




o 

HEKTA PA 
KJAPPERE 
LØSNINGER? 
Den nye Connect2lnternet-pakken gir mulig

het for 56 kbps med modem. Med andre ord 

gjør den surfingen nesten dobbelt så rask, og 

opplevelsene dobbelt så tette. Og fordi du 

slipper all ventingen, sparer du tellerskritt. 

Connect21nternet er Nordens mest kjøpte 

Internett-pakke og kåret til beste Internett-løsning 

både i Sverige og Danmark. Den nye generasjonen 

som nå er tilgjengelig, er nesten dobbelt så rask 

som tidligere. Nedlasting av bilder skjer med andre 

ord i et annet tempo, og du kan spare kostbare 

tellerskritt. Som Tele2-kunde slipper du abonnement 

og bindingstid og får fri bruk av Internett i ett år. 

Stikk innom ElkjØp, Lefdal, 

Cyberia, besøk våre hjemmesider 

eller ring oss gratis på telefon 

800 82121 

I: 2.TI:I.I: 2.TI:I. 
www.t e le2.no 



MAIN 
TEKNOs CD-ROM ......................................... 6 
Sharewaresldene ........................................ 8 
Myter og fakta om LINUX ..................... 14 
Hvilken LINUX-utgave? ........................ 16 
WaveSurgeon - trommeloops ............. 18 
Vue d 'Esprit .............................................. 20 
Hvorfor går Vi på datamesser? .......... 66 

DEMOSCENEN 
PIMP .............................................................. 22 
Rapport fra datapartyet Birdie8 ....... 23 
TG98 i bilder .............................................. 24 

CYBERWORLD 
Online Gaming ........................................... 27 
Send filer med Attachthis.com ........... 27 
Ulfs 5 favorittdemos på C64 ................ 27 
NetNEWS ..................................................... 28 

KURS OG SKOLER 
Skap dine egne virtuelle utflukter ... 32 
Lær deg Adobe Photoshop .................... 40 

ETC. 
Peter, Agneta, Marvin Be PCen ............ 42 

C ReUS 
Fallout ........................................................... 44 
UBIK .............................................................. 46 
Wallace Be Gromit ..................................... 48 
Lula - the sexy empire .......................... 48 
Monty Python ............................................ 48 
Stareraft ...................................................... 49 
Human Onslaught .................................... 49 
En strøm av nye rollespill ................... 50 
Qoole - lag dine egne korridorer .... 54 
IDtim@ate Race Pro ................................. 55 
Spee Ops ....................................................... 56 
Agent Armstrong ..................................... 57 
Black Dahlia ............................................... 57 

FAST STOFF 
Brevboksen ................................................ 58 
BØRSEN ....................................................... 62 
Jotte spør .................................................... 63 
Ernie ............................................................. 68 
On the Fastrack ........................................ 68 
Håkon-Andre ............................................. 69 
PSI ................................................................... 70' 
Galleriet ....................................................... 71 

FORSIDERILDET: MARKUS SCHILLE 
(takk til RJetillijeldnes) 

TEKNO 



LIVET I SKOGENE - OG I CYBERSPACE 
Sd ofte jeg kan, drar jeg ut i skogen. Jeg har vært natuifreak sd 
lenge jeg kan huske, og Henry David Thoreaus klassiske bok 
«Walden» -Livet i skogene -er bortimot en bibelfor meg. 

Mye av den friheten jeg opplever ndr jeg beveger meg 
blant trær, busker og kratt langt vekk fra byens mas, føler jeg 
ogsd ndr jeg kommuniserer med andre pd Internet eller via 
elektroniske oppslagstavler. I skogen behøver jeg ikke bekymre 
meg over om hvorvidt jeg er hipp nok i tøyet (eller «korrekt 
antrukket» som det heter) eller om jeg har glemt kammen. Pd 
samme mdte er kommunikasjonen i den digitale verden herligfri 

for alle de murer som vi ellers har vært sd flinke til d bygge opp 
omkring oss. Pd nettet kan vi snakke med aU slags mennesker, 
uansett rase, kjønn, religiøs eller politisk oppfatning osv., osv. 

Men jeg liker ikke ndr myndigheter eller andre forteller 
meg om hva jeg SKAL gjøre. Da t-banen i Oslo for noen dr siden 
ble prydet av plakater fra det offentlige som sa «Bruk marka!» 

fikk jeg ryst til d slenge meg pd sofaen for d markere at jeg kan 
tenke selv, takk. 

Parallellen slår meg ndr jeg vil skryte av denne utgaven 
av TEKNO, som inneholder en rekke artikler om spennende ting 
du kan gjøre med PCen din. Vi forteller om Vue d 'Esprit, som du 
kan bruke til d lage fantastiske landskapsbilder. Vi starter en ny 
serie - Skap dine egne virtuelle utflukter -om prinsippene bak 
3D-programmering. Vi gir degførste del i en serie som viser deg 
hvordan du bruker bildebehandlingsprogrammet Photoshop. Vi 

forteller om Linux. Blant mye annet. 
Poenget mitt er at vi har uendelig mange valgmuligheter 

>M� .'.'_-' ndr det gjelder hva vi vil fylle tiden vdr 
med. Mitt valg er dforsyne meg av mye 
«data» og mye «skog-og-marlv>. Jeg gjør 
det fordi jeg LIKER det, ikke fordi noen 
sier at jeg er nødt. Deifor passer jeg meg 
velfor d skrive at du MÅ hive deg over 
«slik-gjør-du»-artiklene i dette nummeret -
jeg nøyer meg med et beskjedent, lite 

hint .. ! Men vil du «bare» underholdes, 
klarer vi vel den bi.ffen ogsd? Valget er i 
alle faU ditt! 

NESTE NlJMMER 
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QUEST FOR GLORY 5 

- nå kal 
spille moduler med Wi 
Velkommen til en ny. fullstappet TEKNO-CD! 
Denne gangen gir vi deg en mengde nye spill 
- pluss nyttige programmer og verktøy som 
gjør livet som *nørd* ti I en fest. .. 

I AV INGE MATLAND 

Vi benytter anledningen til å tak
ke for alle de brev og mailer dere 
sender oss, med tips og forslag 
til programmer som vi kan ta med 
på CDene våre. Keep 'em com ing! 

Og så over til oversikten over 
innholdet på dette num mers CD 
- directory for directory: 

FREEM •• O 
TEKNOs FREEyourmlndWARE 
er balsam for skjermen! FREE 
og WARE er ordene som løfter 
YOUR MIND hØyt opp i det blå. 
FymW er avdelingen på TEKNOs 
CD som sørger for at du ikke går 
glipp av noen livsviktige slipp på 
earcandy- og eyecandy-scenen. 

EARCANDY: FymW overvå
ker trackerscenen og legger med 
nye versjoner av trackers og play
ers. 

EYECANDY: Synthesoft lan
serer stadig nye versjoner av The 
Psychedellc/Klnemo rphlc 
Screen Saver. Programmet.blir 
bedre og bedre med nye funksjo
ner og bedre lydsynk. Installer, 
sett lydkontrollen slik at den spil
ler inn lyden fra CD-spilleren, 
sleng i en kul tekno-CD, start CD
Spectrum PRO, kjør visuals i full
skjermsmodus og rock løs! For å 
få alle effekter når du kjører Psy
chedelic Screen Saver, bør du 
endre antallet farger til 256 i 
skjermsparerens konfigurasjons-
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meny. Kinemorphic Screen Sa
ver ser derimot bedre ut jo flere 
farger du har. 

Plnwheel er et program som 
gir en optisk hallusinasjon. Se 
avslappet inn i bildets sentrum i 
30 sekunder, se deretter ned på 
hånden din eller trykk på ESC og 
kikk på skjermen. 

GALLERI: Vi takker som 
vanlig for alle lekre bilder! Skriv 
gjerne litt mer inngående om 
hvordan man lager forskjellige 
slags bilder, og hvordan man bru
ker forskjellige programmer. Det 
vil mange sette pris på! Btw -
finnes det ingen brycers der ute? 

Ha en psykedelisk vårkveld 
medTEKNO! 

GAMES 
• DlrectX 5.0. De fleste spil
lene i denne katalogen krever en 
eller annen versjon av DirectX. 
Dette er den nyeste. Du må for
andre regionale innstillinger i 
kontrollpanel til engelsk (USA) for 
å installere disse driverne, men 
etterpå kan du forandre dem til
bake til norsk. 
• AIIey 19 Bowling fra Star
Play Productions. 
• Black Dahlia fra Take 2. Ad
venturespill med bl.a. Dennis 
Hopper i en av rollene. Spillet 
er omtalt på side 57! 
• Deer Hunter fra Sunstorm 
Interactive. For deg som ikke har 
noe imot å gå på bambi jakt! 

• Entrepreneur fra Stardock 
Systems. Strategispill hvor du 
skal slå deg opp som industri
herre. 
• Extreme Tactlcs fra Media 
Station. Sanntids strategispill i 
Red Alert-stil. 
• FIesh Feast fra SegaSoft. 
Slåss mot zornbier! Top-view 3D 
med Direct3D-støtte. 
• Heavy Gear fra Activision. 
Førsteperson-shooter hvor du 
styrer en robot. Støtter 3D-kort. 
• Incomlng fra Rage Softwa
re. Et av de store spillene denne 
våren. Støtter 3Dfx- og andre 30-
kort. Må prøves! 
• Juggernaut Corps: First 
Assault fra Shepherd's Worlds. 
Astroids-lignende spill. 
• Last Bronx fra Sega. Kamp
spill. 
• Longbow 2 fra Origin. Heli
koptersimulator med støtte for 
3D-kort. 
• CART Preclslon Raclng fra 
Microsoft. Indycar racing. Støtte 
for 3D-kort. 
• Nlghtmare Creatures fra 
Kalstro. Kampspill. Ser lovende 
ut, men vi har ikke fått det til å 
virke med 3Dfx. Start spillet ved 
å skrive ne -pc hvis det henger 
seg under oppstart. 
• OKBridge v1.21. Slapp av 
med et slag Bridge! 
• Plane Crazy fra Inner Wor
kings. Stunt-flyging med støtte for 
3D-kort. 
• Quest for Glory 5 fra Sier
ra. En ny episode av det klassis
ke adventure/rollespillet. Les om 
dette, og en rekke andre nye rol
lespill, i Steinar Helgesens artik
kel på side 50-52. 
• RedlIne Racer fra Criteri
on Studios. Motorsykkelspill med 

utrolig grafikk, mye fart og hefti
ge fall. Støtter 3D-kort. 
• RIsIng Lands fra Microids. 
Bra grafikk! 
• SlmSafari fra Maxis. Bygg 
din egen dyrepark! 
• Shanghai: Dynasty fra Ac
tivision. Spennende puslespill! 
• Semper Fl fra I-Magic. Stra
tegispill. 
• Jedl Knlght: Mysterles of 
the Sith fra LucasArts. Første
personshooter (jada, det ligner 
på Quake!). 
• Spee Ops fra Zornbie. Spen
nende nyskapning som du kan 
lese mer om i Peter Carlssons 
jubelomtale på side 56 og 57. 
Støtter 3Dfx. 
• Touring Car Champion
sMp fra Sega. Nytt bilspill. 
• Stratosphere fra Sculptu
red Software. Strategispill hvor 
du har kommandoen over en fly
gende festning. 
• Swarm fra Reflexive Enter
tainment. Top-down spaceshooter. 
• Tanarus fra Sony Interacti
ve. Online stridsvognsspill med 
støtte for 3D-kort. 
• Trlple P lay '99 fra EA 
Sports. Baseballspill med støtte 
for 3D-kort. 
• WarBreeds fra Red Orb En
tertainment. Strategispill i sam
me sjanger som Red Alert. 
• Worms 2 fra Team 1 7. Mul
tiplayer- og Internet-versjonen av 
Worms 2-demoen. 

SW 
TEKNO gir deg en solid ladning 
shareware i hvert eneste num
mer. Les om alt hva du finner i 
dette nummers SW-katalog på 
Bengt-Åke Olofssons oppslag på 
side 8-12. 



INCOMING REDLINE RACER 

I du også 
nAmp! 

DnLS 
• Winzip 95 versjon 6.3. Vi 
legger også denne gangen ved 
dette helt uunnværlige utpak
kingsprogrammet for Win 95. 
• Wave su rge on v2.0b fra 
SquareCircle Software er et utro
lig spennende program for deg 
som vil lage trommeloops! Bjørn 
Lynne presenterer denne godbi
ten i en egen artikkel på side 1 8  
og 19! 
• Televakt 3.0 er et program 
som hjelper deg med å holde over
sikt over dine Internet-utgifter! 
• ACDSee er et kjapt og an
vendelig program for å se på bil
der på PC. Denne gang gir vi deg 
versjon 2.1 til Windows 95. 
• Qoole - Quake Obje ct
Oriented Level Editor v2.40. 
Lyder det gresk for deg? Les 
Christian Siebenherz' detaljerte 
presentasjon på side 54! 
• På tide med en skikkelig vår
rengjøring på PCen din? Cleen
Sweep v3.0 fra Quarterdeck 
hjelper deg til å fjerne unødven
dige filer fra harddisken din, raskt 
og effektivt. 
• Acid WAV 1 .0 fra Polyhed
ric Software er en avansert Iyd
editor og synthesizer. Du bør ha 
minimum en Pentium-PC for å 
bruke dette programmet! 
• Vue d'Esprit er et program 
som hjelper deg med å lage fan
tastiske landskapsbilder på PCen 
din. Christian Siebenherz gir en 
fyldig presentasjon av program
met på side 20-2 1 .  
• WinAmp 1.9 er i skrivende 
stund den nyeste utgaven av 
markedets mest populære MP3-
avspiller. Nå kan du også endre 
utseendet på spilleren - og dess
uten spille moduler! 

FFOTO FICTIONSINPS 
TEIUIO 







Ny dose fra SHAREWAI 
Her presenterer vi 
alle programmene du 
finner i shareware
omridet pi CDen som 
følger med dette num
meret av TEKNO. Som 
vanlig fir du en salig 
blanding nyttige og 
unyttige programmert 

I AV BENGT-AKE OLOFFSON 

WEBVCR 
�IJIJ'-II"'. Denne gangen star

ter vi med et inter
netprogram for off

line-browsing. WebVCR 2.0t 
(webvcr.zip) «spiller inn. de si
dene du velger «på bånd., og lar 
deg deretter se på dine innspil
linger uten at du belaster tele
fonregningen. Grensesnittet min
ner om en videobåndspiller, der
av navnet. 

Du kan benytte timeren for å 
spille inn sider kontinuerlig og 
når det passer deg, og du kan 
også gi beskjed om at den bare 
skal laste ned sider som er blitt 
endret siden du sist var innom 
dem. Det går også fint å ha 
WebVCR hvilende i bakgrunnen, 
alltid beredt for en manuell inn
spilling. Du kan stille inn «side
dybden., dvs. om du bare vil spil
le inn førstesiden eller vil trenge 
dypere ned i sidestrukturen på 
siten. 

De sider som arkiveres har 
du senere adgang til i et smart 
«utforskervindu. . Gå igjennom 
hjelpefilen før du begynner inn
spillingene, det kan lønne seg. 

Denne testversjonen fungerer 
bare i 15 dager. 

