn andre TV·spill. 
Maskinen er utstyrt med avan
serte grafikkprosessorer (AGA) 
som gjør at den kan vise over 
250.000 farger samtidig på 
skjermen - av en palett på to
Ialt 16,7 millioner. Amiga CD32 
er utstyrt med 2 MB RAM, i til
legg lil 1 MB ROM som inne
holder en utvidet versjon av 
operativsystemet. 

Spill 
Et TV·spili blir aldri bedre enn 
de spillene som finnes til det, 
men her mener Commodore al 

de har gjort et solid forarbeid. 
- Alle de slore programvare

husene innenfor spill har møtt 
Amiga CD32 med stor begeist
ring, og allerede ved lanserin
gen av maskinen er el titalls 
spill klare. Dette er mer enn del 
som finnes til andre CD·baser
te TV-spill, sier Tom Jahr hos 
Commodore Computers Nor
geAS. 

Da CD32 kom i salg i 
september. var et titalls spill 
klare, og tif jul vil antallei ha 
økt til rundt 70. Dette er mye 
mer enn det som finnes til kon
kurrerende systemer. 

Mye av den positive motta
kelsen skyldes al Amiga-Iek
nologien allerede er velkjent, og 
at det finnes mange dyktige ut
viklere og kraftige utviklings
verktøy til denne plattformen. 
Dessuten kan programvarehu
sene fritt utvikle spill ulen å 
inngå avtaler om «offisielle li
senser,., noe som er vanlig på 
andre TV-spill. 

- Programvareindustrien er 
overbevist om at CD er fremti-

spillemaskinen, og har dermed 
fått et forsprang på sine kon
kurrenter, mener David Ward i 
Ocean Software. 

Mer action! 
En CD-plat& rommer ca 540 
M8 med data. noe som tilsva
rer rundt 270.000 tettskrevne 
A4-ark. Dette åpner for en helt 
ny type spill, med mer lyd, mer 
grafikk og mer aclion enn tidli
gere. 

For kort tid siden ble bran
sjen (Inklusive Commodore, 
Philips, Sony, JVC, Matsus
hita og Paramount Home Vi
deo) enige om en standard 
for video pli CD-plater. Den 
kalles Video CD, og Innebæ
rer at en CD-plate heretter 
kan Inneholde 74 minutter 
med video og lyd. 

Det kommer etterhvert 
mange filmer i dette forma
tet, og Amiga CD32 er et av 
de første produktene som 
kan kJore dem. Maskinen kan 
nemlig utstyres med el slIkalt 
Full Motion Video-kort (FMV). 

En god del tilleggsutstyr 
kommer ogsll etterhvert til 
CD32. 

kurranse. har du mulighe
ten til , stikke av med 
hovedpremien som nettopp 
er en CD32-masklnl SIA 
opp på side 62 og kast deg 
pA TEKNO-telefonen! 

Her er 
CD32-
spi l lene 

Blant titler som e r  under ut
vikling eUer ferdige, kan nev
nes Jurassic Park fra Oce
an Software, Zool, Zool 2, 
Utopia 2, Heroe 's Quest, 
Litil Divil, Nigel Msnsell og 
Premier Manager fra Grem· 
lin Graphics og Mlcrocosm 
Ira Psygnosis. Grandsjam 
kommer med Nlck Faldo 
Golf, mens Millennium kom· 
mer med strategispi11el OIg
gers samt James Pond 2 og 
Daughters of Serpent. Fra 
Microprose kommer C/vili
sation, Gunshlp 2000, 817 
Fortress og Legacy. Flair
soft holder på med Whale's 
Voyage, Oscar og 1869, og 
fra Mindscape kommer blant 
annet Alfred Chicken, Cha
os Eng/ne og Liberatlon. 
21st Century Entertainment 
har dessuten kommet med 



Lyst til å se TV i et vindu på PC-skjermen? Jovisst 
er det mulig. PCen din kan forvandles til et fjernsyn 
på null komma null med den kombinerte kort- og 
programvarepakkenWinITV. På bildet ovenfor har 
Martin Andersen I dalabulikken PC Computing I 
OSlO lått Inn NRKs prøvebilde på PCen. TV-bildel 
vises i en såkalt ({non-Interlaced,,-oppløsning på 
fra 640 x 480 liI 1024 x 768 piksler. WinITV har 
Innebygget tuner. slik at du kan bruke musen og 
pek-og-klikk-meloden for å sviIsje fra kanal Iilka
nal. Du kan også koble videospiller, -kamera og eventuelt laser-disc til 
Win-TV-kortet. WlnfTV kjører under Windows 3.x, og forutsetter at du har 
enlen VGA eller SVGA-monllor på PCen. Pakken kosler kr. 4.490 pluss 
moms. PS: Neste utgave av Wln/TV er Ilke om hjørnet. PA denne kan du 
ogsA rA Inn tekst-TV-sldene direkte pA PCenl 

�wm�� GW�f 
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B,øff deg klok! Bli EKSPERT på 10 minutter! Ja, så 
heter det i reklamen for denne boken - ((Bluffers 
Guide til Computere» . Boken er utgitt på det danske 
forlaget Borgen (tlf. 095-4531462100), og lærer deg å 
slå om deg med kryptiske dataord og -uttrykk. Impo
ner dine venner med ord som konfigurering, initiali
sering og cache-kontroller, og pøs på med forkortel
ser som RAM, TSR, EMS, XMS osv. for å vise at du 
hører med blant de klooooke. Møter du en Windows
bruker, skal du si at du er OS/2-ekspert. Overfor en 
OS/2-bruker sier du at du ikke bryr deg om gammel 
teknologi, men at du er opptatt av NT eller Windows 
fqr Workgroups. Alt annet enn 66 MHz 486-maskiner 
skal du rynke på nesen av og kalle «hjemmedata
maskiner". Hvis du skulle støte på en som program
merer, sier du bare: - Herrejemini, det har vi da 
FOLK til! Boken koster bare 48 kroner! Anbefales! 

kurransen om mestertittelen, 
og det ble konkurrert i to 
klasser -junior og senior. Fra 
Norge deltok Daniel Arnt
sen i juniorklassen og Andre 
Olsen i seniorklassen, beg
ge fra Arendal. Vinneren i ju
niorklassen ble en svenske, 

med seieren blant seniorene. 
Det meldes om høy stemning 
under mesterskapet. Blant 
annet fikk alle deltakerne 
oppleve livekonserter med 
både Billy Idol og Bon Jovl. 
• Zenith Data har laget en 
notebook-PC som er drevet 
av solenergi! Foreløpig drei· 
er det seg om en demo-mo· 
dell, og representanter for 
Zenith Data forteller at mas-

• Det nederlandske selska
pet Prlmax er på markedet 
med en 1 6-bits fargeskanner 
- Lector Color Mobile. 
Maskinen kan skanne i A4· 
format, i en oppløsning fra 50 
til 400 dpi. Skanneren selges 
i Norge av Lexmark Interna· 
tional (tlf. 66998568) og 
Merkantildata (tlf. 2 2 7 1 -
0550), o g  h a r  e n  veiledende 
pris på kr. 4410.-. 
• IBM vil gjøre talegjenkjen
ning til en standard bestand
del på sine PS-maskiner. En 
demo-utgave er allerede 
presentert. Den består av 
20.000 ord, og skal enkelt 
kunne utvides. Demo-utga
ven kan ta diktat i en hastig
het på 70 ord i minuttet, hvis 
du snakker t-y-d-e-I-i-g og 
med et markert opphold mel
lom hvert ord ... 



Jeg kunne tenke meg å oppleve å reise til Thai
land, hvor jeg kunne oppleve landet i en Virtual 

- Det måtte være en natur· 
opplevelse. Jeg skulle gått 
på jakt i en grønn, herlig skog 
med pil og bue. Jeg kunne 
jakte på hva eller hvem som 
helst. Oppleve den sitrende 
spenningen ... En slik apple· 
velse har jeg verken mulig· 
het eller lyst til å gjøre i vir· 
keligheten - jeg ønsker jo 
ikke å skade noen! Det er 
nettopp det som er så fint 
med VA, du har muligheten 
til å oppleve det du ellers 
bare kan drømme om. 

- Dette er et tema fullt av 
feller. Den største er grovis
feIla, den lavpannet erotisk 
stupide fella. Den styrer jeg 
unna. 

Men jeg kan jo drømme 
om å bli vektløs. Bare det at 
det kan jeg allerede bli, bare 
noen kan betale for en liten 
raketttur. Ikke bra nok. 

Eller at multimediatekno
logien skal kunne stimulere 
smak, lukt og følelse i \illegg 
til syn og hørsel - hrmmm. 
Passivt. Ikke bra nok. 

Eller at jeg skal kunne 
få stoffri rus: Koblinger via 
øyne, ører, magnetiske, hva 
som helst, bare program· 
mene kan finne biorytmer 
som får meg til å miste ta· 
ket på tid og sted, og gli ut 
i det store, fredfylte osean. 

Reality-maskln. Grafikken måtte da være så god Adobe har lansert 
at den ga et blide som var nært opp til virkelig he- �:r:��nn 
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• WordPerfect OffIce 4 O 
for Wmdows er kommet I 
norsk utgave DeUe er et tre 
I ett program som kombme 
rer elektrOnisk post kalender 
og gruppeplanlegging I eU 

program DOS utgaven av 
samme programpakke kom 
mer ogsa I norsk spra.kdrakl l  
(opet av årel 

ten. DataKompaniet i Macintosh. Premiere er et 
Jeg kunne også tenke meg at jeg kunne gå til et Trondheim (11f. 07·555149) program som kan brukes 

sted hvor de hadde Vlrtual Reallty-maskln og tilbyr DataUne 3,5" harddisk· til å lage multimedia-pre· 
planlegge innredningen av leiligheten min. Der ��:e

til
p:�i?g !�� �� s:�� �:������.

e
�'��l

d
�9;���e�� kunne jeg flytte rundt på møbler, tapetsere osv. - Pris henholdsvis kr. 2.390 og i den nye versjonen er be-og se hvordan resultatet ville bli før jeg begynte kr. 3.690 pluss moms. Hard· dre muligheter for lor. 

med selve jobben. diskene krever imidlertid al håndsvisning av arbeide· 
Men den største drømmen må være å få oppleve deler av dekslet på Amiga· ne under redigering. Vei· 

hvordan et dyr lever� F.eks. en dag som en katt. �:::� �:S!
k
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Hvor jeg så verden gjennom k
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F.iiiivanlige Amiga.g�a,�an�t;�en�, ���iiii�;iJ. 
• Canon er ule med en 
god og billig fargeskriver for 

PC BJC·600 kosler 5 850 
kr pluSS moms • 



WINDOWS 

ABC til Windows 
- tidens nye PC-verktøy 
1 . .....,.,."'� 
lo\tiIW ltou-o 
YnMreuiIdo:en ti en .-njDn 
SOIIlIijtrIllDennttK*en lil<erlieg 
(lfllWi'IØow$3.1. nUightlene dll lIr.kmlil�.� 
ntl wma.s-st,ermblldet ipni!lg oglutkng� ....... musbruk.' 
styrt WiI'Idows..ooltInQWIebn
geo;IehitlPelnklltr"""' �.Ww
Q1or, �, \ekstbe/lio ..... og 
" ...... 
13Gli� .. lrll15,_ • • 

Excel 4.0 - mot nye 
horisonter 
LI!rf-OQ/dI1IIM. 3. røv, u/ØI __ 

��
d
:;"S:::��':s1<rtvll l txcel' 

Detøm.14lIslcl .... 'tn On1'OOuk· SiCi.n lil �J1<ett vir'<eN1 ...... 1ge
rInII. lal�or�t'irog. skrifttypt' oo 
u�,lofmll',�.fil<1<.�wr 
og makroer. Oe!\e I<gmpIenam "* 
en omlan!Ode modeIdeI, de<deI 
Yists Ie«!i9tlftdukln byogel'idere p.I.:�fISIeI$1y<ing.�. 
..,....,tyst, ."ASY5Iem. for i ne..-. 
oot.Mctil opp(lMnl(slikaldu 
slippetmye........-I.8sningef :::::""tk pl disken eie,,,. 