WEBTABS 

1EIUIO 

Ytterligere et internetprogram, 
jeg går hardt ut denne gangen! 
Det gjøres mange forsøk på å ta 
hånd om våre kjære bokmerker, 
visse forsøk er ganske middel
mådige, mens andre er veldig 
ambisiøse og freske. WebTabs 
(webtbs.zip) må beskrives som en 
av de mer vellykkede bokmerke
håndtererne. 

Her får du mulighet til å im
portere dine bokmerker fra Net
scape og Explorer og behandle 
dem på forskjellige måter. Blant 
annet kan du gjøre notater om 
spesielle bokmerker og lage 
kryssreferanser, noe jeg har fun
net ut er ganske nyttig! 

Marker den URLen du vil 
komme til, og WebTabs starter 
browseren din. 

Du kan også eksportere bok
merkelister som html-filer. Pro
grammet fungerer i 30 dager. 

BOOKLOCK 
Og et internetprogram til. For In
ternet er jo likevel fremtiden! El
ler? Booldo�k (booklock.zip) 
samler bokrnerkene dine som 
knapper, fordelt på sider med 40 
knapper hver. Fra starten av fin
nes ti sider, altså sammenlagt 
plass for 400 bokmerker. Rekker 
ikke dette kan du legge til enda 
flere sider, og døpe disse til hva 
du vil. Klikk på en knapp, og we
bleseren din begynner å lete et
ter siten. Minimer Booklock, og 
den legger seg som et ikon ved 
siden av klokken i aktivitetsfeI
tet. En ulempe er at det er gan
ske vanskelig å importere store 
mengder adresser. Hvis du har 
et par hundre URLer antar jeg at 
du ikke har noen større lyst til å 
legge dem inn en og en. Eller? 
Det var andre gangen jeg benyt
ter «Eller? i dette. avsnittet. Teit, 
eller? 

REGISTRAY '95 
Og hva er nå dette? Jo, Reøls
Tray (RegTray.zip) er et program 
som lar deg stille inn massevis 
av saker i Windows 95/NT fra ett 
og samme sted. Her kommer du 
umiddelbart til registeret, sys
temfiler, TCpnP-innstillinger og 
kontrollpanelet. Blant annet. Fle
re funksjoner - du kan bytte ut 
ikoner og stille det hele inn slik 
at du får se thumbnails av bmp
filer i utforskeren. Forsk selv 

blant funksjonene for å finne fle- ken er ganske forlokkende. Nei
re godsaker. da, FIIewrangler (fw20.zip) er 

SETMEUP 
Og her har vi en slektning til Re
gi sTray, eller snarere en store
bror. Setmeup (setmeup.zip) er 
en alt-i-ett-hjelpefunksjon som 
forenkler konfigurasjonen av Win
dows. Med et enkelt museklikk 
endrer du eksempelvis de bilde
ne som starter og avslutter Win
dows (hvem har ikke gått lei av en kraftig utfordrer til Utforske
denne sommerhimmelen?). Fle- ren. Grensesnittet er en anelse 
re bruksområder, du kan endre annerledes, du kan for eksempel 
registrert bruker, redigere de tip- jobbe med doble vinduer, på sam
sene som vises når Windows me måte i Windows Com-

s.t..,.... ..... lliDnpnielencea 
�WindDMapIesh .... 
Randamiaw .... � 
&..al ..... �1nIIIace ... 
�� .. 
0pIiana rar.-1IIIIiiawa 
Male .. 
Ptdect)'QI.I�_� 
�"'�Ib Speciellogan ..... 

E .. ... O"-" ...... E .. . 

starter (OM det starter) og ta 
snapshots av en fungerende kon
figurasjon som du ved problemer 
kan gå tilbake til. 

Send til-funksjonen i Windows 
er praktisk, og i Setmeup er det 
meget enkelt å legge nye mapper 
eller enheter til denne funksjo
nen. 

I ruten legg tiVta bort pro
gram under kontrollpanelet, kan 
det iblant ligger igjen henvisnin
ger til programmer som allerede 
er slettet, og disse er det ikke 
bestandig så enkelt å få bort. Med 
Setmeup er det enkelt. Marker 
og «delete., bare. 

Hvis du vil se thumbnails av 
bmp-fiIene går også dette an å 
stille inn på en enkel måte. Men 
husk at dette kan gjøre utforske
ren tregere. 

FILEWRANGLER 
Dette er ikke et jeansmerke for 
innbitte nørder, selv om den tan-

AbcU infamIIion 

mander eller Norton Commander. 
Kontrollpanelet og setup til 

skrivere er alltid innen for klik
kevidde. Du kan velge hva slags 
type filer du vil se, søke filer, 
formatere osv. Det går an å pass
ordbeskytte programmet, endre 
farger og fonter og skjule akku
rat den typen filer du vil. Bra 
hvis du ikke vil at noen skal se at 
du har 800 jpg-bilder av Pam An
dersson på harddisken! 

Men 45 grønne dollar er et
ter min mening en ganske saftig 
pris for et program hvis funksjo
ner allerede kan utføres via Ut
forskeren. 

BROWSERRACET 
I forrige TEKNO hadde jeg med 
webleseren Opera (o310e32.
exe) , og denne høytsyngende 
webkompisen har nå dukket opp 
i en ny versjon (3. 1 0), så hvorfor 
ikke ta med den også? Opera ser 
en smule annerledes ut sammen-
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lignet med sine storebrødre, men 
hvem har sagt at den som er 
størst alltid har rett? 

Du kan jobbe med flere vin
duer inne i webleseren. Det tar 
en stund å venne seg til , men det 
er ingen ulempe. Ved installasjo
nen fører Opera automatisk over 
dine gamle bokmerker fra Explo
rer, og så er det bare å surfe 
videre. Du får dessuten masse
vis av lenker med på kjøpet, in
stallert etter kategori. Mange av 
disse er faktisk svært bra. 

For dere som ikke setter pris 
på norsk opera, kan jeg kanskje 
friste med en riktig klassiker? El
ler hva sier du om Mosale? Den
ne virkelige oldtimeren i gamet 
finnes faktisk fortsatt, og her har 
dere en relativt ny versjon ferdig 
for takeoff i det virtuelle rom
met. M osale 3.0 (mosaic.zip) 
inneholder omtrent de samme 
funksjonene som de store weble
serne, men utseende er en anel-

== SveDJka Te"". 

se annerledes takket være vin
duet der alle besøkte lenker blir 
liggende. Veldig smidig om man 

Project Magic update wiIh some 
exciting news - -bteathtalcingly 
fast, flexible, and (un-- Opera 
in Web Review 

A very wann 'WaIcome' from ape 
Softwm'el 
JustWhen VOll aImost got used to 10fwB+\ 
lTI9g8I:1,tes of updares. stuggish 
dominalion. instabifity.1he S80JdiII8worC' 
browsef war!hat left you as the 
cornes 'Opera'I 
Smal. fast. 
customizabIe. 

vil hoppe tilbake 
handlingen. 

Også Mosaic byr på mengder 
av lenker for de som tørster et
ter veiledning. Selv velger jeg 
som oftest å gå vill uten hjelp! 

CLIPCACHE 

ClipCache (clipcche.zip) er et 
enkelt, men kraftig tilbygg til den 
ellers så tamme utklippsfunksjo
nen i Windows. Med ClipCache 
liggende i bakgrunnen kan du ar
kivere mange utklipp samtidig, og 

DIn .............. " 
.4111ternet 
lo .......... 

..4.0 
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• StlrIn4Jj-ae �&noetlllldia 

M· oterdetIll crnroa!amed ISDN? 
• WWW SPI!IIAL: • WEBBEHS VUOOE 

• LAG B!l)1tS UB·SIDER 
• tOHm: nt! WE8 
• FROHTPAOE 98 

• PJteVVIRC 
• NtTNEWS! 

• JIIORCn BEITE SPILLIIDER: 
• TH&CUUE OF MONnY ISLAND 

• TOTALANNIHILATION 

få tilgang til disse når som helst. 
Utkl ippene kan lagres i forskjel
lige mapper, du bestemmer selv 
hvor du vil legge dem for å holde 
oversikt over utklippene. Clip
Cache støtter dra-og-slipp, og er 
i det store og hele meget lett å 
bruke. Høyreklikk på det ikonet 
som legger seg i aktivitetsfeltet 
når programmet er åpent, og du 
får lyn kjapt opp utklippene dine. 

Du kan stille inn endel para
metre etter smak og behag, ek
sempelvis en maksimumsgrense 
for hvor store utklipp som Clip
Cache skal arkivere. 

FimIcIø 
4517935 ZlP -=tM 

4466687 2IP .c:tM 
2711121 'ZIP-=tM 

2617922 2IP -=tM 

2352755 2IP -=tM 

2303081 ZIP -=tM 

1887428 2IP.c:tM 
163Z592 2IP -=tM 

1311995 2IP ardive 
11471n �am 

9II2!iI58 21P-=tM 

8S773) ZlP -=tM 

82S073 ZlP -=tM 
822016 21P ardive 
816870 21P ardive 
418041 fRIIJam 
406320 ZIP lIdive 
293672 ZIP lIdive 

25346 6IF-IIid 
182 61F-IIid 
11435 GIF-IIid 
11414 GIF-IIid 
10091 GIF-IIid 

Et rart pakkeprogram for den 
som har zippet seg lei. WlnRAR 
versjon 2 .02 åpner RAR-filer 
samt diverse andre pakkeformat, 
alt i trygt Windows-miljø. Den 
gamle DOS-RAR var aldri noen 
kompis av meg. 

Med WinRAR kan du også 
lage selvutpakkende filer. Dette 
er en fullt fungerende versjon 
som har en livslengde på 40 da
ger, så pass på å bli pakket! 

TAMAGOTCHI? 
Og hvordan kom en Tamagotchi 
inn på sharewaresidene? Spør 
ikke meg, plutselig hadde det seg 
bare slik at det svømte en liten 
fisk på skjermen min, og her sit
ter jeg nå og mater og leker med 
en fisk! I denne dataversjonen, 
TammyGotcha (tmyl00us.zip) 

kan du dessuten straffe ditt vir
tuelle husdyr. Kjekt hvis man 
trenger noen å avreagere på. 

Uansett så får du som nyblitt 
tama-eier fullt opp å gjøre. Flori
an Robardet d'Estray, som er an
svarlig for dette, gir i hlelpefilen 
svaret å spørsmålet om hvorfor 
han laget dette programmet: -
Er ... that's a good question :-). 

SOLSYSTEMET 
Det ville være trist om sharewa
res idene bare inneholdt program
mer som er laget for å holde or
den på harddisken og på dine ak
tiviteter på Internet. Hvorfor ikke 
like godt legge inn et program 
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9&4)2.22 12:22 
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9&03.()2 08:50 
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9&01-24 o:i46 
9&03.()2 18:29 

911-02·28 13:34 
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som holder rede på hele solsys
temet? 

Vil du få et innblikk i hvordan 
våre naboer i rommet forflytter 
seg gjennom uendeligheten, skal 
du ta en kikk på Outer Solar 
System (solar.zip). Du velger 
hvilke planeter du vil skal synes 
- og deretter, når du har startet 
animeringen, får du et inntrykk 
av relative hastigheter i solsys
temet. Om presisjonen duger til 
å sende avgårde sonder til de ytre 
planetene er ikke en gang pro
grammakerne sikre på. Men på 
den andre siden, hvor ofte sen
der du egentlig opp romraketter? 

KORT 
Tre meget morsomme kortspill fra 
MVP. Hjerter, Spar og Euchre 
(hearts20.zip, mvpspa 13.zip og 



Ny dose fra SHAREWARELAND 
euchre2.zip). Alle tre fungerer 
dessuten for nettverks- og null
modemkabelspill ing, noe som 
øker spillegleden enormt. Meget 
festlig, og fremfor alt slipper du 
å stokke kortene etter hver om
gang. Men se opp, risken er åpen
bar for at du registrerer deg et
ter 30 dager, når demoen opphø
rer å fungere. Dette er avhengig
hetsfremkallende. 

PIRANHA PANIC 
Innta rollen som en glupsk pi
raya, og terroriser dine våte om
givelser i dette sildslukende spil
let (ppanic.zip). En kjempebølge 
har splittet din pirayafamilie, og 
nå må du forene den igjen. Du 
beveger deg fra bane til bane på 
jakt etter din kone, og underveis 
sluker du alt som kommer i din 
vei .  Men se opp for kjempeblekk
spruter og glupske monstergjed
der, de kan sette stopp for dine 
fremganger. I løpet av reisen må 
du også redde dine omkringdri
vende yngler før de blir oppspist 
av andre rovfisker. 

Stilig grafikk og kul under
holdning. Som vanlig byr fullver
sjonen av spillet på flere baner. 

WORDZAP 

Ytterligere et spill . Wordzap 
(wrdzp32a.zip) er et Alfapet-/ 
Boggle-lignende spill der du får 
et antall bokstaver som du skal 
lage så mange ord som mulig av. 
Du konkurrerer på tid mot data
maskinen, og det finnes fire van
skelighetsgrader. På det letteste 
nivået har du åtte bokstaver å 
stri med, på det vanskeligste hele 
seksten. Språket er engelsk, men 

TEKNO 

hvis dette ikke faller i smak kan 
du også pr.øve deg på tysk, fransk 
eller spansk. Dessverre finnes in
gen nordiske språk med i pro
grammet. 

Men som alltid er det mor
sommere å spille mot menneske
lige motstandere, og Wordzap 
skuffer ikke her. Det kan kjøres 
over nettverk og du kan (etter 
registrering) delta i konkurran
ser over Internet. Det er natur
ligvis om å gjøre å ha meget gode 
kunnskaper i engelsk for å kunne 
konkurrere med amerikanere og 
andre engelsktalende. 

STUDER 
Hele min ungdom egnet jeg til å 
lære meg verdens hovedsteder. 
Når de andre gutta spilte fotball 
og dro i jentefletter, satt jeg un
der et eiketre og sugde i meg 
skolens atlas .  Nord-Koreas infra
struktur var betydelig mer inter
essant enn skirenn og bilbaner. 

På den tiden hadde jeg sik
kert hatt stor glede av Study 32 
(study32.zip). her mater du inn 
spørsmål og svar, og deretter kan 
du høre deg selv i all uendelig
het. I gloser eller hva som helst. 
Spørsmål som kan besvares på 
flere måter løser du med at du 

skriver inn svarene med et kom
ma mellom alternativene. 

FOR LAGLEDERE 
Hva har Drillo og andre topptre
nere som ikke du har? Kanskje 
en bra programvare for å holde 
kontroll på laget! 

Vil du ha full kontroll over 
ditt fotballag? M ed programmet 
Ass1stant Soccer Coach '98 

(asc98dem.zip) fra Extreme Soft
ware får du jaggu hendene fulle. 
Det er et meget avansert pro
gram med mengder av tabeller 
og statistikk som du kan oppda
tere i løpet av sesongen. Alt kan 
føres inn i statistikktabellene, fra 
mål til dårlige innkast. Antakelig 
kommer du til å trenge en sekre
tær for å holde oversikten over 
alt sammen. Dessverre kan j eg 
ikke h jelpe deg med dette, det 
får du løse selv. 

Er det et hockeylag du vil hol
de kontroll på, er redningen hel
ler ikke spesielt langt borte, As· 
sistant Hockey Coach (ahc98-
dem.zip) er stort sett det samme 
programmet som Assistant Soc
cer Coach, men skreddersydd til 
ishockey. Ytterligere varianter på 
dette spillopplegget finnes på Ex
treme Softwares hjemmeside på 
http://extremesoftware .com. 