U4._ "HIl,' • • 

Word 2.0 for Windows 
i syv skritt 
;.,=� 
IfrllJll9ll�ltl'f'llPll. o. 
.,....�rlti_bob .... .. 
rnod �: Du Ur..,. .... trI· 
dI'.I � I!3 æ1l11umltggende tii 
æI_"'. � rnod løs 
ninottltrdupldtsbKeIIofV'Jli$lr,I 
OIX. om d�-.t 
2DØ.ld" trUIi.· • • 

������on8utvikling i 

f"fHJ�'I$k"'"'IJtkrg· 
��In Volkn og l.� .I�bbene. 
P'OIt$jOneIIl!�kle,!OII'1k1tferom 
rot MIte,! r-lje'degenmsjoJrlS· 
",ltIlI'1kafibruQ lMOOIdel l llenne 
I>OU.Den lIQtl dden viserllYor1Wl 
WIJldows·WIcIut<.�.mU$OO 
m\lSpeU<I, ruleprdinmetlyerOil 
�b'uUslopplbsjonsul· 
ftOint), Res"" .. bob-.iser ........ 
"..,.,., � gjlMom OW"  
"""",",,"'rI�;ælJJ)'I �DI�E>:press. �,.,_lIobbnelef!tt 
1II000011SdncM!rsp.r-o.aEøe 
Expms h irnpoo1ln!l! 
1101/_ tr 235,· 

SK,JERMTYPOGRAFI 
Pagemaker4.0 
fra slarttll mål 
�:::-= 
larIWI �""'4,Ofrlo,"n· 
non.v, bbp!Mac:ogPC·ogrnor! 
FQr denne W<a hjelpo, deg I.e\atllo,. 
gode arbtidrtuliner. JIOe som Wdu, 
""�'$. Og lidkrMndt, Hw� kap�. 
Ielgi'degln samlelpresemasjofl � 
ii!llefTU. inklusil'ttriksOgleknikk!( 
duellrs rmne lell'lidlomkling 
r\te,.IIiI,pj iluslrøjone,ogebem· 
'" 
mskl,r b 2U.· • • 

��'!.f��e PC-bok, 3_�u� 

� �  .... av.n ltlaSSlk!r!'IQatafoNgtt. � den sene .. licIs 
� � PC.fr.,.,t"",lIoUe'tnjorllP\l!lin"t"l<\g tMllkri/lgOPPSI�� 
aven IBM-type personli'j d.llamaskin ()en lOfflillllrdeg hva du skal lin· 
neowi ""keneduhar kjøpt, oolzrerdegt�ul<e opt'�IMYSllmIIMS· 
OOS,Et\erh .... "$O/I1duleser. wdet mysti�ke l'edd�nsPCe' tQrtv;"· 
ne: Ou.itt"igjtn mlden spennendtIO<1lAelse 
13Zlidor kr 1115," • 

:!"..a�: PC-bok, 2.,mMrtfulgl'" 

HåfduhafiOmrntl gjeMDmMinIIllSIIPC-boi(, eIlefha'slin degllJm 
tilti!Mrenr!etIJl'W!$kapfføieg8l1l'11nd.tr deMoll opp!llge1l11.som 
ooderen lJassil<e'. mio:!t i � ""deg. Fottan""' tr..,r-Horvts 
tremsiemesltrt l te<n"'"'llr- øersonIigI �.Ouw gmnltt1 
u ..... ul r-PCen mecldenN bob,fa«lidu la!ftfllotsttden ulttll bli 
\eIo'IoIo9iSktorvmL 
1M .. I> US,· • 

Boken om WP 5.1 
MIdoHIJ.'1-* 
AIIlrtdt'-sllbpitell dtnnebeNI 
om landrts mes\ lIrUbI ftb1t1tNn6. 
...... deQ �. Men W<* 
Pettecltrlljenl;tIk!ttorlværlotW 
som 1tI 1I<rMmaskIn11l1 lin*, 00 
1Or si1�lrIftOO Msibili
Itt, som Mtr_1iI marematbb 
lormIeroo ll\\ll1eknologl llobO/9l" 
1Iist",IIIII R1iJIiOhIttrlt legnti:apol· 
iII', OIIdulær"' Ior$ij ta� 
tIi�Wordl'lrfeclgjlM(llJ1 dem 
2911111, . 270,· • 

Lag dine egne WordPerfect makroer 
h'dar SI"'lb I0Il1 .. 
få'un nytteavllestl<felTene$OJJlskjlJle' MgI<;lenr.emegrr kr3ftiQe 
leksttle/lllJlllleren. Med te,diQe mode�mal<roer du "'" tIygoe vIde'e pl. 
entlnp!diskeneller�ralislraOlXI 
U4llder kr 165,· • 

Prosjektstyring på PC, 2.�JJI#Vf 
H • ...,H.tw; 
\.eprosjekWyringsleMiWn ·OO JlfOlll1tM'lel"llduIlrl.QtI EgrotQprt· 
lerOll'll.licrosoft ProjoclfOfW�. CA- SuporProjoeIOO'Aewf'aio11 
•. I,pluss kjgperiO. 
13Gllde, 111 m,· • 

dBASE UI+IIV 
MidIHIJ.BjN_ 
��lrlmnditd� IorPCor 
lS201dor lr IIIS.· • 

SK,JERMTYPOGRAFI 

UNIX 

UNIX og åpne systemer 
....... ro.� 
EIIIS\anoI 
vterlltg llNOC ......... ogpolmsialo. UMX.rtllll<tdofdforden 
.. el' ... tids� ........... mecI_,ipQl lyIIenW. 
"""'MierrI ........ Iagdding ,.Ije<IHIeIOII X·�. -.,,;g :�D�! 
Introduksjon til UNIX 
Willy V_tt 
Enblg";og kompakt inlrocMsjon tjUNlX'be'_� 

LÆR-SERIEN 

Lær DalaEase og Lær mer DataEase 
..,.... hldl .. 11Ioro Ilibl. 
1.>ersjoner .... eheftersom harttnm _�"'_lcten 
�skoIen.8økene,.degfQttmnullilgrønnleøgrflclt 
� OIIimp1ementering ... � mecI �  
vm,on u.fnkr:wrsisOOtniRllrlimloringibruk" JI1rieØsIedenn 
Dlanl JIIJSOI1IitIe dalabas«I Notge -tnlebØlgisom ..... _ 
lItIyIhIgi d $lilg$ WbGmhel: lJIen somsIOf. oIIenIIgsom� 
lartIIlllEIH: 1J701'''< kr IIIS, • 
l .. .... D.taElH: l5/isld.r kr 235.· • 

lær WordPerfect 5.1 
og Lær mer WordPerfect 5.1 
llomS.ti.boIrr 
a.errnodm ats.pIansoIOfMlilI1: 8r'uI<Ibla.r-� 
BlOgS/::tllicllWtr-instilutlet DrW'IItg""lrinn nullilmel\lYlg mecl 
punI!M$e--.;ngu· oø mecl lor'bkllige pr�OOIM· 
�lde_der,,"SllrAst 
lIIrWontPlrItcI5.1;lnoldtt tr IIIS.· • 
l2r ... WonIPorlocIS.I:t1S$INr b Z35,· • 

Lær 1·2·3 og Lær mer 1-2-3 
I!rSl.'nfllchooTllorINilun 
To�'om ""rsjon2.x"" lotus l·2-3,some'el utr""$logklilftigoo 
l(1rmb.arf .... r1cI.,.,. fo<� "nderDOS. DisseOOl<toe g� deg de....., 
� .. n .. 
lIIrl·N: II01I*< . 'IIS.· . 
lIIr Øllrl·�-3: IUII� .. lr Zl5, • 



for kurs 09 sett/studium 
KOMMUNIKASJON SIKKERHET LÆREBOKEN 

Ut i verden fra egen 

��j::�ouo 
::�:��I:��:':���"M 
Ja�", R"ssla"�, l\me,;ka. MedCi" 
l!\len �rm·PC,Mllc, termiJ\ll, 
Ami\l3·kanduJås ..... ' pAspø'Sl!låI. 
skaHerorr�ningsinfDrmasjon,finM 

:, ��;��:=:�::ka�r 
deg hvadalakommuni4<asjo""ns .... ,
d.nllori!tlydegl 
no.lde, -' 245,' • 

Moderne 
datakommunikasjon 

scmpmool;g rfJrkUrj 
Stig Selmtr·Ademln 
lJe1 hnneselveHa. må1er� dala 
kommunise,. �o. tekniskefal�ru· 
.... r.e.' maoge, "O sel'l om du gi.' 
delriktig,lr<le1i1<ke$;kl<e�atdeter 
rimel;g�U""",monott 'delduml 
gjø,e.Iæ",' du"'dlogjl!r<de!"tar 
denne boka dl!\llra gnonnla<joetvia 
mOO.mets mysterier til lilkotl�no til 
imernasjonale netrogljentster. Kom· 
plen med foOdarirlg a\' a""lISe�e �e' 
rleStefog Jeilsøking. En ouligl\M! 
420 lid., lr 350,- • 

Innføring ! 
lokale datanett 
2. rtviIJertt ul(J81't 
Ro�ldMol""'OII HI'onOJhlf 

�:: ='::!��: ��:��r 
deg hvoroan leknQjQgien"';rte,. 00 
girde!l oversiktovtrotstyrsome< 
tilgjengelig p.! d.t norsko mark..s.t 

Datavirus 
aorS,nden18 

::���:o.!���:=,:;:leme 

"Ol Her iæfer du om viruMypef, om 
smineveierOOom dfrle monillak 

�_ 15111111 kr 165," • 

PC-sikkerhet 
Anden 8.r:I!man, onrsan ot 

����
e=a.:!�:!�:��i del 

sbndillillOsicedatasikkernet\;miljøet 
tr .. n"'lIrl� forden som v" bme 
et furKlamentloredb-bru!<en p.!.in 
artleidSP!aSS.iltJ l/t<e' h>'i!kendala
SikkerMtsomtreng$,om ,I\<kerhet i 
pe-netl om btSkytWse mot bevisste 
ar>grepog om oroanisering av sjk!<e'
lIt'tSa,tleid, Dessutoo punl;Mse opp
summeringtrsom kan Drukes p.! 
o .... rheads ikurssammenhenoero.1 
203lid .. Irt US,- • 

DYSLEKSI 

Veien fram fra A til å 
MicllHlJ. BlatrIH 
Hjel�'den somha'lese- ooskrivevansi<e,tili overvinn!øroblfm""". 
Bokm!;log nynorsk 
1201id., kr 120,- • 

Personlig databehand
ling - Informasjons
teknologi for deg, 
2. rtvi<Jert� Illoa" 
InllYl,Bøtnon(rt4.) 
Marl;edets mest komp1elle Iæ,ebok i 
persOl1!ige<lb, utvikletforllande� 
1tey!li;000nBf. AYiIlnr>olOetMaskin 
OOP'OOl3miæ'e. TOIksI\letlandlingng n!"'ft"'l',,,lIl ø'lISe!ltasjonsteknlkt Plins<ppe' OO 
metode,fo<regneatkbruk,Teorifo, 
ogmorlelibyglJingmed databasor 
Datill<ommunikasjon,meden uvu' 
de11�innlllri"Q ; oornke"nlin,tilbuO 
oofor,.tningsm"l�l'lote,. De"som 
vil bli en seriøs brLf<eravdagen, 

�::�
I
,
ioJeda1averkl�'W' 

PROGRAMMERING 

��a���!� og C++ 

Blil<jerltmMC. dag!ns lell!n(ltspf1kformaskinoæ,proor�mme'i09 
00 dels ullrideiseC ... F\l'den som alle,""".,filtkjent med program
me'iI>gskunsten -b'Uk Borland CIC .. versjon 2.0 eller nyere, eUe'QI3-
llskompilatoren SmallCsammen med boka, SmaIlClh p.! disken Ira 
lorlaltereneilergralislfll DIXsammenmed eksempelfiientliltmka. 
13S,ider tr 190,- • 

Min norske TurboPascal-bok 
T,ul, Mlland 
T urboPasc;Il b'ukes av tusener t� li klse smol og store oppgave, som 
standardørogramrneM IkkeMndlere(. DooMbokaS1a�erde'l/t<ep,o
gwnmenesllllte�M<II"orske ruti"",f()ft>eCre bruker(lr!nsesniH.L1 
skjermMndtetirlgenbli raskog efleklr..Llg stooige inn<,laWl,lti"",.',lod 
skriwrstyrino,lærllJSknlJSingog detalje,somsl;iIJt'oodtlrao:d�igere 
�rammere,..fmTu!OOPascal 5.0 
150 ,Ider kr 185,- • 

;:::���im.�ig�r:;���:': ,--------------------------, 00 kjøperM r,nntS ikke! 
12a,ld .. kr 115, • BESTILLING 

Bestillinger elier forespørsler om norske og utenlandske bøker kan skje på følgende måler: 
e Telefon 22 63 60 00 mellom 08,30 og 16.00 
e Telefax 226360 50 hele dognet !�����:!� meldingsformidling 

:�I:';;:�:���e';"""'beid medTeledirektorat<t og Norges �-

• Via DATATIDs BBS DIX, telefon 22 63 61 87 eller telefon 22 63 61 88. Send brev til bruker 
DATATID bestilling. 