SCREENDANCE 
Hmmm . . .  en stor og eiendomme
lig CD-spiller, dette. Når du set
ter i en plate og spiller, så kla
trer en gubbe opp fra golvet og 
begynner å danse! Det finnes et 
par endre mønster å velge blant 
også, men gubben er den mest 
spektakulære. Disse mønstrene 
beveger seg til musikken, men 
selv lurer jeg mest på hva det er 

som beveger seg i hodet på de 
som lager programmer som det
te. Hvis du velger å registrere 
deg, så får du enda flere anima
sjoner til ScreenDance. Jeg skal 
ikke glemme å si at ScreenDan
ce også fungerer som en normal 
CD-spiller med funksjoner som 
repetering osv. Rock on dudes! 

SJAKK-KLOKKE 
Sharewaresidene avsluttes den
ne gangen med avdelingen Tvil
somme Programmer. Iblant tror 
jeg at nytteverdien av datamas
kinen er overdrevet. Hva sier du 
for eksempel til å ha en sjakk
klokke i PCen din? For at du over
hode skal ha noen som helst nyt
te av den, må du ha datamaski
nen like ved siden av sjakkbret
tet. Selv har jeg min PC i et eget 
hjørne, og der er det alt for trangt 
for å spille brettspill. 'Og hvor 
mange har en bærbar PC hjem
me? Men joda, en del utvalgte 
går og sleper på bærbare - og 
naturligvis har en sjakk-klokke 
høyeste prioritet på deres hard
disker. Eller? 

Chess Clock Plos (chest
mr.zip) koster i alle fall bare fem 
dollar, en trøst i bedrøvelsen. Jeg 
kan ikke påstå at j eg bruker den 
daglig. 





TEMA: LINUX - ET ALTERNATIVT OPERATIVSYSTEM 

Mens Amiga og Mac fører en stadig mer skrantende 
tilværelse, finnes det i alle fall ett alternativ til 
Windows 95 som stadig vokser i popularitet - Linux! 
Mange TEKNO-Iesere har etterspurt flere artikler om 
Linux, og nå kan vi endelig oppfylle ønskene deres. 
Vi begynner med å avlive de vanligste mytene om 
Linux, samtidig som vi presenterer de ulike variante
ne - såkalte distribusjoner - av Linux som man kan 
velge mellom. I kommende nummer kommer vi til å 
skrive mer om hvordan du konfigurerer og bruker ditt 
nye operativsystem. Skriv gjerne til redaksjonen på 
mail tekno@tekno.no og fortell hva du vil at våre kom
mende Linux-artikler skal handle om! 

Mange av oss har kikket litt på Linux-plattfor
men, men vi har ikke våget å ta skrittet fullt 
ut. Blant ikke-Linuxbrukere sirkulerer mange 
myter om og fordommer mot dette operativ
systemet. TEKNO presenterer og kommente
rer her noen vanlige Linux-fordommer! 

I AV HENRIK MOLLBERG 

MYrE: Man må kunne pro
grammere for å kunne bru
ke Linux. 

FAKTA: Å kunne programmere 
er absolutt ikke noe krav. Det 
går aldeles utmerket å bruke Li
nux uten å kunne noe som helst 
om programmering. Derimot kan 

TE.NO 

man kanskje bli inspirert av Li
nux til å begynne å programme
re, ettersom man kan ha nytte 
av det. Ettersom nesten alle Li
nux-programmer leveres med kil
dekode, har man mye større mu
ligheter til å påVirke program
menes funksjoner enn hva andre 
plattformer (DOS, Windows etc.) 
noensinne har kunnet tilby. 

MYrE: Linux er vanskelig å MYrE: Linux er vanskelig å 
Installere. bruke. 

FAKTA: Hvordan installasjonen 
av Linux ser ut, varierer litt mel
lom de ulike versjonene, men 
stort sett er det ikke stort van
skeligere å installere Linux enn 
eksempelvis Windows 95. Den 
største forskjellen er antakelig at 
man under installasjonen av Li
nux havner i Linux IDISK for å 
markere en harddiskpartis jon 
som «Linux Native» og en som 
«Linux Swap». Disse mestrer ikke 
FDISK for DOS, derfor er man 
nødt til å bruke Linux FDISK. Kla
rer man å benytte FDISK for 
DOS, bør man klare å bruke Li
nux-varianten også. 

FAKTA: Å bruke Linux er ikke 
spesielt komplisert. Det meste 
kan konfigureres som man selv 
ønsker det. Det som kan opple
ves som litt innviklet med Linux, 
er antakelig at konfigureringen 
er så annerledes sammenlignet 
med for eksempel Windows. Det 
er ytterst få programmer som gir 
deg mulighet til å klikke på «Op
tions» i en meny, og så gjøre alle 
innstillinger. Det naturlige i Li
nux er at man må lete frem en 
spesiell  kon figurasjonsfil som 
man må gjøre endringene i .  Det
te gjøres i en vanlig tekstfil, og å 
forstå seg på alle innstillinger kan 
være ganske vrient iblant. Hel
digvis finnes det som oftest me-
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Kan 
Jo, 

dette være 
faktisk! 

Linux? 

WINDOWS I LINUX: Joda, du kan kjøre Word under Linux 
(med varierende grad av funksjonalitet, avhengig av hvilken 
emulator du benytter. Med emulatorer kan du kjøre en rekke 
programmer fra andre plattformer. Du kan også klippe og 
lime mellom Windows- og Linux-:-programmer. Her er 
vindushåndtereren FVWM95 i gang med å etterligne 
Windows 95. 

get god dokumentasjon å søke 
hjelp i, men det er ikke bare å 
klikke på «hjelp». Til gjengjeld fin
nes det som regel en mengde inn
stillingsmuligheter, og mange av 
disse savnes i Windows-verden
ens tilsvarende programmer. 

MYfE: Det finnes in�en pro
�rammer til Linux. 

FAKTA: Stikk i strid med hva 
mange tror, finnes det faktisk en 
hel del programmer til Linux. Det 
er sannsynligvis det operativsys
temet som det lages flest pro
gram til pr. bruker. Ettersom bru
kerskaren tross  alt er forholds
vis liten, finnes det derfor langt 
flere programmer til for eksem
pel Windows. Men du kan få tak i 
det meste også til Linux, bare du 

leter litt. Det finnes mange Li
nux-arkiver på nettet, der du kan 
finne bra programmer og spill. 
Et opplagt møtest�d for alle Li
nux-fanatikere er www.linux
now.com, der du foruten et stort 
filarkiv finner massevis av doku
mentasjon. Hvis du benytter Li
nux-distribusjonen Debian, kan 
du dessuten finne et stort arkiv 
Debian-pakker (forhåndskompil
erte programmer for Debian-dis
tribusjonen) på Debians offisiel
le hjemmeside på www.debi
an.org. Ved hjelp av emulatorer 
kan du også benytte DOS-, Win
dows- og Mac-programmer un
der Linux. 

\ 

MYTE: Linux el' utelukkende 
tekstbasert, med en masse 
kryptiske kommandoer. 

FAKTA: Kanskje har du en eller 
annen gang sett noen som sitter 
ved en Unix-terminal og utfører 
merkelige kommandoer som du 

I ikke begriper et dugg av, og trodd 
at dette er alt man kan gjøre med 
Linux? Du har bare sett den ene 
siden. Med en såkalt X-server kan 
du jobbe i et kraftig grafisk miljø 
med ekte multitasking. Til X-ser
veren må man ha en vindushånd
terer som bestemmer hvordan X
serveren skal se ut. Det finnes 
en hel haug med sånne vindus
håndterere. De kan få ditt Linux 
til å se ut som en hvilken som 
helst annen plattform. For ek
sempel Amiga W orkbe nch, 

DOS-emulatoren DOSEMU, 
som kjøres i et X-shell. 

NextStep, Windows 95 etc. 
Mulighetene er uante! 

Du kan også ha både Linux 
og ditt nåværende operativsys
tem installert simultant, og vel
ge hvilket du vil starte med en 
boot loader. En slik boot loader, 
Lilo, bør følge med den Linux
distribusjonen du velger. 

Jeg håper at du har fått øy
nene opp for dette svært inter
essante operativsystemet. Jeg 
kan nesten love deg at du ikke 
kommer til å bli skuffet hvis du 
installerer og prøver det. Jeg kan 
for øvrig tillegge at Linux kræ
sjer meget sjelden. Hvis det er 
konfigurert riktig skal det ikke 
kræsje i det hele tatt! 
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VI en Inux- s 
Hvilken Linux-versjon skal jeg velge? For 
den som vil sette i gang med Linux er det . 
ikke så lett at man bare kan sette i gang sånn 
helt uten videre. Først må du nemlig velge 
hvilken variant - såkalt distribusjon - av 
Linux du ønsker å kjøre. Her går vi igjennom 
de lire største distribusjonene, og ser nær
mere på deres lordeler og ulemper. 

I AV HENRIK MOLLBERG 

Det faktum at det står hvem som 
helst fritt å spre Linux har ført 
til at det i dag finnes et utall av 
varianter av Linux. såkalte dis
tribusjoner. En distribusjon er. 
enkelt uttrykt. en gruppe perso
ner som har tatt en Linux-kernel 
og en samling programmer. samt 
satt sammen et program som in
stallerer alt sammen. Dette kan 
gjøres på forskjellige måter. noe 
som fører til at distribusjonene 
blir bra eller mindre bra. Her fØl
ger en liten gjennomgang av de 
mest populære distribusjonene. 
og hva som skiller dem fra hver
andre. 

Samtlige distribusjoner har 
meget beskjedne systemkrav. 
men hvis du vil kunne kjøre X 
Windows og ha det litt morsomt 
med Linux. kreves en noenlunde 
rask maskin (minst en 486 med 
8 MB RAM) .  Det som først og 
fremst skiller distribusjonene fra 
hverandre. er hvilke programmer 
som medfølger samt hvor lette 
de er å installere. 

RED HAT 
Red Hat er sannsynligvis den 
mest populære distribusjonen. 
Den har mange fordeler. Hele dis
tribusjonen leveres komplett på 
to CDer. Medfølger gjør også en 
installasjonsguide. to boot-disket
ter og 30 dagers installasjons
support via email. 

På samme måte som alle de 
andre større distribusjonene. gir 
Red Hat deg en samling program
mer. Red Hat har litt av hvert. 
for eksempel Internet-verktøye
ne Apache. Sendmail og Samba. 

men det finnes programmer som 
oppfyller de flestes behov. Hvis 
du skaffer den i skrivende stund 
nyeste versjonen (5.0) . medføl
ger dessuten Linux-varianten av 
Netscapes populære web-Ieser 
Communicator (versjon 4.04). 

En av de store fordelene med 
Red Hat er dets program for in
stallasjon og vedlikehold av pro
gram. kalt RPM (Red Hat Packa
ge Manager) .  Mange som skriver 
programmer for Linux sprer dem 
i RPM-pakker. som er forhånds
kompilert for Red Hat. Dette gjør 
det enklere for deg når du skal 
installere filene. RPM holder også 
rede på hvilke pakker som har 
installert hvilke filer, slik at alt 
virkelig forsvinner når du avin
stallerer programmet. Dessuten 
har Red Hat en smidig funksjon 
for å oppdatere systemet over In
ternet. 

Installasjonsprogrammet til 
Red Hat er forbilledlig bra laget. 
Det unike ligger i at Red Hat star
ter en X-server som tar seg av 
alle installasjonsspørsmål. Som 
regel pleier instal las jonspro
grammene nemlig å '{ære tekst
baserte. 

Firmaet som ligger bak Red 
Hat heter Red Hat Software. Dis
tribusjonen kan bestilles på de
res hjemmeside www.redbat. 
com. Prisen der er $49.95. 

DE BI AN 
Debian er ganske likt Red Hat. 
Den største forskjellen ligger i at 
Debian utvikles av cirka 120 per
soner verden over. på idealistisk 
basis. Debian leveres på to CDer 
(en av dem inneholder all kilde
kode. og den kan man altså klare 
seg uten) . 

:r.-----------.--- --------.-. --- . � 

2.5 2.0 o 1516 
0.6 22.4 o UOO8 
0.0 0.2 o 820 
0.0 0.0 o o 
0.0 0.0 -12 o 
0.0 1.5 o 168t 
0.0 3.1 o 1640 
0.0 0.4 o 1136 
0.0 0.1 o 796 
0.0 0.5 o 840 
0.0 0.1 o 948 
0.0 0.1 o 9)8 
0.0 0.0 o 832 
0.0 0.0 o 816 
0.0 0.2 O 824 

7 o 1400 

The cment versi( 
WlNE-� 

�Mtrrc 

Et X-shell som kjører programmet Top, Linux' svar på aktive 
sesjoner. Her kan man blant annet avslutte prosesser og 
endre prioritet lover 30 ulike steg! 

Debian-distribusjonen inne
holder for øyeblikket over 700 
programmer av alle glag. Med et 
enkelt menystyrt program. kalt 
dselect. kan du velge hvilke pro
grammer du vil installere og av
installere. samt også se en be
skrivelse av hvert program. Pro
grammene på CDen er forhånds
kompilert for Debian. og ligger 
der som Deb-pakker. Debian har 
nemlig et system som ligner Red 
Hats for installasjon og vedlike-

hold av filer. men de er ikke kom
patible med hverandre. Men man 
kan ved hjelp av et enkelt pro
gram også installere Red Hat
pakker i et Debian-system. 

På Debians hjemmeside kan 
du søke blant alle Debian-pakke
ne. Deres arkiv oppdateres sta
dig med nye programmer. På 
samme måte som Red Hat kan 
også Debian enkelt oppdateres 
over Internet. 

Installasjonsprogrammet til 
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Debian er menystyrt, og ikke spe
sielt komplisert å forstå seg på. 
Debians hjemmeside på Internet 
finner du på www.debian.org. 
Prisen for distribusjonen er $30. 
Ettersom Debian utvikles idea
listisk, er det ikke noe stort pro
blem å få hjelp fra noen av utvi
klerne. 

S.u.s.E 
S.u .S .E er en Linux-distribusjon 

I med utspring i Tyskland. Den ny
este versjonen er 5. 1, og den le
veres på fire ( ! )  CDer. En 420-

SNARVEIER: Her brukes 
vindushåndtereren After
step, som karakteriseres av 
knapperaden til høyre, med 
hurtigknapper til de mest 
brukte programmene. 

siders bok følger også med den
ne distribusjonen. 

På S.u .S .Es CDer kan du fin
ne over 800 forhåndskonfigurer
te kompilerte programmer (i Red 
Hats RPM-format) , ferdig til bruk. 
Kildekoder til alle programmene 
inngår i distribusjonen. Blant alle 
programmer kan man finne en 
stor samling emulatorer, bl.a. for 

DOS, Atari, Amiga og C64. 
S.u.S.E koster $49,95. Adres

sen til deres h jemmeside er  
www.suse .com. 

SLACKWARE 
Slackware var den første distri
busjonen som ble laget. Den er 
skapt av Patrick Volkerding, som 
ennå holder i tøylene for utvik
lingen. I en lang periode var det
te den eneste tilgjengelige distri
busjonen, men dens popularitet 
har dalt, og nå er den ikke spesi
elt populær lenger. Men også det
te er en ganske gjennomtenkt dis
tribusjon, med små scripts som 
hjelper nybegynneren. Ulempen 
er at Slackware er umulig å opp
gradere på noen smart måte. I 
praksis er den eneste løsningen 
å om installere hele systemet. 

Slackware leveres også på 
fire CD-ROM. Du finner distribu
sjonen på www.cdrom.com. 
Pris $39,95. 

KOM I GANG 
Du kan få tak i alle distribusjo
nene billigere enn det som her 
er nevnt. Eksempelvis kan du las
te dem ned fra Internet (men hvis 
du bruker modem blir det likevel 
en mye dyrere løsning) . Det fin
nes også andre firma som selger 
dem meget billigere enn firmae
ne/organisasjonene som produse
rer dem. 

Summen av dette er at egent
lig spiller det ikke så stor rolle 
hvilken av ovenstående distribu
sjoner du velger. Spør du en Li
nux-bruker, kommer han til å si 
at den Linux-distribusjonen han 
bruker er bra - uansett hvilken 
det er. Det avgjørende er altså 
ikke hvordan distribusjonen ser 
ut, men snarere hvilken distri
busjon naboen din bruker. 

Ettersom man antakelig får 
problemer med Linux før eller 
senere (spesielt hvis man ikke 
har brukt systemet tidligere) ,  kan 
det være bra å ha noen man kan 
spørre. Så hvis du kjenner en Red 
Hat-speSialist er det beste sann
synligvis å velge Red Hat. Selv 
valgte jeg Debian nettopp fordi 
jeg hadde en god Internet-venn 
som brukte Debian. Han har man
ge ganger hjulpet meg med pro
blemer jeg har kommet opp i .  Alle 
problemene har ikke vært speSi
fikke for Debian, men det gjør 
det lettere når man har samme 
distribusjon. 

En annen ting du bør tenke 
på før du anskaffer Linux, er å 
kontrollere at all maskinvaren din 
er kompatibel med Linux. Til å 
begynne med fantes for eksem
pel ingen driverrutiner for Ma
trox grafikk-kort, ettersom Ma
trox nektet å slippe informasjon 
om kortene. Dette gjorde at man 
ikke kunne benytte X Windows 
om man hadde et Matrox-kort. 
Med tiden endret imidlertid Ma
trox sin politikk, og nå kan man 
til og med benytte deres kort 
sammen med Linux. 

Om du er sugen på Linux, er 
det altså bare å lete opp en kunn
skapsrik Linux-bruker (slike fin
nes det mange av på Internet, 
for ekseI{lpel på Usenet og på 
IRX) , velge distribusjon og så 
samle så mye info,rmasjon som 
du kan finne om den distribusjo
nen du velger (installasjonsvei
ledninger og «kom-i-gang»-tek
ster etc . ) .  Deretter er det bare å 
begynne den lange, men meget 
morsomme og lærerike vandrin
gen inn i Linux-verdenen ! 

or &uttr kk 
KOMPILERING: Den prosessen som forvand
ler kildekode til et kjørbart program. 

KERNEL: Betyr kjerne. Er den innerste og 
grunnleggende delen av et operativsystem. ' 
Det er kernelen som tar hånd om kommuni
kasjonen mellom programvaren og maskin
varen i datamaskinen. 

TEKNO 
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PROGRRMYRRE FOR HRERTlYE 

WAVESURGEON: Et 
oppsiktsvekkende billig 
alternativ til ReCycle, 
mener TEKNOs musikk
medarbeider Bjørn Lynne. 



PROGRAMVARE FOR HREATIVE 

SLI K 

I skyggen av alle de 
avanserte 3D-appli
kasjonene og land
skapsprogrammene 
har det lenge eksis
tert et alternativ som 
er langt billigere, 
men so'm på mange 
måter tilbyr de sam
me mulighetene. Vue 
d'Esprit er kommet i 
ny versjon, og for de 
av dere som ikke har 
hørt om det, er det på 
høy tid med en intro
duksjon. 

I AV CHRISTIAN SIEBENHERZ 

Lenge var VIsta
P ro den  enes te 
landskapsgenerato

ren på pc. Det har kommet en 
del flere , blant annet World 
CODstructloD Set som TEKNO 
testet for en stund tilbake. Fel
les for alle disse programmene 
som lager slike nydelige land
skap, er at de koster flesk. Det 
er ikke uvanlig å måtte ut med 
rundt 1 0.000 kroner for et slikt 
program, og det er mye penger. 
Likevel har det eksistert et unn
tak i over et år. som få har visst 
om - Vue d'Esprlt. 

Vue d'Esprit (også kalt Land 
of Spirits) er utviklet av et fransk 
selskap som hadde som mål å 
lage en landskapsgenerator som 
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var rimelig nok for vanlige pri
vatpersoner. Programmet er fak
tisk så billig at det blir levert på 
disketter, med manualen i digital 
form. På tross av enkel innpak
ning er Vue d'Esprit en av de 
kraftigste landskapsgeneratorene 
på markedet, og u tklasser etter 
min mening den gamle traveren 
Vistapro. Vue d'Esprit er nå kom
met i versjon 1 .2 og i den anled
ningen har jeg tatt en nærmere 
kikk på det. 

'lElUlEllGET 
Det første som må gjøres når du 
har åpnet Vue d'Esprit er å lage 
terrenget. Ved hjelp av panel og 
menyer lages en fraktalbasert 
3D-modell av landskapet ditt. Du 
ser hele tiden hvordan det hele 
vil bli seende ut, rett ovenfra 
(som i et satellittbilde). Ved å 
justere forskjellige parametere 
forandrer du terrenget, og du kan 
endre høyde over havet, erosjon 
og lignende. Når du er fornøyd, 
kan du plassere ut et kamera og 
ta et prøvebilde. Ved å bruke 

DU 

«Preview» kan du se hvordan bil
det ditt vil se ut i wireframe 
(trådrnodell) eller i flat-shading. 
Når du er fornøyd med kameraet 
er en test-rendering på sin plass. 
Renderingen kan tilpasses på alle 
mulige måter. Til å begynne med 
kan det være kjekt å bruke lave 
oppløsninger og lite detaljer, men 
det kan du forandre på etter 
hvert. Terrenget ser neppe noe 
særlig imponerende ut etter prø
vebildet, nettopp fordi det er full
stendig ensfarget. Det skyldes at 
det ikke har blitt gitt noe materi-

ale ennå. For overflaten kan du 
bruke noen av bildene som følger 
med programmet, tegne dine 
egne eller la programmet gene
rere noe passende. Du kan også 
førandre utseendet på vann og 
himmel ved hjelp av materialer. 
Straks det er gjort, vil nok land
skapet ditt se betraktelig bedre 
ut. 

Ved hjelp av meteorologiske 
innstillinger kan du bl. a. lage 
tåke, bølger og mye mer. Disse 
effektene kan ofte gi bildene et 
svært realistisk preg. 

Nå du føler deg virkelig fer
dig, er det på tide med en s iste 
rendering. Dette kan ta lang tid, 
og bør kanskje helst gjøres om 
natten. Skal f.eks. et bilde ray
traces kan det fort ta 2-3 timer, 
også på en rask maskin. Vue 
d'Esprit er alt i alt et ganske ge
nialt program, med tanke på det 
koster 60 amerikanske dollar og 
l ikevel godt kan måles med 
markedets beste programmer 
innen kategorien. Kun fantasien 
setter grenser, og det er ikke mye 
som skal til for å lage et vakkert 
og realistisk bilde. Det er også 
mulig å eksportere landskap til 
andre program ved å lagre som 
.DXF (et format som 3DS'tudio, 
Lightwave og de fleste andre 3D
applikasjoner støtter). Du kan 
også lage en animasjon ved å set
te opp en flytur for kameraet. 

Noen negative sider er det 
selvfølgelig med et billig program 
som dette. Blant annet savner jeg 
muligheten til å lage trær og bus
ker. At det ikke medfølger noen 
ordentlig manual kan også være 
litt dumt, men den er egentlig 
greit nok at den ligger på disket
tene. På den positive siden har 
Vue d'Esprit en del avanserte 
funksjoner, slik som raytracing 
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og mulighet til å stille på anti
aliasing, noe som savnes i flere 
dyre programmer,  som f.eks. 
World Construetion Set. 

Programmet er lett å bruke 
og det følger med tutorials på 
hvordan man skal lage sine rør
ste landskap .  At programmet 
bare tar opp 5 MB på harddis
ken skjemmer heller ikke. Har du 
lyst til å prøve det, finner du en 
demovers jon på TEKNOs CD
ROM. Ytterligere informasjon om 
programmet finner du på Vue 
d'Esprits offisielle hjemmeside på 
bttp:llounvorld.C}ompuserve. 
oomlbomepaøesvue_cLespIU/ 



DEMOSCENEN 

Demogruppen pimp har hittil - et "år etter at 
den startet - rukket å gi ut to introer, to 
demoer og en haug med modu.ler, grafikk og 
andre småsaker. TEKN Os medarbeider Chris
ter Strand, som også er medlem i pimp, fortel
ler her om hvordan gruppen ble til. I kommen
de utgaver av TEKNO vil vi presentere flere 
skandinaviske demogrupper. Send oss gjerne 
tips og info om grupper vi bør ha med! 

I AV CHRISTER STRAND 

Jeg velger å åpne med akkurat 
pimp siden jeg selv nylig har blitt 
medlem. men flere grupper - som 
jeg personlig ikke har noe å gjø
re med - vil selvfølgelig følge. 

I demoscenen 
På 80-u;tllet var det å drive 

med data en sport som var nær
mest tabu. man kunne ikke finne 
glede i å sitte foran en skjerm og 
trykke på noen knotter med min
dre man tenkte binært og så ut 
som en dass. Slik er det ikke len
gre. og takk og lov for det. Du 
kan ikke lenger gå på gata for 
plutselig å bråstoppe. peke på en 
fyr og utbryte «han der, HAN dri
ver med data». Data har etter 
hvert gått over til å bli sett på · 
som et verktøy for å kunne utfol
de sin fantasi, som egentlig hvem 
som helst kan benytte seg av. Og 
det er akkurat dette pimp gjør, 
og har gjort en god stund nå. Fol
ka det er snakk om her har sin 
fortid i grupper som Maak, Pro
xima, tpolm, Index, Sublo
gle og Contraz. 

PlMP I PRAKSIS 
Konseptet pimp ble født for ca. 
et år siden. etter at Kim Eriks
sen og Sveinung Pedersen (Oce 
og Soda) var gått lei av gruppene 

TE.NO 

de var i, og måten de ble drevet 
på. De ville skape noe nytt, noe 
innovativt. Etter ikke lenge var 
Kay (Roma), Monica (Mone) , Ra
ven (Kalle) og Gustav (Zauron) 
også blitt pimpere, men så ble 
det stille. 

Inntil en dag i mai 1997. da 
Kim bestemte seg for å lage ikke 
bare en, men to introer på under 
en halv uke. og plutselig begynte 
pimp å skape seg et navn uten
for Norges grenser. De neste må
nedene ble det heller stille igjen, 
men dette skulle forandre seg ut
over høsten. 

På kort tid ble Tommy, Hans 
Petter, Lars Kristian, Lene og jeg 
(Focus ,  Hezze. Tuna, Tiki og 
Yitzhaq) med. og den første de
moen av pimp ble til - Cuba! Ikke 
mer enn to dager gikk med til å 
lage den, noe som ikke hadde 
vært mulig uten tett og godt sam
arbeid. Demoen ble laget og slup
pet på Distance '97 som ble holdt 
i høstferien i Oslo, og endte opp 
på en andreplass. 

GJENGEN 
I skrivende stund er pimp: Kay 
Erikssen, Kim Erikssen. Gustav 
Espenes, Lene Farstad Furulund, 
Hans Petter Harveg, Lars Kristi
an Harveg, Kalle Kananen, Svein
ung Pedersen, Christer Strand, 
Monica Wendelborg og Tommy 
Wendelborg. Alderen spenner fra 
15-19, og vi studerer innen elek
tronikk, formgivning og allmenn. 

PIMP: Fra nederst, venstre: 
Yitzhaq, Dce, Zauron, 
Focus, Afone, Hezze, TUna 
og Roma. Dessverre var det 
ikke mulig å få Soda og 
Raven med på dette bildet, 
siden Soda var på ferie i 
Tyrkia og Raven bor i 
Finland. 

Interessene består av ting som 
skateboard ing, snowboarding, 
graffiti, festing, musikk, tegning 
og dansing, for å nevne noe. 

FREMTIDSPUUlER 
En stor del av tankegangen bak 
pimp er samarbeid. Det er der
for naturlig at det er flere pro
sjekter på gang som samlet grup-

pe. men også enkeltpersonene 
driver med l itt av hvert. Vi kan 
bl.a .  avsløre at Gustav holder på 
med en CD som skal være klar 
omtrent når du leser dette. mer 
info om denne kan du få ved å 
rna ile zauron@eountzero.bbs. 
no. Hans Petter holder på med 
et Super Mario-lignende spill. og 
en tutorial-serie for Pascal. mens 
Kim og Kay jobber begge iherdig 
videre med hver sin 3D-engine. 

I tillegg ligger det i skrivende 
stund allerede en demo klar til å 
slippes. og denne er ganske sik
kert ute når du leser dette. Med 
andre ord. det skjer litt av hvert! 
Selv om pimp består av folk som 
har vært på scenen i mange år. 
betyr det ikke at det er folk som 
er gått lei .  heller tvert imot. 
Gruppen er jo forholdsvis ny. og 
meningen har hele tiden vært å 
samle folk som har talent. erfa
ring. og som er aktive. 

MER INFO 
Demoene til pimp finnes på Rp:! 
Iseene .ml.orglgroups/plmp. 

Kim og Kay driver Twins BBS 
(22301810/22326527) . Sammen 
driver vi også en anonym FTP
server på ftp:/Iseene .mI.org, 
og filer fra pimp vil du der finne i 
Igroups/plmp. Det finnes ingen 
pimp-hjemmeside ennå, men du 
kan maile oss på plmp@count
zero.bbs.no. 



Birdie har alltid vært det party
et som er «lamt» med flid - men 
på en kul måte. Det er litt van
skelig å forklare, men på en el
ler annen måte opplever jeg Bir
die som en hyggelig kontrast til 
de store partyene som isteden
for å være samlingsplasser for 
scenefolk er blitt en slags OL i 
demo, med all den kommersen 
og mangel på ekte scenekultur 
som det innebærer. 

Jeg kom til partyet ved seks
tiden på fredagskvelden, & det 
første som slo meg var at det 
allerede var fullt av deltakere. 
Partyet ble holdt i matsalen i 
Thunmansskolen i Knivsta, som 
l igger mellom Uppsala og Stock
holm. Det var mildt sagt trangt, 
og vanskelig å finne plasser (selv 
om det til slutt ordnet seg) . Ar
rangørene hadde ventet rundt 
hundre besøkende, men det kom 
nesten dobbelt så mange ! Det 
medførte at sikringene gikk en
del ganger, sånn at vi måtte ar
kivere arbeidene våre hele tiden. 
Men etter en stund klarte arran
gørene å få orden på strømforsy
ningen også. 

Den første kvelden og natten 
hendte det ikke spesielt mye. Vi 
gikk for det meste rundt og traff 
gamle kompiser (eller skaffet oss 
nye). En positiv ting jeg la mer
ke til. var at andelen Quake-spil
lere var uvanlig lav sammenlig
net med andre party jeg har vært 
på , noe som antakelig skyldtes 
at det ikke sto noen Quake-com
poer på programmet. 