• Pr. brev til DATATID, postboks 250 Økern, 0510 Oslo 
3Z.lde, kr �.- • 

Pos\nr./-sted _____________ _ 
Telefon ______________ _ 
UnderSkrift: ______________ _ 

Kan sendes 
ufrankett 
i Norge Adressaten 
betaler 

pottoen 

SVARSENDING 
Avtale nr. 135000/100 

DIITIITID 
Økern Postkontor 
0508 Oslo 



$km til' TEKNO. 1&/. po.fbob150 OkIKn, 050Ø 0./0. 

Bildearkiv 

Jeg mener å ha lest ett eller an
net sted at det skal finnes et eget 
program for l:;Iildeaf1(iv for Macin
tosh. Er det.hqe som kan benyt
tes aven "hObby .. -Mac·er? 

M., Oslo 

Du tenker sikkert pA programmet 
Aldus Fetch. Dette er et program 
som du kan bruke som basis for 
bildearkivet ditt. I Fetch kan du 
gruppere bildene dine slik du !iSlv 
ønsker, og lage dine egne søke
kriterier. Programmet gjengir og
set miniatyrer av bildene - sAksl
te ",thumbnalls»-kopier, som 
kommer opp i et minivindu mir du 

peker pA filnavnet. Dermed er def 
lett .4 finne frem til riktig bilde. 
Fetch kan ogs.4 brukes til et arki
vere lyd· og QuickTime.filer pA 
samme m.4te. Har du diskplass 
nok til alle bildene dine, sA er 
Fetch absolutt noe et kikke nær-
mere pA. 

red. 

PC-prosessorer 

Jeg skal kjøpe PC, men blir ikke 
klok på alle de forskjellige benev
nelsene på mikroprosessorene. 
Hva er f.eks. forskjellen på en 486 
SX og DX? 

Tom, Harstad 

For et ta 486-prosessorene først: 
En 486 SX er akkurat det samme 
som en DX, men koprosessoren 
(også kalt matteprosessoren) er 
koblet ut. Det vil si at SX-proses
soren ikke kan kjøre programmer 
som krever matteprosessor. 

NAr det gjelder 386-proses
$Orer, har SX-varianten en 16-bits 
buss, mens DXen har 32-bits 
buss. Det gjør at DXen i praksis 
blir dobbelt sA rask som Sx. 

Husk at MHz beskriver has
tigheten pA prosessoren, men en 
486 er likevel raskere enn en 386 
med samme MHz-frekvens. 

Hvilken prosessor du skal 
satse pA, avhenger naturligvis av 
hva du vil bruke PCen din til. Da
gens «folkeprosessor" er 486 SX 
25 MHz. En 386 DX 40 MHz er 
omtrent like kjapp, men denne har 
ikke muligheter for oppgradering 
pA samme mAte som 486-pro-

red. 

BBS 

Jeg har lest om et BBS-system 
som heter FirstClass. Såvidt jeg 
vet finnes dette bare for Macin
tosh, men jeg har hørt at det og
så skal komme for Windows. Vet 
dere noe mer om dette? 

PC-bruker, Oslo 

FirstClass-systemet finnes gan
ske riktig for Macintosh. Det er 
en rekke FirstClass-BBSer i Nor
ge (se BBS 24 pti. midtsidene). 
FirstClass for Windows er ogsA 
kommet. Du kan logge deg inn 
pti. en FirstClass-base med ditt 
vanlige kommunikasjonsprogram 
og hente ned den brukerversjo
nen av FirstClass som du ønsker. 
Har du problemer med A finne 
frem pA BBSen, så skriv noen 
linjer til systemoperatøren for A 
fli hjelp. 

AMIGA PO! Fred Fish til 920, Grapevine, Amos PD med mer. 
Fra kr. 8,50 til kr. 1 2 ,50 pr. diskett - inkl. porto . For mer info samt 
katalogdiskett, send kr. 10.50 i frimerker til: Geir Hastvelt, Futehagen 
13 B, 3738 Skien. 

PC-KONTAKTER ØNSKES! 
Skriv til: Hans Petter Bjerva, Lerke
veien 11 ,  4950 Ris"r. 

- - - - - - - - - - - - 
_ Brukerforening lor _ 
_ Mac-brukere! Skriv til: _ - MacFORUM, post- -- boks 7 Vinderen, -
: _O� ': �s�o. _ _ _ _ _  : 

Ca. 1 MB med komprimerte 
programmer. Tipping, slekts
forskning. pokerspill, røykekutt, 
lån, etikelter m.m. Oddvar 
Magne Eldim, 6440 EJnesvA
gen. Ttf. 71262521 - etter 
klokken 20. 
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ATARI
klubb! 

Atari ST-eiere - hvor er dere? 
Vi prøver å dra i gang en ny 
brukergruppe for Atari, og vil 
derfor gjeme komme i kontakt 
med de 15-20.000 ST-eierne 
vi vet finnes et elier annet sted 
der ute. Interesserte kan hen
vende seg til: �tarl ST User 
Group Norway, cio Stein Ar
ne Jensen, 3630 Rødberg. 

PC-kontakter! Jeg ønsker kontakt med andre PC-brukere 
for utveksling av erfaringer osv. når det gjelder alt som har med 
Windows-programmer å gjøre. Skriv til: Magne Hunsbedt, postbokS 
4574 Grim, 4602 Kristiansand S. 

Jeg er en gutt på 19 år som er opptatt av 
data og datamaskinens utvikling. Er inter
essert i å komme i kontakt med andre 
som samler på datautstyr og -maskiner. 
Skriv til: Yngve Kristiansen, Klaus Eg
ges vei 39, 1410 Kolbotn. 



dert kuuuleste side. Her er det 
så kult at:

"
selv DU kan bldral 

Får du en ·hlstorle eller tegning 
pA trykk, vanker en overraskel
se I posten! Adressen er: TEK
NO, Kult nOkl, postboks 250 
Økern, 0508 Oslo. 

- Hva er det verste for da-
taselgere? • 

Folk som tenker først og 
Ikke handler etterpå ... 

Jeg har fått nye klær. 
Jakken er fin, men buksen 
er litt los rundt armhulen. 

- Hardt arbeid, og after hardt arbeid var det som førte meg 
til toppen, Olsen. Ikke MITT arbeid, naturligvis . .  

- . . .  og en vakker dag, min sønn, kommer aft dette sann
synligvis til cl bli eid av et enfoldig lite fjols som du har giftet 
deg med. 

- Problemet med deg er al du ikke kan kommunisere med 
folk, pappa! 
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Her begynner spIll
TEKNOI l  hvert num
mer vII du finne mas� 
sevls av stoff om spill 
for PC, Amiga & Mac, 
pluss nyheter om 
spill som kommer, 
pluss hint & tips - og 
TEKNO-medarbeider
nes høyst subjektive 
oppfatninger . .! JeZZ: 
Det blir MER spIllstoff 
allerede I neste num
mer!!! I den forbindel
se mottar vi gjerne 
tips fra deg om spill 
du mener vi bør om
tale. Husk: TEKNO 
lytter tIl leserneI 

I Tornado - H ERLIG & realistisk! ! !  

Har du lengtet etter den 

kr
":::: �;:'f:z:�,:!ula-

krigsstrategi og realisme 
; høysetet? Velkommen 
til Tornado. 

PC De siste årene har kamp
flysimulatorer hatt en stygg len
dens til å mer være «avanserte 
skytespiU» enn realistiske simu
leringer. Skrekkeksempel: Etter 
knapt en times spilling er du så 
god at du kan skyte ned de beste 
fiendtlige piloter. Derimot, i Tor-

overstiger 1 200 kmlt. Denne hef
tige egenskapen gjør al det kan 
nærme seg fiendtlige mål lyn kjapt 
og neslen usynlig på radar, for 
så å slå III med full ildkraft. Man
ge av oppdragene i spillet baserer 
seg naturligvis på denne sære-

nado så leker du ikke helt. Der genheten ved flyet. En annen fi-
blir du rett og slett helt hvis du er nesse er at flyet både kan ha så-

toren før du kan begi deg ut i det 
«virkelige» flyet. På tross av at 
kapitlene med «Flying Training» 
strekker seg over drøye 90 sider, 
går det hele overraskende raskt 
unna når du først er i gang. Fly
treningskapitlet er delt inn i lek
sjoner, og det er bare å gyve løs 
på dem en for en. Selv om du 
finner ut at en loop er mye mer 
komplisert enn hva du trodde den 
var, så vil du etter lit! trening be
herske det meste fra en ganske 
enkel take-off til den mer kompli
serte (men desto effektive) Im
melmann-manøveren. 

god 
;�\HOgramUlviklerne har ��'��e:
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gjort en suveren jobb. Tornado nøvreringsevne når det er på- )1 � 
byr på helt herlig flyfølelse og krevd, samtidig som det også gir -
tryller samtidig fram lynkjapp, de- mulighet for store hasttgheter når � , .� taljert polygon-grafikk. Foruten det trengs. " , "". 

r��k:���:r,«�:�'��;�d������� Ikke lært på en-to-tre! 0, =..":,�:-'" 
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e
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destykke. Og når det gjelder rea- rett i flyet, i full fart over fiendens "-
lisme: I treningssimulatoren kan områder. Denne funksjonen er fmmefmann-maneveren 
du gjøre flyturen så realistisk el- god psykologi, for hvis du ikke er Når den grunnleggende fly-
ler, om du ønsker det, så «skyte- skutt ned etter to minutter, er du treningen er ferdig og du er 
spillaktig» som du vil. Men skal garantert ødelagt av frustrasjon dødsklar for noen «dogfights" 
du først ut på "ekte" oppdrag, er etter fem. Hvordan å fly en Tor- høyt oppe i det blå, får du raskt 
det ikke lenger noe kjære mor... nado GA4 er nemlig ikke lært i en liten nedtur. A fly er nemlig en 

PS: Selv om vi lover cf Panavia Tornado GR4 fra en håndvending! ting, å beherske våpensysteme-
bringe deg ferske . �r�:: ::gF�:,
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�:�:�:�� spillnyheter, lukker vi net brukt under Gult-krigen til å lenger enn meteren forbi rulleba- kapitlet og med filmen " Top Gun» 

ikke øynene for gode, ødelegge Irakiske flyplasser. nen. Designerne av spillet gjør det godt i hukommelsen, er du klar 
gamle spill som flere Hovedfordelen med dette flyet er klinkende klart at du nok minst for både luft-til-Iuft kamp og van-
bør få gleden av! at det kan fly helt nede i 60 me- må investere en fire-fem timers lige bakkeangrep. 
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du flyr sammen flere allierte fly. 
Dere har gjeme ordre om å øde
legge ulike delmål. Selv om luft
kamp oftest er en del av oppdra
get, har ikke en Tornado så mye 
den skulle sagt mot en elitejager 
for luftkamp, som den russiske 
MIG 29. 

Oh, !hat feeling .. .1 
Og det er realisme for alle penga 
i dette spillet. Ett tokt om natten 
er absolutt en mørk opplevelse -
også for deg i cockpiten. Her er 
det ikke noe juks, og ingen in
strumentpaneler som er overdre
vent opplyst. Del du ser best er 

«O/ving in for attack ... /" 

"Langtoktene» er nok de mest 
krevende. Her må dine innlærte 
fly- og kampkunnskaper virkelig 
til pers. Du og vingkameratene 
dine må nemlig overholde et fin
slipt tidsskjema for å ha bensin 
nok til hjemturen. Et heltemodig 
sidesprang for å bombe noen in
stallasjoner utenfor ruta kan der
med få ganske tåredryppende 
konsekvenser. 

Proff planlegging 
Hvert av de «avanserte» oppdra
gene skal planlegges. Og nett
opp her er det at Tornado har 
skilt seg fra bermen. l «opp-

faktisk stjernehimmelen som dragsplanleggeren» får du et kart 
hvelver over deg! På tross av opp på skjermen. Her har du 
morket er du godt hjulpet av da- oversikt over amerte og fiendt1ige 
tateknologien j flyet ditt. Tornado territorier, med geografi, veinett, 
har nemlig datasystemer som tar hovedinstallasjoner, radardek-
for seg mye av manøvreringen ning, baser, flyplasser og mye 
både under flyging og ved lan- mer. Og herfra kontrollerer du all 
ding. Flyet har også et system planleggingen av ditt neste opp-
som heler «Terrain Following». drag: Hvordan ruten skal legges 
Med dette kan du bestemme en opp, hvilke mål som skal tas, hvor 
fast høyde flyet skal holde i for- mange fly som skal være med, 
hold til bakken. Har du bestemt hvordan de skal oppføre seg -
deg for å fly over et fjell med en og en drøss med andre punkter. 
hoyde på 200 fot, kompenserer Det er en rekke ferdigplanlag-
systemet da automatisk for høy- te oppdrag ti! deg, men når du 
den til fjellet, slik at du alltid har skal ta de første famlende skritt 
trygg klaring. Det samme gjelder for å lage et oppdrag selv, er bru-
når du går ned i daler, så dette kermanualen igjen god å ha. Her 
systemet er ypperlig for å lure seg kan du planlegge alt fra det 
unna fiendens radar. ukompliserte og lite krevende, til 

Føl adrenalinet boble I deg de mest komplekse oppdrag med 
når du sneier tretoppene I tre automatiske flyformasjoner. Du 
ganger lydens hastighet. Opp- kan også spille kampanjer - det 
lev den evige biA himmelen vil si al du flyr det samme lIyet 
over skyene og glem 10-mete- gjennom en hel rekke oppdrag for 
ren I svømmehallen nAr du å oppnå et større mål, for ek-
stuper som et prosjektil fra førti sempel herredømme over et visst 
lusen fot, ned I det deilige, hvl- . territorium. 
te skydekket. Kjenn lettelsen Av andre tøffe ting er den et-
nAr landingshjulene slAr trygt terhvert så obligatoriske "two-
ned etter et svett oppdrag. player» funksjonen. Her kan du 
Mange av oppdragene er nem - duellere mot en venn, maskin 

F---''''''g.::'k::ke:.:ba='"=-:ba=m"em"a::I.::: .. __ --'k'''ob'''tet til maskin via nuJlmodem-

... og snart skal bombene failei 

kabel (skjema for å lage en slik 
følger med) eller modem. Du og 
en kompis kan også være ving
kamerater, slik at dere i felles
skap kan bombe fiendenes fly
plasser ti! pukksand. 

Krever litt . . .  
Du kan bare glemme å spille det
te spillet uten joystick. Helst bør 
du ha en ergonomisk formet 
"flightstick», men skal du først 
virkelig satse på opplevelse -
skaff deg en .. Thrustmaster 
FCS". Dette er en eksakt kopi av 
stikka som sitter i «F-4 Phantom», 
men den gjør seg også særdeles 
bra i en Tornado. 

Ellers er et lydkort neslen på
krevet. Selv om lydeffektene ikke 
er avanserte, blir det ganske tamt 
å spille flysimulator uten å ha 
brølet fra jetturbinene i ørene 
(høyttalere med basselementer 
skal du selvfølgelig plassere bak 
deg). 

Grafikkmessig kan ikke Tor
nado konkurrere med «texture
mapping»-metoden som flysimu
latoren Strike Commander bruker 
for å gi veldig realistiske landskap. 
Likevel er verdenen du flyr i Iro
verdig og godl detaljert. Fordelen 
med slik «polygon-grafikk» som 
Tornado bruker, er at du ikke 
trenger å ha en hyperrask mas
kin for å få jevn, deilig lIyopple
velse. Du klarer deg bra på en 
rask 386/486$X. 

Tar tid 
Aberet med del hele er tiden det 
tar å sette seg inn i spillet. Jeg 
savner en opplæringsfunksjon slik 
at du kan få instruksjoner på 
skjermen mens du flyr. Du kan 
med andre ord glemme Tornado 
hvis du vil lære å fly i en fei. 

Derimot, er du ute etter kom
binasjonen strategi, action og fly
følelse - da er dette spillet som 

Har du Ild, vII Tornado gi 
deg hundrevis av timer med 
ypperlig, luftig og hesblesen
de underholdning. Tornado 
anbefales herved pA det ster
keste, og det sikrer garantert 
vinteren for deg, uansett sno
mengde ... 

HIlkon Urs/n Steen 

Digital Integrations 

Systemkrav: 
386SXl16MHz, mus, VGA. 
Sterkt anbefalt : Lydkort og 
joystick. 

Pris: 
Kr. 495,- (veiL) 

f�:SA -=;-�-f=-�� ... TOPPI 
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Endelig kan du 
spille Hugo hjemme 

i din ege stue 

na som 
computer spill! 

Hugo er troll som bor sammen med fru Hugoline og 3 barn. En dag 
kidnapper den slemme Heksen familien hans og Hugo må begi seg av sted 

for å redde kone og barn. Hugo er snill og harmløs samtidig som eventyrene 
han deltar i både er morsomme og spennende - for alle aldersgrupper! 

Spiltene inneholder alle de 4 Hugo-eventyrene som hittil er laget og leveres 
til PC, Amiga og Macintosh. Du får kjøpt Hugo hos alle hjemmedata- og 
PC-forhandlere. Veil. ulsalgspri!t er kr 449,· 

Enedistributør (jIJ ��i:� 
Storgaten 36, 1440 Drøbak, tlf 64 93 24 65, fax 64 93 34 44 



Ancients I og I l  
Anclents ((de gamlell ) 
bestAr egentlig av to 
pakker. Den ene er et så
kalt sharewarespll/, I ut
gangspunktet gratis. An
dre delen koster penger, 
men under 200 kroner 
(Can $23.95), selv om in
ternasjonal pengeoverfø
ring nA er blitt dyrt (pA 
grunn av effektiv data
teknologi, tro?). 

Spillene ligner Bard's Tale, kan
skje Utt mye. Begge går ut på å 
finne rundt i byer og labyrinter, 
slåss med uhyrer og opparbeide 
erfaring som hjelper i videre 
kamper. Som belønning fOf'sei· 
er, får du gull og kanskje våpen. 
Ettersom erfaring, gullbeholdning 
og stridsutruslning øker, kan du 
møte større og mer utbytterike 
utfordringer. 

Spillene er ganske krevende, 
særlig på høyt nivå. Du må skaf
fe oversikt over mange labyrinter, 
og hver har gjeme flere elasjer. 
Utrustningen for "dine .. personer 
må være best mulig for de pen
gene du har samlet, og dette 
krever veloverlagte valg. Løsning 
av visse gåter gir fordeler, og 
disse kan være temmelig van
skelige fordi de er på engelsk, og 
baserer seg på engelsk eller 
amerikansk tankegang. 

Vanskeligheten er samtidig 
utfordrende, det hadde ikke vært 
morsomt om spillene var altfor 
enkle. 

Anclenta I er rimelig grelt. Du 
starter i en by og skal finne rundt. 
Bevegelse skjer ved hjelp av mus 
elier pittaster. 

I bykloakken stinker nedgan
gen til den forste labyrinten, og 
så begynner moroa ...  

Fra starten av får du en fer
digskapt gjeng på lire personer. 
Du kan forbedre teamet ved å gå 
til hovedmenyen og .. lage nye». 
Krigere behøver gjerne kran og 
smidighet, magikere og prester er 
mer avhengig av hodet. Som i 
Bard's Tale har du mest bruk for 
krigere i starten, mens magikere 
og prester er nyttigst på høyere 
nivå som mer og mer dreier seg 
om magi. 

Ved å museklikke på en per
son, får du vite hvilken utrustning 
vedkommende har. Hvis du tryk
ker en gang til, i nederste høyre 
hjørne, får du informasjon om ut-

Iii ma-

gi, helse, erfaring og så videre. 
Magibrukere har ved starten 

en meny med fire muligheter. Er
faringsnivå 3 gir adgang til neste 
gruppe besvergelser, to nye ni
våer gir en tredje gruppe og så 
videre. Fjerde gruppe gir mulig
het for selvskapt lyn og torden 
hvilket greit! feier unna store 
grupper monstre. Selv de mer 
seiglivede utholder sjelden mer 
enn et par-tre omganger. 

Nybegynnere bør først og 
fremst merke seg følgende: 

1. Sørg for at alie krigere har 
så mye rustning og våpen som 
du har råd til. I starten kjøper du i 
Tøyhuset (Equipment Supplies), 
senere vinner du trofeer i kamp. I 
starten er god rustning viktigst, 
men våpen skal til for å drepe 
uhyrene. Personene i første rek
ke kan bruke stikk og slagvåpen, 
de bakenfor begrenses lil magi 
eller skytevåpen (pil og bue, 
slynge og stein ... ). 

2. Ikle personene våpen og 
rustning. En øks virker ikke før 
den er plassert i en hånd, skoene 
skal på føttene. Du kan se effek
ten av påkledningen ved å muse
klikke på personen. De to perso
nene i fremste rekke behøver 
mest utrustning, de tar hoved
mengden av fiendens hugg og 
slag. 

3. Finn Lauget (The Guild) 
hvor du kan be om høyere nivå 
ettersom dine personer opparbei
der seg erfaring. 

4. Flytt utrustning og penger 
fra døde personer over på leven
de. 

5. Bruk tid som Skaper. 
Egenskapene til dine personer 
bestemmes aven slags «terning
kast» i programmet. Ved å prove 
noen ganger, kan du få frem per
soner som har gode egenskaper 
selv for de opparbeider erfaring 
via kamper. 

6. Når du har samlet penger 
til en viss minimumsutrustning, 
sørg for å trekke en prest og en 
magiker med på laget. .. 

Anclents Il er en forbedring 
av sharewarespittet. Det har be
dre grafikk, vanskeligere labyrin· 
ter, flere personvalg og masse 
gåter. 

Bestilles fra: Farr-Ware, P.O. 
Box 24135, 300 Eagleston 
Road, Kanata Ontario, Canada 
K2M2C3. Pris for Ancients Il 
Canadian $23.95. 

Tore Audun Høle 

....Jl'tll. ,� TLF/FAX: 55 90 126lV62 
..,.,....�=� STRANDCATEN204 S004 BERCEN 

S P I L L  - S P E SIAL I S T E N  

AUe pnser er Inkluderl moms Porlo kr29 og oppkravsgebyrkr 
17 kommer I IIUegg Del er Ikke oppkravsgebyr ved lorskuddsbe 
lahng Denne belallngsmale kan skie I1I poslglrokonlo 
0826 030 1552 eUer med stekk 
VI Skaffet del mesle av spIlltIller I1I PC AMIGA CD ROM 
CO I CD32 og MACINTOSH Ring oss for andre titler som Ikke slat 
oppfart her VI tar lorbehotd om prrsendnnger og fell I annonsen 
Prlsen(' ('r a belrakle som posfordreprrser 
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Den skyteglade western
helten «Billy The Kld» er 
tilbaks. Denne gangen 
ogsl som pasifist! 