Lørdag morgen ble det vist 
film, bl .a. endel tegnede Turtles
fi lmer .  D eretter  
var det klart for 
den klassiske 

ut at alle �nnra :viF f�:rd(J:idp. 
datamaskiner, harddisker, 
turer og skjermer til de blir full
stendig utslått. Dette er nok den 
eneste compoen der ingen vin
nere kåres og ingen priser deles 
ut, men likevel en av de mor
somste. Jeg var imidlertid litt 
nervøs for å kaste, da jeg på det 
forrige Birdie-partyet slengte av
gårde en harddisk som landet 
mitt på arrangørenes. plass (de 
rakk så vidt å hoppe unna). 

På søndagen, etter to dager i 
et varmt lokale, følte jeg for en 
real dusj ,  og her kommer noe j eg 
må klage på. Jovisst fantes det, 
som det var opplyst på hjemme
siden, «dusjer et stykke unna». 
Det som imidlertid ikke stod på 
siden, var at disse lå i et bade
hus som tok 25 riksdaler pr. be
SØk. Kunne bli dyrt om man er 
vant til å dusje hver dag. Nåja, 
etter dette deltok jeg i den Re
medy-inspirerte hurtigspising-av
sjokolade-compoen. 

Demo-compoen ble vunnet av 
gruppen Extreme Command. Jeg 
må imidlertid medgi at jeg sav
net en skikkelig useriøs - men 
morsom - lamerdemo som det el
lers pleier å være så mange av 
på Birdie. Når det gjaldt avstem
ningene kommer noe annet jeg 
vil klage litt på. Tydeligvis tror 
alle organisatører at samtlige 
partydeltakere har nettverkskort, 
siden all stemmegivning nå skal 
skje gj ennom nettverket. Det 
medførte at jeg ikke stemte i det 
hele ta tt. Jeg savnet virkel ig 
stemmemetoden på Birdie6, da 
man skrev ned sine røster på to
alettpapir. Håpe at alle part y

arrangører går tilbake til el-
dre metoder med f. eks .  

DEMOS: Bilder fra tre av 
demoene på BirdieB. 

vote-disker, eller i det minste har 
en datamaskin der alle kan skri
ve inn sine stemmer. Den eneste 
compoen der j eg kunne avgi 
stemme, var Wild Compo - der 
det hele ble avgjort med en desi
beirnåler og en hel del skriking 
fra partydeltakerne . . .  

Etter dette var det prisutde
ling. Birdie pleier faktisk å ha 
mye mer prispenger enn mange 
av de store svenske demoparty
ene (som f. eks .  Remedy og 
DreamHack) , og denne gangen 
var ikke noe unntak. Totalt ble 
det delt ut 10.000 kroner i pris
penger! 

Results 
D.mo: 
1. Extr.m. Command: flow32 
2. SCC: Sn'u, 
3. Optimu, Prim.: PI 

Baric-O.mo; 
1. Phobia 
2. Tlund 
3. UPHO 

lracking. 
1. Phr.ak: Mountain ol O.ath 
2. Cloaked Ali.n: Jam .. ir Brown 
3. Ex-Iather: Suburban .cho 

30-anim.ring: 
1. Syntax lerror: Da Sy.t.m 
2. Martin & Johann .. : 

Oi,po.abl' hero .. 
3. loalt/SCC: loa 'ter Cola 

30-modeltering: 
1. Martin Mandal: føn.ter 
2.  Pla,kanka: Vingla .. 
3. Wowi.: Birdi.8 

Pik tet: 
1. Archang.l: li. 
2. NUd./Nonka fabler: f.Jj, 
3. B.jrutt: Bjt-bagd 

Sammenfatningsvis kan j eg 
vel si at hvis du er en overseriøs 
person som drar på demoparty 
utelukkende for å se på så bra 
demoer som mulig, så bør du nok 
heller velge et større party. Hvis 
du derimot har lyst til å besøke 
et demoparty der du kan treffe 
scenevenner, være med i små
gærne compos, unngå vakter som 
hele dagen sliter i deg for å sjek
ke om du har billett (DreamHack
syndromet) og ganske enkelt ha 
det veldig kult, så kan jeg varmt 
anbefale Birdie! Compo-bidrag og 
bilder fra partyet kan hentes ned 
fra Birdies hjemmeside på http:1 
Icome .tolbirdle8. 
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Send filer IIia 
Attachthis.com 
Som trofaste lesere vel har merket, liker jeg 
best å bruke datamaskiner til å lage kreative 
saker på hobbynivå: Demos, zines, musikk og 
andre hyggelige ting. Når man er ferdig med 
et sånt prosjekt, vil man gi bort filene til folk 
man kjenner - og det kan gjøres på ulike 
måter. 

I AV ULF HARNHAMMAR 

En måte er å pakke sammen file
ne til et ZIP-arkiv som man så 
sender som et attachment via e
post. Denne metoden anbefales 
im idlertid ikke for filer som er 
større enn 100 kB. Dels blir dine 
kompisers internetleverandører 
sure hvis eposten din tar opp mye 
plass på deres UNIX-system, og 
dels kan dine kompiser bli sure 
ettersom de er nødt til å hente 
ned din fil før de kan lese even
tuell annen epost som de har fått. 

En bedre måte er å legge opp 
ZIP-arkivet på din egen hjemme
sidekatalog, og så sende en epost
melding med URLen der alle kan 
laste ned filene .  Men dette fun
gerer heller ikke alltid like bra -
eksempelvis kan det være knapt 
med plass på hjemmesidekatalo
gen din, hvis filene som utgjør 
selve hjemmesiden tar mye plass. 

Nylig har det dukket opp en 
tredje måte å løse dette dilem
maet på: Den nye webplassen 
Attachthis.com på http://attach-

._------------
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this.com! lar deg via webben 
skrive inn et brev og så mellom
lagre. på deres server den filen 
som du hadde tenkt å sende som 
attachment til epostmeldingen. 
Når du har gjort det, sender de
res datamaskin bare tekstdelen 
av brevet ditt som epost til din · 
kompis, og på slutten av denne . 
meldingen legges det til en URL 
hos Attachthis.com som kompi
sen din kan surfe til for å hente 
ned din fil .  

Dette medfører at kameraten 
din slipper å hente ned filen i 
mailprogrammet sitt, hans eller 
hennes internetleverandør slip
per belastning på sin mailserver, 
og du slipper å legge opp filen på 
din egen hjemmeside. 

Man kan mellomlagre filer på 
opp til 10 megabytes hos Attach
this.com. For å kunne benytte seg 
av denne nett-tjenesten må man 
registrere seg, men dette er gra
tis. 

LAGER PÅ NETTET: Her 
kan du mellomlagre filer! 

------------;;.-:-r. 

Er du en shock
waver, så heng med 
- her er flere alter
nativer til deg som 
helst sitter inne på 
solfylte vårdager ... 

OKTOBERFEST 
Under den tyske oktoberfesten 
er Øl og jodling viktige ingredi
enser, og i JlJrtual October 
Party kan du ta del i festlighe
tene. Du skal hjelpe en gjeng 
øltørste karer med å gjøre øl
fatet klart for tapping. Ikke så 
enkelt som du skulle tro . . .  

http://www.pro-sieben.de/ 
of/english/1 3bspiel.htm 

MONTE CARLO 
Kanskje du har tenkt deg en tur 
til Monte Carlo i sommer? Hva 
med å tørrtrene litt på rulett
bordet? 

http://shockrave. 
macromedia. com/content/ 
bossmediaJroulette/index. 

html 

NOFF NOFF 
Eller foretrekker du landlivets 
naturlige gleder? Da kan du 
muligens finne forlystelse i 
The LJttle PJfllIY Race, hvor 
ivrige rosa nøffenøffer kappes 
om å vinne racet. Sats på den 
du tror vil seire! 

http://www.game-Iand. 
com/games/pigrace 

SEBRA FLIGHT 
Kjenner du påtrengende behov 
for å miste bakkekontakten, er 
det ingen sak å ta en tur opp i 
det blå via Internet. Hanggli
ding er tingen. Her er din opp
gave å styre en grønnprikkete 
sebra-Iookalike trygt utfor et 
stup. Husk: Alt som går opp, må 
komme ned . . .  på en eller an
nen måte! 

http://www.candystand. 
com/fs/fshang.htm 

Ontine-IU'U: 

Kristian 
Hannestad 
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USA VIL STYRE 
INTERNET 
Det Hvite Hus har publisert sin 
foreløpige plan (<<Green Paper») 
for hvordan Internet skal admi
nistreres i frem tiden [ 1] .  Ifølge 
forslaget skal lANAS og NSls an
svarsområder ( IP-adresser, por
ter og protokoller respektive rot
servere i domenenavnsystemet) 
tar over av en ny USA-basert stif
telse med et internas jonalt sty
re. Fem nye registre skal opp
rettes, hvert med enerett over et 
eget toppdomene. NSI får behol
de kontrollen over COM, NET og 
ORG. Det ser altså mørkt ut for 
CORE [2] , den sterkt kritiserte 
planen som ble lansert av IAHC 
(International Ad Hock Commit
tee) i fjor. Blant taperne om 
CORE ikke blir realisert finnes 
de 88 selskapene som hver har 
betalt 10.000 dollar for å få dri
ve et eget register, og alle de 
som i sin tur tegnet (og fortsatt 
tegner) seg for et domene i ett 
av COREs syv påtenkte toppdo
mener. Men ennå er siste ord 
ikke sagt: EU har reist innven
dinger mot at det amerikanske 
forslaget er for USA-sentrert, og 
vil nå at verdens land sammen 
skal komme til enighet om hvor
dan Internet bør reguleres i frem
tiden. 

[1 ] http://www.ntia.doc.gov/ 
ntiahome/domainname/ 
dnsdrft.htm 

[2] http://www.gtld-mou.org 

N0RXELSERVERE 
STJALET 
Flere dårlige nyheter for CORE: 
I midten av februar brøt noen seg 
inn i en datahall i San Francisco 
og stjal to nærmere 100 kilo tun
ge Sun Enterprise-servere som 
ble benyttet i en test av det nye 
domenenavnsystemet. Annen, dy
rere utrustning i det samme lo
kale ble etterlatt helt  urørt. 
CORE-ansvarlige har i skrivende 
stund ennå ikke uttalt seg om det 
inntrufne. 

STRID OM NETT
AVGIFTER 
NSI (Network Solutions, Inc.) har 
hittil tatt 50 dollar i året for hvert 
domene under COM, NET og ORG. 
Av disse 50 dollar har 15 gått til 
en vagt definert «Internet Intel-

TEKNO 

INTERNET & CYBERSPACE 

lectual Infrastructure Fund». In
gen plan er noensinne blitt lagt 
frem for hvordan fondspengene 
skal brukes .  I fjor  øremerket 
USAs kongress halvparten for In
ternet Ils regning, noe som fikk 
en gruppe domenenavninnehave
re til å stevne NSF (National 
Science Foundation, som har gitt 
NSI oppdraget å besørge dome
neregistreringen) for i praksis å 
ha innført en ulovlig «domene
navnskatt» [3] . NSI har nå be
sluttet å droppe I1FF -avgiften .  
Fra og  med 1 .  april er prisen 
således fastsatt til 35 dollar per 
domene i året. Den virkelige re
gistreringskostnaden er imidler
tid ikke mer enn omkring tre dol
lar. 

[3] http://www.bode.com/nsi/ 
index.html 

PENGER I 
BOKSTAVER 
Enda et lite land med et interes
sant toppdomenenavn åpner nå 
sitt register for spekulanter ver
den over. Det er Turkmenistan 
som har oppdaget at TM også står 
for Trademark (<<varemerke») og 
som nå håper å overskygge re
gistrene på Niue (NU - «new» på 
engelsk) og Tonga (TO).  Det har 

unektelig begynt bra: I løpet av 
den første uken oppgir man å ha 
solgt 1500 TM-domener for 50 
dollar stykket. Blant disse er bl .a. 
P laystation .TM , E sso .TM og 
Cellnet.TM. 

INTERNET SOM 
SKATTEFRI SONE 
Internet-aksjene tok et nytt byks 
fremover da Bill Clinton stilte seg 
bak ITFA (Internet Tax Freedom 
Act) , et lovforslag om fem års 
stopp for alle skatter på Inter
net-handel. Det har lenge vært 
en uttalt vilje  fra diverse myn
digheter om å begynne å melke 
Internet for inntekter: Like før 
Clintons utspill lanserte National 
Governors Association (en sam
menslutning av USAs delstatsgu
vernører) lAT, Internet Develop
ment Act, en plan for innførin
gen av en felles delstatsskatt på 
varer som bestilles eller leveres 
via nettet. En annonsert studie 
fra Det Hvite Hus beregner ver
dien av Internet-handelen kun 
mellom firma til svimlende 300 
milliarder dollar i år 2002. 

EMANUEL PÅ NETTET 
(QUE?) 
Ifølge tall fra det spanske Estu
dio General de Medios (EGM) og 
Telefonica vokser det spanske In
ternet-markedet nå raskest i Eu
ropa, med en tredobling av an
tallet brukere på ett år. Prispres
set er sterkt, med 330 ISPer som 
slåss om kundene. Et mer nor-

Perl er et populært (og fritt) scriptspråk som med sine kraftige 
strengfunksjoner kan gjøre svært mye med svært lite kode. RSA
algoritmen for kryptering med offentlige nøkler kan f. eks. imple
menteres på bare tre ( ! )  linjer. RSA-scriptet har i årevis vært en 
populær Usenet- og mail-signatur blant motstandere av USAs 
eksportregler for krypteringsutstyr, men nå har det fått en ny 
variant: Den som ikke vil kunne deporteres fra USA (f. eks. illega
le innvandrere) oppfordres til å kopiere Richard Whites nørdete 
valg av tatovering. Mer info og annen kryptopunk finner du på 
briten Adam Backs site [9] . 

1Il _:11 __ ac uW..-.JraI 

malt antall Internet-leverandører 
for store europeiske land er 50. 

GRATIS KURS
INFORMASJON 
Mens vi snakker om aksjer: Fox 
News er blitt den første som le
verer gratis kursinformasjon fra 
de amerikanske børsene via In
ternet [4] . Den stadig voksende 
skaren billige Internet-baserte 
meklere som hittil har tatt seg 
betalt for denne tjenesten, ven
tes nå å følge etter. 

[i] http://www.foxmarketwire. 
com 

INTERNET OVERTAR 
Den amerikanske programvare
huskjeden Eggheads [5] legger 
ned sine 80 butikker rundt om i 
landet, og flytter alt salg over til 
Internet. Ifølge Media Metrix [6] 
var Eggheads' site allerede i sep
tember i fjor Internets tredje ras
kest voksende adresse. 

[6] http://www.egghead.com 
[6] http://www.mediametrix.com 

IN'TERNET LEGGER 
BTADIG PA SEG 
Network Wizards har byttet me
tode for å måle Internets vekst, 
og beregner nå antallet tilslutte
de servere til nesten 30 millio
ner [7] . Metodeskiftet gjør det 
vanskelig å sammenligne med el
dre sifre, men veksttakten synes 
å være rundt 50% i året. 

[7] http://www.nw.com/zone/ 
WWW/report.html 

OVERKÅTE POLITI
FOLK? 
Politi som forsøker å avsløre sex
forbrytere på Internet er blitt en 
vanlig foreteelse, i det minste 
hvis man skal tro på TV og avi
ser. Nå har News & Observer i 
Rayleigh (South Carolina) rappor
tert om det første omvendte til
fellet: En syttenårig ( ! )  jente fra 
Illinois innledet et «cybersex-for
hold» med fire politifoll\ fra ulike 
amerikanske delstater, og fortal
te deretter alt sammen til mam
ma, som anmeldte det hele. Blant 
bevisene er det bl.a. et foto av 
en av politimennenes genitalier. 
Jeg vet ikke (og vil heller ikke 
vite )  hvordan identifiseringen 
gikk til. 