Allve Software er kjent for sine 
barnevennlige og ikkevoldelige 
spill. A følge opp tråden og lage 
et action·spill med den hensyns
løss «Billy The Kid» i hovedrollen, 
kunne derfor bli litt av en utfor
dring. 

Dette har de løst på en gan
ske grei måte: De har simpelthen 
et menyvalg I spillet hvor du kan 
slå av alle muligheter for bruk av 
skytevåpenl 

Spillet er delt inn i ti forskjelli
ge episoder, og går ut på at du 
skal finne et visst antall nøkler 
som er gjemt. Nøklene trenger du 
for å linne «utgangen», Og epi
sodene varierer i lema og form: 

I den første episoden hjelper 
vi Billy å rømme fra fengselet i 
SilverCity. 

Fengselsfuglen ble raskt min
dre populær hos den lokale she
riffen, og i episode nummer to 
inntas fugleperspektivet når vi 
styrer Billy på flukt gjennom New 

Mexico-ørkenen, i retning den 
tryggere delstaten Arizona. 

Og slik fortsetter det. Neste 
episode utspiller seg i en gam· 
mel gruve, og der skal du karre til 
deg så mye gull og edelstener du 

kener med mengder av ferdiggril· Du har hele tiden god kontroll 
lete kyllinger. med Billy. Episodene er alle 

sammen godt gjennomført. De 
Lite søl byr også på noen ganske heftige 
Du legger også snart merke til at utfordringer som burde kunne 
det er særdeles lite blodsutgytel- holde deg til PCen i flere timer. 

Men du må spille en stund for at 
du skal bli hekta . . .  

Du får bare med de tre første 
episodene i spillet. Skal du ha al
le ti, koster det deg $22 (ca. 150 
kroner). Blir du veldig frislet av 
tanken på å løpe rundt med cow
boyhatt på hodet, er nok penge
ne vel anvendt. 

Til slutt et råd til når du lig
ger der, bevisstlos og forslått: 
Det skal mer enn en kule til å 
felJe en bøffel. 

Drammer du om er liv med cowboyhatt, bor du ta en kikk pA dette spillerl HAkon Ursln Steen 

orker før eieren av gruven angri
per deg med sIn skvadron av vel
trente dodsmus (!). Disse udyre
ne er for øvrig en god illustrasjon 
på de mange humoristiske detal
jene i spiltet 

Her finner du alt fra klapper
slanger med intelligens som langt 
overgår en revolvermanns, til ør· 

se i spillet, selv om du velger å 
bruke pistol. Om dette skyldes de 
fredselskende programmererne, 
eller rett og slett Billys talent med 
seksløperen, skal være usagt, 
men faktum er at personene som 
Billy skyter på faktisk aldri blir 
truffet! 

Billy skyter nemlig bare pIs
tolen ut av hendene på dem, slik 
at de blir bare stående igjen på 
stedet hvil - skjelvende av frykt. 
Klapperslangene, ubevæpnet 
som de er, lider derimot en blodi
gere skjebne ... 

lydene strekker seg ikke så 
mye lenger enn pistolsmell, og 
den såkalte 256-fargers grafikken 
er ganske skuffende. Her finner 
du absolutt ikke de største vIsu
elle opplevelsene. Men grafikken 
er likevel funksjonelt, og selve 
spillefølelsen er bra når du først 
kommer inn j spillet. 



I Epilepsiadvarsel på dataspil l  fra Mindscape 
For en tid siden skrev en 
rekke europeiske aviser 
at dataspill kunne utløse 
epilepsianfall. 

Selv om slike anfall bare rammer 
et fåtall disponerte personer, har 
programvarehusene tatt dette 
dønn alvorlig. Forståelig nok: Hvis 
en person får epilepsi-anfall av å 
spille et spesielt dataspill, skal det 
ikke så mye til før et erstatnings
krav lurer i buskene. Dette prø
ver programvarehusene å sikre 
seg mot på alle bauger og kan
ler. 

Se bare på denne advarselen 
som for liden følger med action
spill fra produsenten Mlndscdpe: 

Advarsel om epilepsi 
Les falgende far du eller barna 
dine starter et dataspill. 

Noen personer er disponert 
for epileptiske anfall eller tap av 
bevissthet når de utsettes for 
blinkende lys eller spesielle situ
asjoner i dagliglivet. Slike perso
ner kan risikere anfall mens de 
ser på TV eller når dø spiller en
kelte dataspill, og dette kan Inn
treffe selv om man ikke har hatt 
helseprobl9m9r 9119r problemar 
tilknyttet epilepsi tidligere. 

Hvis du eller er medlem av 
familien din noen gang har vist 
epileptiske symptomer (anf8/1 el
ler tap av bevissthet) når de ut
settes for flimrende lys, la kon
takt med lege før du begynner å 
spille 

Foreldre bør passe på barnas 
bruk av dataspill. Hvis du eller 
dine barn erfarer noen av de fol
gende symptomene - svimmel
het, synsforstyrrelser, oye- eller 
muskelrykninger, tap av bevisst
het, desorientering, ufrivillige be
vegelser eller kramper - avslutt 
bruken umiddelbart og ta kontakt 
med lege. 

Ta følgende generelle 
forholdsregler 
Sitt Ikke fo.r nær skjermen; 
plasser deg med joystlck-ka
belen i fullt strekk. Bruk helst 
en liten skjerm. Spill ikke hvis 
du er trøtt eller har hatt for Ilte 
sovn. Pass på at rommet du 
spiller i er godt opplyst. Hvil I 
10-15 minutter for hver Urne du 
spiller et dataspill. 

HAkon Ursln Steen 

Mindscapes epilepsi-advarsel. 

';�J Det fremgangsrike firmaet Success Programs Company of .i 
Norway har lilbudt et antall dataprogram til innkjøpssjefene i " 
diverse selskap. Ved hjelp av ledetrådene nedenfor kan du 
finne ut hvilke selskap som ble tilbudt hvilke program til hvilken f 
pris - samt hva innkjøpssjefene heter. 

N O T  T E N  
LEDETRÅDER 
1 .  Felix Enix ble tilbudt 
skatteplanlegging, men 
han jobbet ikke i firmaet 
Hund & Katt AS, og pri
sen var ikke 995 kroner. 

2. Innkjøpssjefen hos 
Adam og Eva AS ble til
budt verken bokføring el
ler tekstbehandling, men 
hun ble uimotståelig fris
tet med prisen 695 kroner 
for et annel program. 

3. Verken tekstbehand
lingsprogrammet eller 
programmet til AS Tann 
og Bor kostet 1595 kro-

4. Ada Pascal skulle få 
sitt program for sensa
sjonsprisen 1995 kroner, 
men det gjaldt ikke regis
ter, for det gikk til Bror & 
Sønn AS. 

5. Maggie Beit jobbet 
hos Skoseg, og hun fikk 
ikke bokføringsprogram 

Hund & �  

__ SkosegAS 

�nnog Bor 

-++--I-5<+ 

�kJø�jef Prog,� .. ",m"--_+,F,!-'r,"ma � 
Maggle Beit tLtI\)")� 
Fellx Enlx 

l..asseErp.!!.!!.......L 
Disa Kett I 
AdaPascai 

f---

Sånn gjør du: 
TEKN O-nøtten er et logiSk 
problem. Du trenger ingen 
spesialkunnskaper, bare litt or
den i toppetasjen . . .  

Med hvert problem folger 
et skjema. Følg ledetrådene! 
Av disse fremgår at visse opp
lysninger passer sammen. an
dre gjør det ikke. I det første 
tilfellet setter du et + i den fei
les ruten, i det andre tilfellet et 
-. For hver ledetråd kan du fyl
le ut nye ruter, og til slutt kan 
du dra de rette konklUSjonene. 
Da har du løst oppgaven. Men 
dra ingen fomastede slutninger 
på grunn av ting du bare tror . . .  

Løsningen stAr pA side 60. 
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DIXON ER 3 AR! 
Vi bal' aldri ball så Illange 

spill til så lalJe priser! 
på samtlige 

-;-1 00,· fullpris pc, PCCD 
og Mac-spill 

Mega-titler 
fra Mleroprose 
til PC og Amiga 

Spesialpakke PC 
flclds ul {,Ior} ';1)9,-
+ ( 1\1111' .. 111011 ';99,-
+ I}0Ah�ht 599 -
= lot.tlt 8;0,· 

kun 299,· 
Spe.ialpakke Amiga 
(,IlUSlIll) .!()f10 -;'f9 -
+ ( JlIh:t.atlon :; ... 9, 
+ Go.d' 1no Ul�'.) "199.-
= lot.tlt . 750,· 

Amiga 1200 
mlGVP 120 Mb harddisk 6.790,-

(NB! Vi monterer gralis!) 
1940 monitor Profex diskdrive Amiga 
2.990,- 798,-

sLÅ TIL NÅ! BILLIGERE BLIR DET NEPPE! 
Amiga 600 . 1 890,-
Amiga 1200 3 790,-
Amiga CD 32 . 3 990,-

Joystlck Amiga fra 49,

Mus PC fra 149, 

Goldstar 3,5" DO kun 69, 
EurodiSC 
3,5 HD form kun 99" 

Pro Audio Spectrum 16 
- 1 998 topp lydkort - hos oss kun . ,. 

Seg" Mega Drhe mlSonic NÅ KlJ� 1 798 • + 100,- llå alle Mega IIrile-sl'ill ' , 

Super Ninlendo m/S.M.4 NÅ KUN 1 998 • + 100,- på alle SNES-Sllill . ,  
TilbLidene \-arersl langt beholdningen rekker! A1lepriscne inkl. m.,�. 

,.. VI SENDER OVER HELE LANDET! * 
50 ' TEKNO 

Mitt fa vorittspi// 
Skriv o m  �itt favorittspill i lEKNQI Legg lied et bilde 8 11  deg selv og send 
det hele Ill: TEKNO, Mitt ftlvorlttspJlf, postboks 250 Økern, 0508 Oslo. 

The l'h Guest er et om
fattende dataspill som 
kommer på to CD-pla
ter. Første gangen Jeg 
fikk høre om spillet var 
av en venn som hadde 
sett det I USA. Han sa at 
det var et digert spill 
som var på over 1000 gl
gabyte .. .  

Det visste jeg s å  klart var tull, 
selv om han holdt på sitt. Neste 
gang jeg fikk høre om det lIar på 

S k y L i  n e 
BBS, hvor 
jeg er sys· 
ap. Der var 
det en bru· 
ker som 
skrev i spill· 
konferan· 
sen at det 
varllerdens 

Jo·Helge Paulsen, største aeti· 
Ko/botn o n ·  s p i l l .  

O m s i d e r  
fikk jeg tak i det, i den lokale da
tabutikken. På grunn av det jeg 
hadde hørt av andre, hadde jeg 
regnet med at det kom til å bli 
masse skyting og action. Jeg 
regnet med al spillet nærmest ville 
være som en skrekkfilm. Men jeg 
fant fort ut al sånn lIar det ikke .. .  

Spillet går ut på al du må lø· 
se masse oppga Iler. Etter å ha 
spilt del noen timer, syntes jeg 
det var ganske kjedelig - kan
skje fordi det ikke var sånn som 
jeg hadde trodd på forhånd. 

Men noen dager etterpå - ul
på kvelden - bestemte jeg meg 
for å gi det en ny sjanse 

Det lIar stillet i huset, og halll
mørkt på rommet. Etter noen mi· 
nutters spilling, mer1<el jeg al jeg 
begynte å føle meg små redd ... 
Bedre ble det ikke da et gjenferd 
plutselig dukket opp på PC-skjer
men. Jeg kjente al hjertet gjorde 
el hopp. Flere nervepirrende 
scener fulgte, og jeg forslo al jeg 
måtte gå lil sengs nå, elters ville 
del bli dårlig med søvn den nalta 

Vel. The 7th Guest går som 
sagt ut på at du skal løse en lang 
rekke gåter og mysterier i et spø
kelseshus, og viste seg altså å 
være ganske nervepirrende. Jeg 
vil derfor ikke anbefale spillet til 
dere som har dårlig hjerte eller 
dere som bare liker action-spill. 
Men hvis du har sansen for 
skrekkopplevelser, lIil jeg ikke 
nøle med å anbefale The 7th 
Guest. Grafikken er EKSTREMT 
god! Det er absolutt den beste 
grafikken jeg noensinne har sett 
på en PC. lyden er også super, 
og bidrar slerkt lil at du skvetter 
opp lo meler all slolen når del 
dundrer løs som liers!. 

L E S E R T I P S E T I  
Navn: 
The ?lh Guest 

��;'
n
usent: ,"' ...... 

Prl., ... 
Kr. 899,- (veil.) 



Produsent: US GOLD 
Pris: Kr. 499,-(veil.) 

PC PC-versjonen av det 
gamle Amiga-spillet Streetfighter 
bllr forholdsvis kraftig markeds, 
ført for liden, men - sorry - delle 
er etter vår mening ikke noe å 
hoppe i stolen av. Særlig grafik
ken bærer preg av å være flyttet i 
ekspressfart fra Amiga- til PC
plattformen. Når det gjelder selve 
innholdet, går det ul på å hamre 
løs på sine motstandere for å vi
se at du er en virkelig MANN. Vi 
prøvde spillet, og slo faktisk 
knock-out på et par fæle tyrer og 
en villkatt aven jente, uten at det 
ga oss det helt store kieke!. Sant 
å si tror vi det bare var tilfeldighe
ter som gjorde at vi gikk seirende 
ut av kampene, for vi gjorde ikke 
annet enn å trykke hysterisk på 
joystieken. Dessuten: Fysisk 
håndgemeng blir litt for primitivt 
selv på PC-skjermen - og det der 
gammeldagse mannsidealet om 
å være tøff & hardtslående er lik
som litt passe, spør du oss. Men 

:r =If���! 
ditt store forbilde, så ! 

Systemkrav: 1 MS RAM, 286 12 1 
MHz, harddisk, VGA 256 farger. 

Tittel: PINBALL FOR WINDOWS 
Produsent: DYNAMIX 
Pris: Kr. 545,- (veil.) 

PC Her er spillet for alle fa
natiske lIipperspill-entusiaster! 
Pinball for Windows gir deg val
get mellom åtte forskjeJlige flip
perautomater på PC-skjermen, 
alle sammen med råe lydeffekter 
og heftige animasjoner. Pinball for 
Windows er herlig hjemmetid
trøyte utover i de små timer, men 
foler du lor å flippe ut i arbeidsti
den er det heller ikke umulig. Sorg 
for å ha f.eks. et regneark (eller 
noe annet som virker seriøst) 
åpent mens du spiller. Skulle sje
fen stikke innom, er det bare å 
hente frem regnearket med et 
museklikk - for så å fortsette så 
snart han er forduftet. Kultl De 
åtte spillene henter scener Ira 
andre kjente PC-spill, og du mø
ter både Larry og Roger Wileo på 
et par av dem. 

Lydene er som nevnt et kap it-

tel for seg. Her er alle de herlige 
dunkene og drønnene du kjenner 
fra vanlige flipperspill - PLUSS 
musikk, PLUSS digitaliserte 
stemmer som kommenterer mens 
du spiller - forutsatt at du har et 
lydkort installert i PCen din! 

Opptil fire kan spille mot 
hverandre, men denne Pinball
varianten egner seg også utmer
ket for deg som helst vil ha PCen 
for deg selv. Anbefales! 

Systemkrav: 386SX, 2 MB RAM, 
Windows 3. 1 enhanced, VGA, 
harddisk. Lydkort anbefales. 

�JON.ER AV DATAMAS.K!lNER 
VI REPARERER DATAMASKINER Til FASTEPRISER 

AMIGA 500/500 + 
AMIGA 600 

C-64 

PC/AT 

JOYSTlCK 

DELER KOMMeR I DUEGG 

KR. 2 1 0,

KR. 260,

KR. 1 60,

KR. 450,

KR. 60,-

SERVICE Uf 92972964 
SUPERTILBUD! 

486Dl2-6bM/SVGA/1 70MBHD/WINOOWS/DOS 6.0/MUS 

BARE KR:] 3.950,-MQMSINKLUPERTI 
DATABUAA/S 

BOKS 320 1 7 5 3 HALDEN 

Uf.:b91 86930 

FAX.:b91 86936 

AtONE IN THE DARI II  

...................... 449,-

Pris ..... . ... .... .... .... . 398,-

EUTE Il FIONIlEI 
Pris ..... . ... . ... . ... . ... . 398,-

JURASSIC PARI 
Pris ... . .......... . .  349,-

lEISURE SUll UIIY VI 
Pris .. . . . . . . . . . . .  449,-

POUCE QUEST V 
Pris .. . . . . . . ........ 398,-

QUES! FOI GLO RY IV 
Pris .. . ... 398,-
SHADOWGlTE 
Pris .. . ...... .... .  398,-

SIM FARM 
Pris .. .... ... . .... . ... .... 398,-

PC 
CD-ROM 

SPILL 
AtONE IN THE DARI II 
Pris .... .... .... . ... . ... 449,-

DIGIlAt lOVE 
Pris . . . . . .. . . . .....  398,-

DRACULA ULEASHED 
Pris .. . ... ... 398,-

LEISURE SUll UIRY VI 
Pris ........ ... .. ... .... 449,-

IION HElII 
Pris ,.. .. . . . .....  449,-

JURASSIC PAll 

Pris .. . ...... 398,-

+ MYE FlER 
RIMELIGE SPILL 

10-20 9-18 
AVD_,POSTORDRE 

66 84 54 S4 



PC Lynvingesignalet flerrer 
himmelen i Gotham City ... Byen 
er i vanskeligheter, og her må du 
alliere deg med Lynvingen for å 
redde byen fra erkeskurkene 
Pingvinen og Kattekvinnen - og 
den fæle gjengen Red Triangle 
Circus Gang. 

Oversiktlig og greit instruk
sjonshefte følger med. Teksten er 
på 22 sider, og skulle være over
kommelig også om du har lese
skrekkl 

CD-TITLER TIL KUN 299,- KR PER STK: 
1: Computer Reference Library 2: Bibles & Religion 3: Clipart 
Goliath 4: World Traveller Vol.!  5: Deathstar Arcade Battles 

6: Windoware 7: TechnoTools 8: Dur Solar System 9: Dictionaries 
& Languages 10: Shareware Overload l I: Sound Sensation 

1 2: Encyclopedia of Sound 1 3: Too Many Typefonts 14: GIFs 
Galore I S: Sound Effects Libr. 16: Multimedia Computer Guide 

l 7: Original Shareware 

SEAGATE Hard-disker 3.5' 2S6KB cache: 
IDE, 12mS: 341MB ..... 3.440,- 457MB ... .4.725,-
SCSI IO,5mS: 525MB ..... 7. 160,- 1.05GB .. 10.400,-
SCSI (7 enh + floppy) kontroller ULTRA 14F, ISA 1.890,-
SCSI (7 enh + floppy) kontroller ULTRA 34F, VESA 2.990,-

Hovcdkort, 4860LC-40MHz, 128KB cache, VL-BUS 
CD-spiller MITSUMI, intern, m/IDE kontroller 

2.310,-
1 .950,-

WEB Nettverk Operativ-System 4.0 - 2 brukere 
Modem 2.400BPS, Hayes komp. lnt/ekstern 
Faxmodem, ACTIVE 14.400BPS int/ekstern 
PageMaker 5.0 Oppdatering/full 
Disketter HD 1.44MB formaterte, JO stk. 

1.990,-
1.430,-11.495,-
4.160,-/4.290,-
2.580,-n.500,-

90,-

Prisene er eksklusive moms og frakt/Oppkrovsgebyr 
Medlem.tilbudl 

\hdl(ilIs.n ).:lll ll p.o. 21111 "1 1111 .11 l or 
tIlIIl 1.11 du � liD dlskdtu lIIul \.\1 

III (ldll"lk,II •• I(I).: o).: nud 111\ 11:.:11 I'() o).: 
Sh.IIl\\,'H progr.lll11n�1 1 111IqU': 1.11 du 
hill lIJ'r r.lh.11I 1'.1 .1111 \.111 prudUhtll 

o 

Produsent: LUCAS ARTS 
Pris: Kr. 545,- (vei l.) 

MAC Han lever fortsatt i aller 
beste velgående, filmhelten Indl· 
ana Jones. Eventyrene hans har 
for lengst funnet veien fra kino
salens brede lerret til hjemmets 
lune dataskjerm. Indiana·spill for 
PC og Amiga har vært på marke
det en god stund, og nå har han 
endelig også inntatt Macintosh
verdenen med spillet Indiana 
Jones and the Fate of Atlantis. 

Litt etter litt begynner det å 
komme flere spilltitler for Mac på 
det norske markedet. Det er gle
delig - for det har lenge vært 
temmelig øde ørken på dette 
området. 

WeU, Indiana Jones har vi 
møtt før, bl.a. på CD-ROM på PC. 
(Kjøper du CD·utgaven for PC, 

du får lips om hva du skal gjøre 
for å lykkes i spillet...) Og vi har 
latt oss begeislre av bra grafikk, 
spennende story og stemnings
full atmosfære hele veien. Sånn 
er det på Mac-versjonen også. Ja, 
sant å si er det ikke store forskjel
len om du splner på PC, Amiga 
eller Mac - det er såvidt vi kan se 
bare kosmetiske detaljer som 
skiller utgavene fra hverandre. 

Systemkrav: Macintosh Il, LG og 
Quadra, 2 MB RAM, HO-disk
stasjon, fargeskjerm, System 6.07 
eller nyere. 

får du også med en hintbok hvor ----= ____ _ 

Fotballspill  på norsk! 
PC/AMIGA SoftwareHuset AS slår til med noe så sjeldent som 
et dataspill i norsk oversettelse. Det gjelder fotballspillet Goal!, som 
kommer i både PC- og Amiga-versjon. Er du interessert i fotballspill, 
anbefaler vi deg å ta en titt innom din nærmeste spiUbutikkl Kan også 
bestilles direk1e fra SoftwareHuset på tlf. 66900810. 
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Rebel Assault - action-fylt CD-spil l  
Tittel: REBEL ASSAULT 
Produsent: US GOLD 

PC LucasArt og US Gold 
lanserer snart el nytt, actionfylt 
arkadespiIJ - Rebel Assault. 
Spillet byr på hesblesende luft· 
kamper og superrask flyging. 

Ifølge :forhåndsreklamen ul· 
nytter spinet til fulle mulighetene 
CD-ROM-teknologien gir. Rabel 
Assault byr bl.a. på digitaliserte 
videobiter fra den originale Star 
Wars-filmen 

- Grafikken er forbløffende 
realistisk, sier Vince Lee, som har 
vært prosjektleder for del nye 
spillet. -Vi har benyttet 3D-l<unst 
sporadisk i andre spill tidligere, 
men delte er førsle gangen at vi 
bruker den gjennom el helt spill. 

I Rebel Assault tar du kon
trollen over mange Star Wars
romfartøy. Du må gjennom en 
rekke utfordrende manøvrer, og 
du må forsvare deg mot angrep 
fra den farlige Imperial-styr
ken ... 
BILDENE: 

ADVARSEL! 
KjØp ikke katta i sekken 

Se vårt siste FRIV ARENYTI og komplette katalog på 
diskett før du kjøper shareware og public domain til 

MS DOS og WINDOWS. Vi har testet mer enn 3000 
programmer. Kr 29-69 pr. programdiskett. 