ET FÅTALL LAND HAR 
KRYPTERINGBLOVER 
GLIC (Global International Liber
ty Campaign) har offentliggjort en 



rapport om kryptografi politikken 
rundt omkring i verden [8] . IfØl
ge rapporten mangler de fleste 
land regler for bruk av krypter
ing. Ukraina, Kina, Israel, Pakis
tan, Russland og Singapore sies 
å være unntakene (forfatterne 
overså tydeligvis Sverige) . USAs 
politikk beskrives som «den mest 
overraskende, med tanke på at 
praktisk talt alle andre demokra
tiske industrinasjoner har få om 
i det hele tatt noen kontroller av 
bruken av kryptering» . 

[8] http://www.gilc.org/crypto/ 
crypto-survey.html 

HVORFOR SPØR DE 
IKKE BATMAN? 
USA har varslet at  de vil oppret
te en spesialstyrke mot datakri
minalitet. Det nye National In
frastructure Protection Center 
(NIPC) skal ledes av USAs vise
justisminister og skal kunne opp
dage og stoppe inntrengingsfor
sØk mot ul ike strategisk viktige 
nett (f. eks. Pentagons) i sann 
tid. Det skal også samordne an
dre statl ige myndigheters an
strengelser for å beskytte seg mot 
crackers. Til å begynne med får 
senteret 1 25 ansatte. Justismi
nister Janet Reno har bedt kon
gressen om 64 millioner dollar 
til NIPCs budsjett for 1 999. 

FULL KRYPTERING 
l NETSCAPE 
Et enda mindre Perl-script har 
vist seg å være alt som kreves 
for å omstille eksportversjonen 
av Netscape Navigator til full, 
1 28 bits kryptering. Under en 
konferanse om finansiell krypter
ing på Anguilla viste en russisk 
deltaker nylig hvordan Netscape 
4.04 kan stilles om med kun 84 
byte PERL. Ettersom scriptet 
ikke inneholder noen krypterings
algoritme er det dessuten fullt 
lovlig å eksportere det fra USA. 
En kjørbar implementering som 
ikke krever at man har en Perl
tolk kan hentes ned fra austral
ske Fortify.net [ 1 0] .  I og med at 
Navigators kode nå er blitt fri
gitt, vil det neppe drøye lenge 
før modifiserte varianter med 
sterk kryptering begynner å sir
kulere fritt. 

[10] http://www.fortify.net 

AVSLØRENDE 
SKJERMSTRALER 
Ross Anderson ved universitetet 
i Cambridge har publisert en stu
die [ 1 1 ]  som viser hvordan den 
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elektromagnetiske strålingen fra 
dataskjermer kan avlyttes til mye 
lavere kostnad enn hva man tid
ligere har trodd. En tenkbar si
tuasjon: En anonym varebil som 
snegler seg nedover gaten uten
for huset ditt, snapper opp se
rienumrene på de programmer 
som du har på skjermen, og kon
trollerer at det ikke dreier seg 
om piratkopier. Microsoft, som 
bidro til å finansiere undersøkel
sen, har sagt seg interessert i 
teknikken. En mulig årsak er at 
Anderson også har vist hvordan 
den kan motvirkes uten kostbar 
elektromagnetisk avskjerming: 
Det skal tydeligvis holde med spe
sielt utformede skjermfonter. 

[1 1]  http://www.cl.cam.ac.ukl 
-mgk25Iih98-tempest.pdf 

ABSOLUTT MONOPOL 
Bill Gates har tilbakevist ankla
gene om Microsofts monopolstil
ling under en direktesendt gril
ling i den amerikanske kongres
sens justiskomite. Både han og 
de konkurrenter som ble spurt 
ut foran TV-kameraene awiste 
tanker om nye reguleringer, men 
bl.a. Suns toppsjef Scott McNea
ly mente at USAs konkurranse
lovgivning ikke er fullt ut tilpas
set dagens virkelighet. «Hvor 
mange av dere har en PC?» spur
te han kongressrepresentantene. 
Foran en skog av opprakte hen
der spurte han så: «Hvor mange 
av dere bruker et annet opera
tivsystem enn Windows? Det», 
fortsatte han etter at al le hen
dene hadde forsvunnet, «er et 
monopol, mine herrer!». 

MICROSOFT UT 
AV SPA? 
Software Publishers Association 
(SPA) har vedtatt nye regler mot 
konkurransebegrensende tiltak 
fra firma i domine.rende stilling. 
Til tross for at Microsoft ikke nev
nes ved navn, og til tross for at 
SPA offisielt benekter at de nye 
reglene skulle være rettet mot et 
enkelt selskap, så er Microsofts 
irritasjon merkbar. Microsoft har 
truet med å forlate SPA i august, 
når det nåværende medlemska
pet går ut. 

EU-BLIKK PÅ 
MICROSOFT 
Ifølge et brev til EU-kommisjo
nen, som innledet en egen grans
kning av Microsoft i fjor, har fir
maet nå endret sine avtaler med 
et 40-talls Internet-leverandører. 
En klausul som krever at minst 

3/4 av programvaresalget skal 
utgjøres av Microsoft-produkter 
er nå plukket vekk. Det er i skri
vende stund uklart om dette hol
der for å avslutte EU-kommisjo
nens granskende blikk. 

EXIT NEWTON 
Apple legger ned hånddatamas
kinen Newton. Newton ble lan
se-rt i 1 993, men ble aldri noen 
salgssuksess. På samme måte 
som andre Apple-produkter led 
den av en hØY pris ( 1 000 dollar, 
i dag tilstrekkelig for en kom
plett PC) - og dens fremste kjen
netegn, innmating av håndskrift 
direkte i tegnvinduet, fungerte al
dri riktig bra. Konkurransen fra 
3Coms drøyt tre ganger billigere 
dundersuksess PalmPilot og fra 
flommen av hånddatamaskiner 
som baserte seg på Windows CE 
ble til slutt for stor. Også New
tons storebror, skoledatamaski
nen E-Mate, legges ned, sammen 
med de aktuelle operativsystem
ene. Isteden har Apple annon
sert at en hånddatamaskin ba
sert på MacOS vil bli lansert nes
te år. En annen nyhet fra Apple 
som det hittil bare har gått ryk
ter om er «Columbus», en multi
mediaboks som ligner en klassisk 
Mac, men som er klar for Inter
net, DVD - og MS Windows . . .  

ANGRENDE 
SPAMKONGE 
Den selvutnevnte spam-kongen 
Sanford Wallace, eier av det be
ryktede (og for øyeblikket inakti
ve, i mangel på villige domene
leverandører) Cyber Promotions, 
angrer. Ved en debatt i februar 
[ 1 2] sa han at han i dag var en 
«reformert spammer» som i fort
settelsen bare skulle konsentre
re seg om adresserte utsendel
ser. Han påsto også at han had
de startet en bevegelse for å 
overtale andre firma i bransjen 
til å slutte med spamming som 
forretningsmetode, og bad til og 
med om unnskyldning for Cyber 
Promotions gamle synder. 

[12] http://www.phillynews. 
comlinquirer/981Feb/05/ 
tech.life/DUDE05.htm 

V.9a-STANDARD 
VEDTATT 
Den internasjonale Teleunionen 
(ITU) har nå offisielt bestemt seg 
for den nye standarden for 56k
modem, V.90. Arbeidet på V.90 
tok mindre enn ett år. Det er ny 
hastighetsrekord for en modem
standard. 

NETTET - IKKE 
BARE FOR GUTTA 

Antallet kvinnelige Internet
brukere vokser hurtig: 

I I I I I I 
1 992 '93 '94 '95 '96 '97 

Men de fleste Internet-brukerne 
i Europa er fremdeles menn: 

Kilde: CommerceNetlNielsen (U.S.), 
Georgia Institute of Technology (Europe) 

Det blir stadig flere kvinner på 
nettet. Ifølge den åttende under
søkelsen av Internet-brukere fra 
Georgia Institute of Technology 
[ 1 4] var andelen kvinnelige sur
fere oppe i 42% høsten 1 997, mot 
4% i begynnelsen av 1 994. Men 
ifølge en undersøkelse som er 
gjennomført etter oppdrag fra Mi
crosoft, minsker samtidig ande
len kvinner i IT-bransjen [ 1 5] fra 
30% i 1 985 til 1 5% i dag. En 
trist trend som [ 1 6] kanskje kan 
bidra til å endre (eller kanskje 
ikke . . .  ) .  

[1 4] http://www.gvu.gatech.edu 
[1 5] http://www.zdnet.co.ukl 

newslns-3633.html 
[1 6] http://www.gamegirlz.com 

BREDB.AN:o FRA 
VERDENSROMMET 
Teledesic [ 1 7] har skutt opp sin 
første testsatellitt for rombasert 
bredbåndkommunika s j o n .  T i l  
tross for navnet (Tl )  tilsvarer sa
tellittens overføringskapasitet (2 
gigabit per sekund) snarere en 
E l -l in jes .  Teledesic-systemet, 
som er planlagt igangsatt i slut
ten av år 2002, skal til å begynne 
med bestå av 324 satellitter. Ved 
å fordele satellittene på 1 2  ba
ner med 24 satellitter hver (pluss 
36 reserver) skal man kunne til
by bredbånd (2 MBPS opp, 64 
MBPS ned) hvor som helst på 
jordoverflaten, døgnet rundt. 

[17] http://www.teledesic.com 
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NEDGANG ! 
PC-SALGET 
Året begynte dårlig for de store 
prosessorprodusentene. Intel har 
senket sin overskuddsprognose 
for første kvartal med 1 0% (og 
kontret med et prisavslag på 1 9% 
for Pentium Il ) ;  AMD har advart 
mot et enda større tap enn un
der siste kvartal i 1 997. Årsaken 
er minkende etterspørsel fra PC
produsentene: Compaq, IBM og 
Hewlett-Packard har alle rappor
tert om kraftig nedgang i etter
spørselen etter nye PCer (og har 
svart med kraftige prisnedslag) . 
Det store spørsmålet blant ana
lytikerne er om nedgangen kom
mer av en overgang til mindre 
lagervolumer ute hos selgerne, 
eller om det er datakjøperne som 
uteblir. Ikke minst Intel synes å 
være forvirret. Asia-krisen alene 
kan på langt nær forklare ned
gangen. 

PIN-KOMPATIBEL 
CYRIX 
Intel og National Semiconductors 
er blitt enige om fri utveksling av 
alle sine patenter. Det innebæ
rer at National-eide Cyrix som 
eneste kloneprodusent nå får be
nytte Slot 1 ,  den teknikken som 
er brukt til å montere Pentium Il 
på hovedkort. Fremtidige Cyrix
prosess"Orer kan altså til forskjell 
fra AMDs og IDTs bli pin-kompa
tible med Intels .  Det er derimot 
uklart om Katmai (MMX 2) kom
mer til å bli patentert og dermed 
bli tilgjengelig for Cyrix. Intel har 
tidligere sagt at de vil beholde 
den teknikken for seg selv. 

1000 MHz FRA mM 
IBM er blitt først til å vise frem 
en 1 000 MHz-prosessor. Det er 
en helt ny, kopperbasert kon
struksjon som resulterer i 23 nye 
patenter. Den første kommersi
elle kopperbaserte prosessoren 
fra IBM blir imidlertid en variant 
av PowerPC 750 på 500 MHz 
som skal bli ferdig før årsskiftet. 

BILDER FRA 
LANGTURER 
De spektakulære bildene fra rom
sonden NEARs (Near Earth As
teroid Rendezvous) forbiflyging av 
Jorden og månen samt en ani
mering av dens møte med aste
roiden Eros finnes nå på [ 1 8] .  
Hvis solsystemet føles for trangt 
kan man dra videre til [ 1 9] ,  der 
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Produsenten av Barbie-dukker, Mattel, har 
fått blod på tann etter at de varslet retts
sak mot Aquas hit «Barbie Girl». Denne gan
gen er det et Shockwave-spill basert på en 
«Klaus Barbie-dukke» [ 1 3] som har vakt 
selskapets vrede. a.,.KWal h .. "" ·KLAVS8A11BIE· ... ll 
Men de fleste kan 

vel se forskjellen på Klaus Barbie, slak
teren fra Lyon. og blonde bimbo-Barbie? 

CD 

[13] htIp:llwww.toJ.oomIonIIMl II I::, * .", 
bulipenfNglng1L07.htlnl :" . 
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NASA legger ut teksten om utsik
tene til fremtidige langferder. 

[1 8] http://sd-www.jhuapl.edu/ 
NEARI 

[19] http://www.lerc.nasa.gov/ 
WWWIPAO/warp.htm 

NYE STJERNER 
PA HTMMELEN 
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I ridium [20] har fått 5 1  av sine 
planlagte 66 satellitter for global 
mobiltelefoni på plass ,  og forven
tes å kunne starte driften mot 
slutten av året. Iridium-satellit
tene drives av solpaneler som i 
bestemte vinkler har vist seg å 
lyse sterkere enn til og med Ve
nus. På German Space Observa
tion Centre [2 1 ]  kan du se når 
de neste syv I ridium-blinkene 
kommer til å bli tent. 

[20] http://www.lrldlum.com 
[21 ]  http://www.gsoc.dlr.de/ 

satvia! 





Datamaskiner er fascinerende fordi de gir 
form til abstraksjoner. De er som porter til 
ideenes verden. Programmer for virtuell 
virkelighet er det mest håndfaste eksempelet 
på den saken. Hvordan lager man et slikt 
program? 

I AV TOMMY ANDERBERG 

Det sentrale begrepet i VR er «immersion», følelsen av at du 
ikke bare kikker på noe utenfra, men at du virkelig befinner deg 
inne i det. For de fleste av oss er den følelsen bare mulig i en 
tredimensjonal verden. 

TEKNO 

Historisk sett var det rom- og flysimulatorer som først kun
ne avstedkomme overbevisende 3D-verdener på persondatama
skiner. Grunnen er enkel: De beregningene som kreves for å 
rotere en håndfull punktformede stjerner over ·en svart bak
grunn, og tegne ut noen fiendeskip (eller flytte en håndfull rette 
markeringslinjer over jevnt fargede felt og tegne ut noen byg
ninger) er langt enklere enn de som kreves for å simulere et 
detaljrikt innendørsmiljø. 

Enkle eksempler er ofte gode eksempler, så la oss begynne 
med å se nærmere på en klassiker, Atari-spillet Star Raiders 
fra 1 979 [ 1 ] .  Star Raiders var det første persondatamaskinspil
let med riktig «immersion»: Brukeren satt ved spakene til rom
skipet sitt, og så ut i et verdensrom fullt av stjerner og av 
fiendtlige zyloner (små, raske saker - mistenkelig like Tie-figh
ters) . For sin tid var dette banebrytende; mange Atari 400 og 
800 ble kjØpt ene og alene for dette spillets skyld, og så å si alle 
senere romfartsspill har arvet noe fra det. 



DATASTRUKTURER 
Det første vi trenger for å skrive et program som Star Raiders 
er datastrukturer som beskriver stjernenes, zylonenes og vårt 
eget romskips plasseringer, retninger og hastigheter. 