Programvareklubben MCS 
Ph 3541 Ilevollen. 7002 Trondheim. tlf: 73-517915. fax.: 73-534602 

TV-SPILLET 
DU ALDRI HAR SETT MAKEN TIL! 

SELGES AV 
FDRHANDlfIIE 

OVER HELf lANDET! �co,���.': 
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nlmar 

Fra den suksessfulle video med 

Dr. Andrew Stanway om sex og 

parforhold. Nå også på Mac og PC 

CD-ROM! 

- 9 KAPIT1.ER VISER ET UlVALG AV TEKNIKER 

OG SENSUEu.E METODER 

- OPP1lL 40 MINUTTER VIDEO SEKVENSER 

- FORBEDRE Dm FORHOLD nL DIN �ER! 

- OPPFORDRER nL SIKKER SEX OG 

PREVENSJON 

- PASSORD MUUGHETER 

KONTAKT NÆRMESTE FORHAN�R Eu.ER 

NIMAR FOR VIDERE HENVISNING nL FOR 

HANDLER I Dm DISJRIKT. 

MAC CD-ROM KR.590,
PC CD-ROM KR.590,-
PRISENE ER INKWSIVE MvA.. 

Importør og distributør 
Nimar Norge AlS 
Waldemar Thronesgt. 77 
01750510 

TIl. 22 207560 
Fax: 22 207564 



For halvannet år siden startet vi den priskrigen du I dag ser på 
dataspill. Vi er den desidert største aktøren i dette markedet. 
Det gleder oss at vi har Inspirert så mange til å ta opp 
hansken og gjøre noe for lavere priser. 

Som den største og beste klubben for deg som liker 

underholdnings-software, demonstrerer vi nok en 
gang "kuttisme" i praksis. Disse prisene finner du 
ikke hos noen andre ... 

@ Suverootactionlslrategispill 
® Formelt simulatorav!opp kvalitetl 
© ��g��::JCi-fiadventuremed 
@ Sci..firorneventyr/-Simulator basert p<'i StarWars filmooe 
® Rendyrket rollespill. Produsenten loverover400timefsspilletid! 
® ��I:t=��r:erdenSkrig 
@ 5���,!el=���er_sPiliet 
!li> IS nye oppdrag forden erlarneX-1W19 pilot 
CD �(��������� 

Cl> �:��i�:il�����i���!tor. 
® �:��p�tr�=�n?de 

© ����==e�rr���av 
@ =��.fa�·E�:�:på 
@ Microsoftsanerkjenl9 Ilysimulator iversjonS.O 
@ 20 av tnfocoms klassisketekstadvenlures 
® ��:;t�r��e���p�����R�gen 
@ f:nl��i!;���tTg:;���est-sPiliene 
® OppdaterISVGA.v.ersjonavSid Meyers klassiske SI0r0ver-splll 

OBS! Dette er ikke spesielt utplukkede varer som selges 
ekstra billig, men en indikasjon pl det normale prisnlvlet 
hos oss. Dessuten er dette bare en brøkdel av utvalget. 
Alle nye spill og kurante titler flr du raskt hos oss. Varer 
pA lager sendes samme dag. VI har alle nye spill pA plass 
hos oss innen 48 timer etter utgivelse! 

l , - �C01rIIcq 
� \: Skredderveien 1, Postboks 3067, 1506 Moss 

Apningst id :  0 9 . 0 0  - 20.00 Lørdag 1 4 .00  - 1 7.00  



Sted: Solsystemet Century . . .  , 

� � � � � 

Ar: 2690 . . .  
Har du savnet actionspill 
laget spesielt for Amiga 
120014000? Gråt ikke 
mer: OverkIlI fra Minds
cape er her - rått, raskt, 
og raust med grafikk! 

AMIGA Plotlet e, 9,ell 
Solsystemet er "Centuri» og året 
er 2690. Det er brutt ut en intens 
krig mellom lo samfunn - Alpha 
og Proxima. Du jobber for Fode
rasjonen, og oppdraget ditt er å 
renske opp mest mulig i sOlsys
temet, slik al Føderasjonen se
nere kan sende inn flåten9tosinø 
og stabilisere situasjonen. 

Du begynner med de ytterste, 
og rensker planet for planet inno
ver i solsystemet. «Qpprens· 

kning» betyr i dette tilfelle å elimi
nere alle fiender på planeten. 
Målet ditt er den innerste plane
ten i solsystemet, hvor fiendene 
har befestet seg. 

Etter at moderskipet har sendt 
deg ned gjennom atmosfæren i 
den første planeten, begynner 
moroa. Du ser ditt eget romskip 
fra siden, og kan enten kjøre mot 
venstre eller høyre. 

Men, du er ikke helt alene mot 
fiendene. Moderskipet slipper 
nemlig også ut en tropp med eli
tesoldater hvis oppdrag er å eli
minere el knippe krystaller som 
er spredt ut på hver planet. Får 
en fiende tak i et krystall, mute
res fienden til en enda større og 
styggere motstander. Fiendene 

er nemlig ikke særlig pene. 
Gjennomsnittsmotstanderen i 
OverkilI minner mest om en blan
ding av en glassmanet og en 
syk kreps. De litt tøffere motstan
deme ser for sikkerhets skyld ut 
som forvokste utgaver av sist
nevnte. 

Det er forskjellige motstande
re fra planet til planet, og selv om 
«sVk kreps»-fenomenet er tilba
kevendende, møter du her på alt 
fra gule rakettramper til varme
søkende, røde blekkspruter (det 
naturligste i verden). Ikke vet jeg, 
men et hett tips er at programva
reutviklerne i Mindscape har 
sympati for havets delikatesser ... 

Når det gjelder våpen, er du i 
utgangspunktet utstyrt med en 

ganske tam laserkanon. Selv om 
du senere får både bomber og 
dobbeltskytende lasere, er hele 
våpenopplegget litt magert. Min 
mening er at i et «skyt-alt-du-ser»
spill som delte burde man ha 
muligheten for å vasse i forskjel
lige våpentyper. 

Grafikkmessig er delte et spill 
som virkelig røsker i limingen til 
Amiga-maskinen. Den helt per
fekte, trinnløst tredimensjonale, 
superraske og utrolig myke hori
sontale skjermscrollingen (puh!) 
burde gi enhver PC-freaker ner
veproblemer. Her får de unike 
AGA-kretsene i din A1200/A4000 
virkelig vist hva de er gode for! 
Grafikken er eUefs både detaljert 
og fargerik, og som nevnt, tydelig 
inspirert av livet i sjøen. 

lyden er OK, men er ikke noe 
særlig annet enn den standard 
"klæsj-bang-bom"-gjengivelsen 
du kjenner fra sJike spill. 

To personer kan spille, men 
dessverre ikke samtidig. Synd, for 
det hele hadde vært så mye ku
ulere hvis det hadde vært mulig. 

AU i alt er OverkilI et spill som 
virkelig gir en glansdemonstrasjon 
av grafikkretsene til Amiga 12001 
4000. Som action-spill har det et 
konstant driv, men som skytespill 
er piHen likevel ikke helt på topp. 
Det er ikke så langt unna, men 
OverkilI kommer nok ikke inn i 
rekken av «skytespill-klassike-



S.nd Inn kupongen ' døg! 
Iller ring o .. gratl. p6 BREV 
800-30 433 

JA JEG VIL Hl ET GRlllS fKSlMPW 

IV MlC & CAIIY UTllOGEM OG 

Ilt GurIS ·'IIIT i Hl DISKEn" 

Fima: .. 
Havn: ... .. 
M-esse: .... 
Post . .... ... . .... . /'osfStæ: .. . 
ni: .. . . fex: ... 
KRYSS AVl 
Hor du Matintosh i dag? JaD. NeiD. 

NB'GIIAnS "FREKTAHA IlISKrn" - GJELDER 

KUN FOR NYE A80NNENTER PAKATAtOGfN' 

ulrankert i 
Norge 

Mac & carry 
betaler 

00-

S V A R S E N D I N G 
Avtalenr. 1 1 7 1 1 1/40 Macacoi)r 
Skøyen 
0212 Oslo 
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• • • • • • • • • • • • • '1I1t11111"'1i!�"IJIIlIfI"" N ESTE 
• NYHETER FRA PC-, 

AMIGA- OG MAC

FRONTEN! 

• SPILLTESTER! 

• BRUKERTIPS! 

• REPORTASJER! 

L;Pinøalt1 'Jwrn lI·j· 
NEC 3X, Intem, 150 ms, 450 kBis Ring tor pris 
Toshiba XM4101 lntern, 
385ms, 300 kBs, rnlkontrolier 2.700 
Toshiba XM 3401 S Intern, 200 ms, 330 kBis 3.750 
Komponer din egen CD· ROM pakke. Vi har bland! 
annei "The 7th Guest" lil kun 272,- ved kjøp av CD
ROM. Begrenset antall. 

'UH.j.'{!lHi 
Vi leverer ftere forskjeltige videokort for PC. Ring 
oss for et lilbud som dekkerditl behov, 

Priseksempel på 486DX2·66 LocalSus, 170 MS HD 
og 4 MS RAM kun 14.300 
14' SVGA skjerm, mus, Windows 3.1 norsk, og DOS 
6.0 er også inkludert i prisen 
Vi benytter kun kvalitetsvarer fra norske importører 
og distributører. Erdupå utkikk elter komponenter lil 
PC kandettønne seg ålaen telefon titoss. 

Wave Blaster 
Pro Audio Basic 16 
Pro Audio Spectrum 16 
Pro Audio Sludio 16 

1.230 
1.850 
1 .750 
1.290 
1.490 
2.050 

CoreIDraw!3.0 fra 
Corel Draw 4.0 Engelsk 
Corel Draw 4.0 Norsk 
Core! Clip-Art og Photos på CD fra 
The 7th Guest (CD) Kampanje 
Dayotthe Tentacle (CD) 
Microsoft Dinosaur (CD) 
Kunnskapsforlagets CD 

2.700 
3.700 

1.600 
3.600 
4.400 

310 
300 
380 
590 

2.750 

Ring for våre priser på annen CD· ROM og software 

KiMRO 
D A T  A A 5 

Postboks 669, 7001 Trondheim 
RING! 73 50 97 09 

Fax: 73 5 1 34 54 

TEKNO ' 59 



Fra neste Ar blir det u/av· 
IIg å bytte dataspillI 

Det hevder Ulf Bernltz, som er 
svensk professor i handelsreIt til 
avisen Aftonblade!. - Del er en 
konsekvens av EØS-avtalen, 
mener professoren. 

Løsning på 
TEKN O-nøtten 

Maggle Belt tekstbehandling Skoseg 995,-
Felix Enix skatteplanlegging Tann & Bor 1 1 95,-
Lasse Erprln register 
Dlsa Katt tegning 
Ada Pascal bokføring 

Programmet til Adam og Eva 
gjaldt verken bokføring eller 
tekstbehandling (2) og innkjøps
sjefen, hun (2) kan ikke være 
skatteplanleggeren Felix Enix (1 l. 
Bror & Sønn jobbet med register 
(4), så Adam og Eva måtte ha 
arbeidet med tegning. 

Ada Pascals program kostel 
1 995 kroner (4), og Maggie Beit 
jobbet på Skoseg {Sl, så kvinnen 
på Adam og Eva må være Disa 

Den svenske representanten Kett. 
for spiUselskapet Nintendo truer 

I 
Disa Kett var på Adam og 

med å politianmelde alle som Eva, og Maggie Beit på Skoseg, 
bytter spill - også privatpersoner! og Bror & Sønn registrerte. Så 
Frem.for alt vil selskapet stoppe skatteplanleggeren FeUx Enix, 
foreninger og klubber som orga- som ikke var på Hund & Kan, ble 
niserer bytting av dataspill, skri- sett på Tann & Bor. 
ver Aftonbladet. Felix Enix drev med skane-

Bror & Sonn 1595,-
Adam og Eva 695,-
Hund & Katt 1995,-

planlegging, Disa Kett tegnet, 
Bror & Sønn registrerte, så Mag
gie Beit på Skoseg, som ikke 
bokførte (5), må ha arbeidet med 
tekstbehandling. Bokforingspro
grammet gikk da til Hund & Katt. 