Stjernene er lettest å håndtere. Ettersom de er punktforme
de og ikke er på vei noen steder, er deres posisjon den eneste 
egenskapen som vi behøver å holde rede på. I Pascal-språket 
(som jeg gjennomgående kommer til å bruke ettersom det er 
både elegant og lettlest, selv for den som ikke kan språket) kan 
vi innføre datatypen 

type 
TPosition = record 
X, y, z: reali 
endi 

(der x, y og z er vanlige cartesiske koordinater) og lagre stjer-

nenes posisjoner i matrisen 

var 
star: array [1 .. N_STARS} of TPositioni 

der N_STARS er en heltalls konstant lik antallet stjerner. 

Ettersom de kan bevege seg fritt i rommet er zylonenes og vårt 
eget romskip vanskeligere å håndtere. Hvis vi antar at de oppfø
rer seg som (anstendige) fly og ikke kan være vendt mot en 
retning og samtidig fly i en annen (fullt mulig i rommet, men ser 
ille ut i dataspill og på film! ) ,  kan vi beskrive zylonenes skip 
med datatypene 

type 
TVector = TPositioni 

TEKNO 
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TZylon = record 
position: TPosition; 
ve/ocity: TVector; 
end; 

og matrisen 

var 
zylon: array [l .. MAlCZYLONSJ of TZylon; 

der MA)CZYLONS er det maksimale antallet zyloner (vi trenger 
også en variabel med det virkelige antallet - tanken er jo å ta 
knekken på dem under spillets gang!) .  

At vi formelt skiller mellom TPosition og TVector kommer av 
at de oppfører seg forSkjellig ved bytte av koordinatsystem, noe 
som vi kommer tilbake til senere. 

For vårt eget romskip er en annen beskrivelse mer praktisk: 

type 
TAttitude = record 
p, { Pitch } 
b, { Bank } 
h: real; { Heading } 
end;. 

TShip = record 
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position: TPosition; 
attitude: TAttitude; 
v: real; { Speed } 
end; 

var 
ship : TShip; 

Pitch, bank og heading (p, b,  h) er vinkler. Termene er lånt fra 
flyet; på norsk blir det nærmest helling (flyretningens vinkel 
mot xy-planet) , vinkling (vingaksens vinkel mot xy-planet) og 
retning (flyretningens vinkel mot yz-planet) . 

På samme måte som zylonenes romskip kan også vårt eget 
ikke kjøre l motsatt retning enn det vender, så vi trenger ikke 
holde oss med en hastighetsvektor: Attitude-feltet sammen med 
farten v gir oss den samme informasjonen. 

TRANSFORMtR ••• 

Nå kommer vi til den interessante delen! Vi vil forvandle data
skjermen til et vindu mot vårt simulerte univers. For å gjøre 
dette, tenker vi oss at betrakterens synslinje fortsetter gjennom 
skjermen og inn i den simulerte scenen, akkurat som om skjer
men var et ordentlig vindu og scenen utspilte seg bak det. Der 
skjermen krysses av synslinjen projiserer vi den delen av sce
nen som synslinjen skulle ha truffet om ikke skjermen hadde 
vært i veien. (Prosedyren er ikke akkurat ny; den ble beskrevet 
allerede i år 1 435 av den florentinske arkitekten Leon Battista 
Alberti, som hadde en naturlig interesse av å utvikle perspektiv
tegningens teori . )  

Projeksjonsberegningene forenkles om vi først bytter koor
dinatsystem slik at betrakteren havner ved x = y = z = O med p 
= b = h = O (<<standardposisjonen»: Romskipet ligger da på y
aksen med nesen pekende i positiv retning, vingene utstrakt 
langs x-aksen og med piloten sittende langs den positive z
aksen. Dette krever dels en translasjon, dels en rotasjon av alle 
koordinatene. 

Translasjonen er lett: Vi innfører funksjonen 

function translate(const position, origin: TPosition): 
TPosition; begin 
translate.x := position.x - origin.x; 

I ATARI-KLASSIKER: Skjermbilde fra Star Raiders. 

.' 
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translate.y := position.y - origin.y; 
translate.z := position.z - origin.z; 
end; 

og regner frem nye koordinater med origin = ship.position. 

Rotasjonen er vanskeligere. For at skipet skal få nullretning (h 
= O) roterer vi det rundt z-aksen med -ho For at det skal få null
helling (p = O) roterer vi det så rundt x-aksen med -p. For at det 
ikke skal ligge på skjeve (b = O) , roterer vi det endelig rundt y
aksen med -bo Alt i nevnt rekkefølge - om et fly i standardposi
sjon svinger 90 grader til høyre og deretter kommer like mye på 
skjeve, havner det på siden; om det går 90 grader på skjeve og 
så svinger til høyre like mye, går det i bakken. En matematiker 
ville si at 3D-rotasjoner ikke er kommutative. 

Ettersom hver delrotaSjon er todimensjonal (dvs. den finner 
sted i ett plan) , så kan vi i prinsipp benytte gymnasets trigono
metri og beregne stjernenes og zylonenes nye koordinater iføl
ge 

procedure 2d_rotate(var x, y: real; const angle: reaO; var 
new_x, new-y: real; 
begin 
new_x := x • cos(angle) + y • sin(angle); new-y := x • 
cos(angle) - y • sin(angle); 

x := new_x; 
y := new-y; 
end; 

function 3d_rotate(const position: TPosition; 
const attitude: TAttitude): TPosition; 
var newPosition: TPosition; 
begin 
{ Initialize } 
newPosition := position; 

{ Heading } 
2d_rotate(newPosition.y, newPosition.x, -attitude.h); 

{ Pitch } 
2d_rotate(newPosition.z, newPosition.y, attitude.p); 

{ Bank } 
2d_rotate(newPosition.z, newPosition.x, attitude.b); 

{ Done! } 
3d_rotate := newPosition; 
end; 

med attitude = ship.attitude. 

I praksis er 3d_rotate en fryktelig ineffektiv prosedyre: De sam
me trigonometriske beregninger og multiplikasjoner gjentas for 
hvert anrop. En bedre måte er å kombinere 2D-rotasjonene 
analytisk en gang for alle, 

x' = [ cos(b)cos(h) - sin(h)sin(p)sin(b) l x + 
[-cos(b)sin(h) - sin(p)cos(h)sin(b) ] y + [ cos(p)sin(b) ] z 

y' = [ sin(h)cos(p) l x + 
[ cos(p)cos(h) l y + 
[sin(p) l z; 

z' = [-cos(h)sinCb) - sin(h)sin(p)cos(b) l x + 
[ sin(h)sin(b) - sin(p)cos(h)cos(b) ] y + [ cos(P)cos(b) ] z 

regne om alle trigonometriske funksjoner og gjentatte faktorer 
som sin(h)cos(b) bare når romskipets oppførsel endres, og 
sveipe igjennom samtlige posisjoner og retninger i en eneste 
loop (den optimeringen overlates som en øvelse til leseren; her 

Søør.mcit'? 
Har du spørsmål til noe av det stoffet vi bringer 
på TEKNOs programmeringssider? Send en mail 
til vår medarbeider Tommy Anderberg på adres
sen telmo@telmo.no! Vi vil så langt mulig brin
ge svar på spørsmålene her i bladet! 

sysler vi med prinsipper, gode venner! ) .  

••• OG PROJIS�R 
Når de transformerte koordinatene vel er regnet ut og lagt på 
plass i sine egne matriser (originalen behøver vi for å passe 
selve simuleringen - å gjøre det i romskipets koordinatsystem 
er upraktisk) er det på tide å projisere. Vi må altså finne de 
punkter på skjermen som skjæres av en rett linje fra sptllerens 
øye til en stjerne eller til en zylon «bak» skjermen. 

Gjennom våre transformasjoner har vi forlagt betrakteren til 
origo; skjermen ligger nå på den positive y-aksen, parallelt med 
xz-planet. Det er greit å kalle skjermkoordinatene for u og v, 
slik at u er den horisontale aksen og v er den vertikale aksen. I 
de termene er u-aksen parallell med x-aksen og v-aksen er 
parallell med z-aksen. 

Hvordan finner vi u- og v-koordinatene for våre skjærings
punkter? 

Ført må vi uttrykke stjerne- og zylon-posisjonene i skjer
menheter, dvs. pixel. Det gjør vi ved å multiplisere med en 
forvandlingsfaktor.  Har vi f. eks. valgt å arbeide i meter, sUk at 
en transformert zylon-posisjon på x = z = O, Y = 50 betyr at 
zylonen finnes 50 meter rett foran romskipet, kan en passende 
faktor være 

const 
PIXELS_PER_METER = 800 / 0.30; 

dvs. 800 pixel på 30 centimeter (middels oppløsning på en 
middels stor PC-skjerm; den ambisiøse kan bruke en variabel 
faktor og bestemme rett verdi ved kjøringen) . Zylonen i eksem
pelet foran ligger altså PIXELS_PER_METER * 50 = 1 33333 
pixel foran oss. 

Vi må også bestemme oss for skjermens posisjon på y
aksen, dvs. hvor langt fra skjermen sptlleren sitter. En normal 
verdi er en halvmeter; i pixel blir det 

const 
VIEWER_DISTANCE = 0.50 • PIXELS_PER_METER; 

Ettersom y-aksen går gjennom skjermens midtpunkt behøver vi 
også midtpunktskoordinatene i uv-systemet. Under Windows og 
andre vindusystemer er dette noe som kan variere en hel del; 
normalt arbeider man jo Ikke med den virkelige skjermen, men i 
et vindu at passende størrelse. Det er derfor best å innføre to 
variabler, 

var 
mid_u, mid_v: integer; 

og tildele dem rett verdi ved kjøring ved å spørre vindusobjek
tet: 

mid_u := window.width div 2; 
mid_v := window.height div 2; 

Vi har nå (endelig!) alt vi trenger. Etter alle forberedelser er 
uttrykket for skjermkoordinatene motsvarende en (transformert) 
posisjon nesten et antiklimaks: 

with position do 
begin 
u := mid_u + 
trunc((PIXELS_PER_METER • VIEWER_DISTANCE) • (x / y)); 

TEKN O 
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v := mid_v -
tnJnc((P/XELS_PER_METER " V/EWER_D/STANCE) ,. (z I y)); 
end; 

Legg merke til minustegnet i beregningen av v: Det kommer av 
at skjermkoordinater normalt er feilvendte, dvs. den vertikale 
koordinaten vokser nedover. 

Den oppmerksomme leseren har sikkert notert at divisjonen 
med y blir problematisk når y = O. Det er ikke så rart: y = O 
betyr at vi har øynene konsentrert mot den gjenstanden som 
skal avbildes (om y < O . ligger gjenstanden bak oss og skal 
overhodet ikke vises ! ) .  Innen programmet forsøker å projisere 
et nytt bilde må det altså kontrollere om noen gjenstander har 
kommet så nær at en kollisjon har inntruffet. Dette er lettest å 
gjøre i transformerte koordinater: 

const 
COLL/S/ON_D/STANCE = 70; { Meters } 

function collided(const position: TPosition): boo/ean; { 
Must be called with trans/ated position! } begin 
with position do 
collided := (x ,. x + y ,. y + z ,. z < 
COLL/S/ON_D/STANCE ,. COLL/S/ON_D/STANCE); end; 

Er man beredt til å legge mer (egen og CPU-) tid på denne typen 
av kontroll kan man naturligvis skape uttrykk som tar større 
hensyn til skipets og gjenstandens form. 

Vi har nå kommet så langt at vi kan vise våre punktformede 
stjerner. Vi har også fått frem zylonenes skjermkoordinater. 
Men hvordan viser vi dem? 

SPRITES: ANIMERING 
Det finnes to vanlige måter å vise gjenstander i 3D-spill. Den 
ambisiøse måten er å benytte polygonmodeller: Hjørnet i et 
polygon kan projiseres på skjermplanet - akkurat som våre 
stjerner og der forenes med rette streker (translerte, roterte og 
projiserte rette streker er fortsatt bare rette streker, så ende
punktene er alt man behøver å holde rede på) . Det projiserte 
polygonet kan deretter fylles med en overflate. Passe kompli
serte gjenstander - alt fra felt og bygninger i flysimulatorer til 
monstrene i Quake - kan bygges opp på den måten, men prisen 
i form av CPU-tid er betydelig. Tidlige og ikke fullt så tidlige 
spill - fra Star Raiders til Nuke Dukem 3D - benytter derfor en 

TEKNO 

annen teknikk: Sprites. 
I grafikksammenheng er en sprite ikke en amerikansk brus, 

men et rektangel som inneholder et bilde og som kan bevege 
seg fritt på skjermen. Ikonene i Windows er enkle sprites, på 
samme måte som monstrene i Doom og Duke Nukem 3D: For
skjellen ligger dels i animasjonen, dels i skaleringen. 

Å animere sprites er ikke mer merkverdig enn å animere 
GIFer på webben. Vil man ha et gående monster skaper man 
bilder av monsteret når det løfter på høyre fot, når det har 
høyre fot i luften, når det setter høyre fot i bakken, når det 
løfter venstre fot og så videre. Under kjøring handler det så 
bare om å vise rett bilde på rett tidspunkt. 

Rotasjoner kan i prinsipp håndteres på samme måte: Man 
skaper en database av bilder på monstre/romskip/gjenstander 
sett fra ulike vinkler, og lar programmet vise det bildet som 
nærmest tilsvarer den virkelige vinkelen. I 3D er dette dessver
re lettere sagt enn gjort. Dels krever det en hel del tung trigo
nometri, men fremfor alt blir bildedatabasen meget stor. Hvis vi 
for eksempel vil ha en vinkeloppløsning på (beskjedne) 1 5  gra
der både longitudinelt og latitudinelt blir det hele ( (360 - 1 5) / 
1 5) * ( 1 80 / 1 5) = 276 bilder. Selv om bildene genereres 
automatisk fra en 3D-modell, f. eks. ved programstarten,  så 
gjenstår problemet med minnetilgangen: En bitmap på 1 28 x 
1 28 pixels og 1 6  fargenivåer tar f. eks. opp 64 kB minne; 276 
slike bitmaps blir drøyt 1 7  MB! Minsker vi vinkeloppløsningen 
kommer rotasjonene til å se (enda mer) rykkete ut. Selv om 
man kan redusere antallet bilder med en .del triksing (er f. eks. 
zylon-skipene speilsymmetriske kan man klare seg med det 
halve antallet ved å speile bildene etter behov) så forblir sprites 
i grunnen lite egnet for full 3D. 

At spill som Doom likevel kan benytte denne metoden, kom
mer av at de ikke gir spilleren full bevegelsesfrihet: Man kan f. 
eks. aldri se et monster rett ovenfra. I slike spill (som iblant 
betegnes «2 ,50») kan man derfor nøye seg med bilder som er 
tatt langs en sirkel rundt monsteret; de beskjedne nivåforskjel
lene som forekommer ignoreres enten helt eller håndteres ved 
at bildene skaleres om i høyden når de betraktes på skrått 
oven- eller nedenfra. 

Star Raiders hadde trengt polygon-modellerte zylon-skip, 
men på en 8 biters hjemmedatamaskin fra sent 70-tall var det 
ikke snakk om den saken, så det måtte bli sprites i alle fall. 
Ettersom hele spillet dessuten måtte få plass i en ROM-cartrid
ge på 8 kB ( ! )  fantes det heller ikke plass for en bildedatabase. 
Zylonene ble derfor håndtert på samme måte som livløse gjen-

• 
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stander I Doom: De ble alltid vist fra samme vinkel, rett forfra. 
At 4Clmmerslon�-følelsen likevel Innfant seg, kom dels av at 
bildene var så stiliserte at man knapt forventet seg et mer 
naturlig preg, dels på stjernene, og dels på skaleringen. 