Prisen til Felix Enix på Tann 
& Bor var ikke 695 (2), 995 (1), 
1595 (3) eller 1995 kroner (4), så 
den må være 1 1 95. Maggie Beits 
tekstbehandlingsprogram kostet 
ikke 1 595 (3), så det må ha vært 
995. 

Igjen står da 1595 for Lasse 
Erprin, og siden Ada Pascal ikke 
fikk registeret (4), så gikk det til 
Lasse. Dermed gikk bokførings· 
programmet ti! Hund & Kalt ... 





Oppps! Etter et laaaangt redaksjonsmøte 
med cola og snax (gulpl) føler vi en ubendig 
trang til A gl uttrykk for våre sanne følelser 
gjennom elektronisk kreativitet. VI har skan
net Inn noen streite bilder av tre kjendiser, 
og kjørt dem gjennom et kobbel filtre i Mac
programmet PhGtoshop ... Nå spør vi deg: 
HVEM ER DISSE FOLKA???? Du får Ire al
ternativertll hvert bilde, så du kan til og med 
TIPPE. Svarer du rett, blir du med på trek
ningen om en splitter ny Amiga CD32-mas
kiM - verd mer enn 3400 kr. 

All du behøver å gjøre 
lor å bli med I konkur
ransen, er å ringe 820-
50429. Lytt Ili lnslruk
sjonene du lår I lelelO-
nen, og lasl Inn dine tre 820-50429 svar når d u  lår beskjed. 
Til slull leser du Inn dill 

Sinitta 
Janet Jackson 

Mari Boine 
Kate Bush 
Silje Vige 

navn og adresse. Tjenesten er levert av TeleMediaService AS, og koster kr. 3,57 pr. minutt. 

�6�2�'T�E�KN�O��==�---------------- --------------------------



Vi har over 1 000 titler på lager 
og skaffer dessuten det meste 

til Amiga/PC eller CD·Rom! 
Ønsker du en seriøs og rimelig dataspiJlleverandør, er NO.1 
svaret. Stor pågang og mange fornøyde kunder, gjør al vi kan 
gå ul med enda lavere priser. Ønsker du å bli kunde, kan du 
sende, faxe eller ringe inn din besllIIing allerede i dag. 

No.1 Dala Club 
Elter din første bestilling hos oss, blir du  automatisk medlem i vår 
klubb, uten al det koster deg noe som helst! 
Som medlem vil du alltid få maks rabatter og spesialtilbud. Vår 
oversiktelige og innholdsrike spillkatalog samt info og tester om 
spillene vit du få rell hjem med jevne mellomrom. 
NO.1 Data Club kan dessuten garantere deg som medlem, flere 
fordelaktige og hyggelige overraskelser. 

No.1 Data Club · Lave priser . T 

EDOS·SPILL 
Vi har over 300 titler å velge mellom! Be,;till "år·...I. 
EDOS-katalog. Her finner du et bredt utvalg til 
Commodore, Amstrad, Spectrum, Amiga, 
Atari og PC. Priser fra utrolige 59, - (cass.) og 
89,' (disk.) 

D A : I 

BUTIKK/EKSPEDISJON: Romerikssenteret. 2040 Kløfta. LAGER: Stolgt. 6, Boks 379. 2051 Jessheim 
forbehold om eventuelle trykkfei l i denne annonse Prisene kan foran dres uten varsel,) 

r - - - - - - - - - - - - - - ,  

: BESTIWNGSKUPONG : : Et lite utvalg over våre I 
I mest selgende spill. I I KRYSS AV FOR OE SPILLENE DU ØNSKER OG I : AMIG:END E

LLER �:���i:e�:��:�.N�.v.a.) I 
I O American Gladiators . ....................... kr. 325," 
I o Batman . ...................... ... ............... kr. 375," 
I g �:�i���i�n������",,,,,,,,,,,,,,,.��·.�·.·.·,,.·.·.·.·,,.·,,.·,,,

,. :: !i�:: I D EI�. I I ............................................. kr, 375,' 
I o GOAL! Norsk Versjon . ...................... kr. 295," I g ���:�i:

r
�6oo:·::::::::::::::::::::::::::::::::::: �:�:: 

I g ���a�s�
ine 1914-1918. ':::::::::::::::::.:�: :��:: I O Jaguar Y:f 220. .. .... kr. 149,. I O LelhaI Weapan..... . ...... ........... kr. 249,· I o McDonaldland . ................................ kt. 149,· 

I g ���I��:� �:;:��.r .... , ..... ' .. �������:��: ... : ...... : .. ::.:: �:::: I g i��I:�
c
���� .. �.�.��.��� .. :::::::::::::::::::.:: 3��:: 

I O Woadys World .............. kr. 375,-I PC I O Ametican Gladiators .................. kr. 375,· 
I g :::�n��d'ih�'B��:'::::::::::::::'

'
',���,��:: :�;:: : O Betrayal at Krondor . ....................... kr. 395," 

O Body Blows .. ................................... kr. 395," 
I O Civilization . ...................................... kr. 345," I O Day oflhe Tentacle . ... ..................... kr. 465," 
I O Dune Il ........ . .. , .... ... .... ............... kr. 395,· 
I D Elite Il Fronlier. ............. ............. , .... kr. 465,-
I g ����:s�: �!�� ... : ..... ': ...... ���:: .. : ... ': .. ::.:::::::::.:�: ::�:: I O LethaI Weapon... . ....... , ...... kt. 249.-I O Nippon Safes . .................................. kr. 465,-I O Patriot. ................... , ........................ kr. 465,-
I O Pirates Gold . ................ ... ..... ......... kr. 465,· 
I g ����!����

n
:�����;i�� .::::::::::::::: :�: !:�:: 

O Ringwarld . .................... .... .. ......... kr. 395,-
O Sim City De Luxe . ... ........................ kr. 465," 
O Sirike Commander. ..... .................... kr. 465," 
CD·RDM (PCCD) 

Day of the Tentacle . ....... .......... . .. kr. 545,-
O Dune... .. .......................... ltr. 495,-

King Ouest 6 ..... ... ...... .... ... ....... kr. 545,-
O Kyrandia . ........................................ kr. 495,-
O Laura Bow ... .. ....... ..................... kr. 545," 
O Protostar. ........................ .............. kr. 545,-
O Ringworld ............ .. ....................... kr. 495," 
O Shadow of the Comet, , .................... kr. 495,-

I �E:!�J�'�h,:: kr
kr
; :::

,
,: � O Game Kit, IBM Comp . ........ . ........ kr. 495,-I O Smart Card, IBM Camp, ................ kr. 175,-I S.ndes No.1 O'b, Romerikssenter.', 2040 KI,Ita. 

I NAVN: I 
ADR.: ________ I I llF_' _-:---,::--___ == I l �.::�a�if�liJkommer � 
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Perfekt ior: 

Prestige 425S 
in'te!.de EN KOMPLEn 486 PC MED SKJERM 

inSI TIl EN PRIS SOM ALLE KAN GODTA 

Hyundai er et av verdens største konsern. Vi introduserer nå dere s nye PC-linje. Vi 
fører en komplell linje bestående av modeller Ira 486SX-2S til 486D X2-66 

HYUNDAI'S NYEPC'ER UTMERKER SEG: 
• Meget prisgunsllgel 
• Nytt, lekkert desig" 
• lett å utvide med mellelryddlg 

løsning Inne i kassen 
e Tekniskgode løsninger 
. T3leren støyt 

Konloret, hjemmebruk, studenier, som arbeidstasjon i netlel, 
mullimedia, tekst, database og regneark 

2 ARS GARANTI! 

Spesifikasjoner: 
• Inlel 486SX 25MHz Prosessor 

· 170 MB harddisk 

• 4 MB RAM, utvidbar til 32M8 

• SVGA fargeskjerm 

. 3,S-diskeHstasjon 

t 2 serielle og 1 paraileU port 

- S ledige koriplasser 

• MS·DOS 6.0 med manualer og 

disketter 

• Norsk Windows 3.1 med 

manualer og disketter 

• Mus og tastalur 

VI LEVERER FRA LAGER! 
* Hyundai 486SX-25 

med 170MB disk og VESA Local Bus 

* Hyundai 486DX-33 
med 250MB disk og VESA Local 8us 

* Hyundai 486DX2-66 
med 250MB disk og VESA Local BU$ 

,----------------------, Ulv i fåreklær? 
Sound Blaster 16 er mer enn bare ett lydkort 

1. Bedrø lydkvalltet 
Sound Blaster 1 6  gir deg ekte 16-bit CO
lyd med bedre freKvensomrade og bedre 
signaVstøy-forhofd enn konkurrentene. 1 
tiflegg fårdu sofistikerte muligheler som 
programmerbar mikser, full MIDI støne ' 
(MPU-401 UART mOdUS), og 20 stem
mers FM synthesi.er bare for å nevne 
noe ... 

2. Ektøkompatibililet 
Når andre produsent 
"Sound Bfaster" kor 
SoundBlasler 1 6 1 00% 
er jo originalen 

3. Oppgraderbar 
Sound BIaster t 6 gir deg mulighet forå 
koble li l  vår populære CO-ROM leser 
CR563. Du kan oppgradere med Advan
ced Signal Processor for sannlids data· 
kompresjon, oodu kanog� oppgradere 
med Wave Blasler for ekte t6-bitS lyd 
gjermom MlDf 

4. Mye for pengene 
All dene får du til en pris våre konkurren
ler får frysninger på ryOQen av. Sound 
8lasterl6 Qirdeg lleksibilitet! 

5. Markedsledøndø 

Sound Blaster Iydkort er markedsledende 
over hele verden. Dene er din garanti for 
al du velger riktig når du velger Sound 
Blaste r 1 6  

Vår pris kr. 1.395 

-LAG EGNE MULTIMfDIAPIIESENTASJONER 

SoundBIaster16 
Intern CR563 CD-ROM drive 
Creative Volce Asslst 
Slereo høyllalere 
Mikrofon 
CD-liller: 

Aldus Photostyler (SE), Macromind 
Aclion!. AuthotwareStar, Mathematica 
Tempra, HSC Interaclive, Aldus Pho· 
tostyler (SE), PC Animate Plus, Tool
worits Multimedia Ency<:lopedia, The 
Animals 

VI" " ,  kr. 5290 

- STARTPAKKE FORIIJEMMEBRUK 

Sound Blasler Pro 
• CR563CD-ROM drive 
• Stereo høyttalere 
• CD-litler 
co tiller: Just Grandma & Me, Wnere 
in tlle World is Carmen Sandicgo. Ani· 
mals, Monkey lsland,Loom. 

VI, ,,;, kr. 3A90 
Performance Pack Omni CD 
- FOR IUEMMEMARKEDET OG SPill 

Sound BIasler 16 
Intern CR563 CD·ROM drive 
Crealive Volce Assist 
Slereo høyttalere 
MIkroion 
CD·liller: 

Toolworks Multimedia Encyclopedia, 
The Animals, Aldus Photostyler (SE), 
Just Grandma & Ma, Where in the World 
isCarmen $andiego? 

vi, " 's kr. 4290 

- FRmSfAENDECD·ROMlOsNING 
.,,,.,� • CR563 CD-RDMdrive '_ 

• Kontrollen:ort =-• Kabler/drivere '\ 
• Aldus PhotoStyler(SE) 

DmniCO er en avansert CD-ROM som 
kan lese alle datatyper som er tilgjenge
lig i dag.Alle velkjenle lydkortp� marke
detkan tilkobles OmniCO. 

DmniCD, inlern kr. 2.790 
DmniCD, ekslern kr. 3290 

PC Computmg AS • Waldemar Thranesgate 98, 0175 • Tlf.: 22·38 48 88 • Fax.: 22·3848 56. Alle plIser eks. mva og frakl. 