••• OG SKALERING 
Så kommer vi da til spørsmålet om hvordan man perspektivteg
ner med sprites. Svaret er naturligvis at man skalerer dem: 

eonst 
ZYLON_SIZE = 10; { Meters } 

funetion sea/e_metor(eonst y: rea/): real; { Must be es/led 
with Zylon's transformed y coordinate/ } begin 
sea/e_metor := (PIXELS_PER_METER • VIEWER_DISTANCE) 
• 
(ZYLON_SIZE / y) 
end; 

Detaljene l selve skaleringsrutinen avhenger av bildeformatet 
og på hvor ambisiøse vi er. For enkelthets skyld kan vi anta at 
hver pixel er en byte I en vanlig todimensjonal matrise (som I 
en 256-fargers bitmap).  Den enkleste, mest usoflstlkerte meto
den er da følgende: 

const 
SPRITE_SIZE = 128; { Pixe/s } 

type 
TSprite = array [O .. SPRrrE_SIZE - 1, 
O .. SPRITE_SIZE - II of byte; 

proeedure resca/e(const source: TSprite; 
var destination: TSprite; const sea/e_metor: rea/); { It 
sea/e_metor < 1.0, destination must be blank } begin 
from_i := 0; 
to_i := 0; 

repeat 
fromJ := O; 
toJ := O; 

repeat 
destination[to_;, toJ] := source[from_;, fromJ]; 

TEUO 

fromJ := trone(toJ • sea/e_metor); 
toJ := toJ + 1; 
until ((fromJ >= SPRITE_SIZE) or (toJ >= SPRITE_SIZE)); 

from_i := trone(to_i • sea/e_metor); 
to_l := to_1 + 1; 
until ((from_i >= SPRITE_SIZE) or (to_; >= SPRITE_SIZE)); 
end; 

Prosedyren rescale kopierer original-plxels til destinasjonen 
uten å endre deres verdI. Mer avanserte metoder Interpolerer 
pIxelverdiene for å få et jevnere resultat. Samme metoder bru
kes bl .a. ved lydbehandlIng, f. eks. når et bølgetabellkort endrer 
tonehøyden på en innspilt lyd ved å skalere om dens lengde 
(resam plIng) . 

HVOR? 
Til tross for at vi har rukket over en hel del, har vi ennå bare 
skrapet på overflaten av verdensbyggingens skjønne kunst. Vi 
har ikke sagt et ord om den fySiske modelleringen som gjør at 
alt fra simulerte romskip til rullende tønner I Doom kan bevege 
seg riktig, eller om de teknikker som benyttes for å gjengi 
miljøene i 2 ,5D-spill, eller om hvordan man gir slike rom et 
realistisk lydbilde. Dette er bare noen av de sakene som vi 
kommer til å ta opp i kommende utgaver av TEKNO, så - stay 
tuned! 

3D: Betrakter i standardposisjonen og projeksjon gjennom 
uv-pJanet (dataskjermen). 
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2. Airbrush, pensel, viskelær 
og penn er naturligvis de red
skapene du tegner (og visker ut) 
med. Alle kan tilpasses i tilvalgs
vinduet. Når du benytter disse 
verktøyene kan du også velge uli
ke pensler, med forskjellig myk
het. 

TEKN O 
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3. Klonestempelet er et hyg
gelig hjelpemiddel når du skal re
tusjere bilder. Ved å holde inne 
alt-knappen og klikke på bildet 
ditt, og så klikke et annet sted, 
merker du at det kopierer under
liggende materiale der du klikket 
først. Vidunderlig for å skjule 
mangler eller til å klistre inn nye 
ansikter på folk. Her anbefales 
en ganske myk pensel, for å gjø
re effekten så troverdig som mu
lig. 

9. Malingsboksen fyller mar-

kerte eller avgrensede ruter med 
forhåndsvalgt farge. Ingen rari
teter. Toleransen kan stilles inn 
i tilvalgsmenyen. 

4. Fingeren brukes til å gjøre 10. Hånden og forstørrelses
bildet mer utflytende. Forskjelli- glasset brukes for å panorere 
ge pensler gir ulik effekt. respektive zoome. Så klart. 

5. Vanndråpe n er en slags 
uskarphet som med fordel benyt
tes etter at klonestempelet har 
vært brukt. Vanndråpen tar alle 
farger innen et visst område og 
lager en diffus mellomting, som 
ofte kan skjule mislykkede klone
stempler. Hvis du holder inne 
menyknappen, så får du et valg 
til som heter skarphet. 

6. «Svart forstørrelsesglass» 
er en fotografisk effekt som fak
tisk lyser opp partier på bildet. 
Dere som jobber i et  fotolab 
skjønner hvorfor. Hold inne me
nyknappen og finn etterbelysning 
og svamp. Etterbelys gjør bilde
partier mørkere på samme måte 
som foregående verktøy. Svam
pen brukes for å mette eller tyn
ne ut farger i bildet. 

7. Pennesplitten lager en vek
torbane med ankerpunkter som 
du kan endre senere. Dette fun
gerer på samme måte som i f. 
eks. Illustrator. Holder du inne 
knappen, så kjenner du nok igjen 
verktøyene. Banen kan senere fyl
les eller strekkes. 

8. Tekstverktøyet taler vel for 
seg selv. Her finnes to menyknap
per - en som lager fylt tekst, og 
en som lager en markering. 

Dette var noen grunnleggende 
funksjoner. Legg merke til at du 
kan endre en mas'se saker i til
leggsruten for hvert verktøy. 

NOEN TIPS 
pA VEIEN 
Lær d eg kortkom
mandoene for de  van
ligste funksjonene, f. 
eks. Ctr l-Z for angre, 
X for å speilvende de 
valgte fargene. Dette 
kommer h jelper deg 
til å gjø re jobben mye 
kjappere .  

Unngå filter! Den 
vanligste dødssynden 
er å pøse på med en 
masse lens flares, tå
keskyer og lignende. 
Unngå for guds skyld 
dette. Verdens profe
sjonelle grafikere sør
ger hver eneste gang 
de ser noe sånt. Fil-

FILTER: Gjør 
absolutt ikke som 
dette! Mange 
pøser bevisstløst 
på med ferdige 
filtereffekter -
resultatet blir 
sjelden bra. 
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ter er som en dårlig parykk. Man 
kan bare se det løshåret som er 
dårlig laget. På samme måte kan 
en erfaren bruker gjennomskue 
din bruk av filter. 

Naturligvis finnes det også fil
tre som er bra, f. eks. uskarphet, 
uskarp maske, brus og l ignende. 
Dette er  fotografiske effekter, og 
kan ikke skilles ut like lett. Per
sonlig har jeg ikke en gang Eye
candy eller KPT3 installert. Det 
er ingen vits i ,  etter min mening. 

Noe som kommer til å hjelpe 
deg med å lage eool grafikk er 
dels sans for form, samt kunn
skaper om programmet - og det 
skal vi lære deg i denne artikkel
serien. 

Neste gang skal vi lære deg å 
håndtere lagdeling for å få frem 
skikkelig kule effekter. 



Jeg hadde lenge vært 
lykkelig sammen med 
datamaskinen. Da 
min nåværende sam
boer flyttet inn, opp
stod derfor et an
strengt forhold mel
lom henne og min di
gitale venn. 
I AV PETER CARLSSON 

De begynte umiddelbart å se stygt 
på hverandre . Men noe varsomt 
og ømt hadde sneket seg inn i 
tilværelsen, og kontrasten ble så 
stor at etter åtte måneder flyttet 
min lille, sensuelle datamaskin 
ut for godt. En omvekslende tid 
fulgte. Jeg kjælte og hadde det 
kjærlighetsfullt med min partner, 
det var nesten som på kino når 
de kl ipper  lykkel ige scener  
sammen med forførerisk musikk. 
Men tankene vandret iblant bort 
fra alt det intime . . .  og jeg be
gynte etter en tid å ringe i smug 
til ulike databutikker - fra job
ben. 

TO KJÆRLIGHETER 
Forventningsfull, som ved det før

_ ' · .·�. i. I ".' ..... 1 ste treffet, koplet jeg varsomt inn 
strømmen til den nyinnkjøpte 
PCen. Min andre kjærlighet, Agn
eta, hatet snart mine digitale ven-
strehåndssysler. «Du bruker mer 
tid på data m askinen enn på 
meg,» sa hun. Og hun hadde rett. 
Jeg forsøkte å forklare hemme
ligheten for henne. «Datainter-
esse er en l ivsstil,»  sa jeg. «Du 
har din, din . . .  dine interesser, 
og jeg har datamaskinen.» «Hvor
for?» spurte hun bittert. «Det er 
jo bare en m askin.» «Men tenk 
så mye man kan gjøre med 
sa i Med et 

j eg fortsatte å myse mot data
skjermens lysflimmer. «Du kan 
vel i alle fall se på meg når jeg 
snakker med deg,» ropte hun 
gjennom vårt soveroms tynne 
draperidør. En tid senere fikk j eg 
den vidunderlige beskjeden at vi 
ventet barn. Det forklarer lynnet 
hennes, sa jeg til meg selv og 
nikket innsiktsfulIt. 

TRUE LOVE 
I dag er vi fire i familien: Jeg, 
Agneta, Marvin og datamaskinen. 
En perfekt familieenhet, kan man 
mene. Men min kjære synes ikke 
at man gjør noe foran datamas
kinen. «Du sitter jo bare der,» 
sier hun: Selv vet jeg jo at er det 
noe sted man ikke bare sitter, så 
er det foran datamaskinen. 

Men her om dagen flesket hun 
faktisk til og spurte: «Vet du hva 
likheten er mellom menn og da
tamaskiner?» Da jeg ga et be
nektende svar fortsatte hun: «In
gen gjør noe hvis man ikke gir 
dem beskjed om det.» HÅ HÅ. Pa
radoksalt nok så er det kanskje 
nettopp dette som gjør datamas
kinen så forlokkende. Følelsen av 
å gjøre seg kjent med noe tek
nisk hardt, og deretter beseire 
motstanden ved å løse de pro
blemene som oppstår. 

«Unngå å utsette deg for pro
blemene, så trenger du ikke å 
løse dem,» mener Agneta. IIjlant 
forsøker jeg likevel. mot alle odds, 
å friste henne. Eksempel: Jeg vi
ser et dataspill for min kjære. 
Hun sitter på skrivebordsstOlen 
og j eg står bak henne. «Du skal 
forsøke å finne ut hvordan du kan 

plukke opp tyggegummien fra gul
vet,» sier jeg. Agneta funderer 
en stund, og når jeg hører vår 
sønn og ser at hun holder på å 
bli distrahert h jelper jeg henne 
videre ved å massere nakken 
hennes, noe hun liker. «Kan jeg 
ikke bare skrape opp tyggegum
mien med neglene?» spør hun. 

«Nææ. Nei, det går ikke. Du 
må finne riktig verktøy.» 

«Hvorfor det?» 
«Jo. fordi spillet er konstru

ert sånn.» Hun leter videre, men 
går fort lei igjen. 

»Jeg vil bruke negL.» 
»Nei ! Det går jo ikke . . .  elske

de ! »  Nakkemusklene  hennes  
spennes i hånden min. 

«Men hvorfor ikke?» 
«Men . . .  se på grafikken! Alt 

er jo bygget opp for å utnytte de 
interaktive delene i spillet. Du 

begriper vel at rna . . .  » 
«Teit. Ubegripelig teit. Har 

man negler, så bruker  man selv
sagt dem,»  sier hun og spaserer 
vekk. Jeg sitter alene tilbake og 
sukker tungt mot dataskjermen. 
Hadde hun kommet videre hadde 
hun jo fått se en lekker videose
kvens!  

NOEN SOSIALE KNEP 
• Vena alltid ansiktet mot din 
kjære når hun prater med deg 
når du sitter foran datamaski
nen (høyrehånden kan fortsatt 
hvile på musen). 
• Vas k  opp før du setter deg 
ved datamaskinen. 
• Spør: Jeg trenger å jobbe litt 
i morgen ,  er det ok? (Sleipt, men 
effektivt.) 
• Dra ut og handle med un
gen(e) og la henne få være hjem
me selv. Spør deretter om du kan 
s�tte deg ved datamaskinen en 
stund. (Hun sier da: «Det er ok. 
Det er ok.») 
• Si a t  du skriver et artikkel
forslag for Det Nye. 
• Si at du kjøper en ny skriver 
for å skrive ut bedre bilder av 
familien .  
• Bytt datamaskin for at barna 
skal få den gamle. 
• Forsøk å begrense tiden ved 
datamaskinen (kan gi uventede 
fordeler) . 
• Sitt aldri noensinne mer enn 
45 minutter uten sosial pause (og 
da skal du være veldig hyggelig) . 
• Om hun skulle vise seg inter
essert: Lytt. Ikke spill besserwis
ser. 





SPILL OG MULTIMEDIA 

DATASPILL 
MULTIMEDIA 
TING � TRENDER 

Det hender en sjelden 
gang at et skikkelig 
bra rollespill dukker 
opp på markedet. 
Diablos lekre miljø 
og grafikk fikk det til 
å sikle i alle RPG
fans munner. Dagger
fall forbløffet med sin 
dybde og kompleksi
tet. Med Fallout kla
rer Interplay å komme 
et sted midt i mellom, 
men treffer det midt i 
blinken? 
I AV MIKAEl SUNDMARK 

Fallout utspiller seg 
�_� i fremtiden, etter en 
atomkrig. Dine foreldre har 
overlevd krigen i en stor un
derjordisk by. Innbyggerne har 
aldri våget seg utenfor byens 
porter, og vet ikke hvordan ver
den er blitt påvirket av krigen. 

En dag blir du innkalt til 
byens eldste, som forteller deg 
at datamaskinen som renser 
vannet er blitt ødelagt. Hvis in
gen gir seg ut for å finne den 
rette reservedelen, kommer 
byens innbyggere til å tørste 
ihjel. Den eneste informasjo
nen du får om verden utenfor, 
bortsett fra at den formodent
lig er livsfarlig, er at det fin
nes en lignende underjordisk 
by i øst. 

mark 
LIKER BEST PÅ TV: Prøvebildet 

VOKSER: Mot slutten av 
spillet er både du og dine 
fiender blitt svært mektige. 

Sparsomt utrustet begir du 
deg ut gjennom byens stålpor
ter , og får for første gangen i 
ditt liv se solens vidunderlige 
stråler. 

Før du stikker avgårde, får 
du mulighet til å bygge deg en 
karakter, og samtidig danne 
deg en oppfatning av selve rol
lespillsystemet. Systemet er i 
grunnen veldig likt Dungeons 
and Dragons. Du har grunne
genskaper som styrke, uthol
denhet, intelligens, smidighet 
osv. Disse egenskapene avgjør 

SIST LESTE BOK: Kokeboken her I huset 
FAVORITTSITE AKKURAT NÅ: www.sunet.se 

senere dine tre/fpoeng, panser
klasse, actionpoeng, skadeev
ne osv. Egenskapen strålings
immunitet gir deg en anledning 
til allerede nå å begynne å eng
ste deg for den ytre verdenens 
farer. Ferdigheten ubevæpnet 
angrep baseres f. eks .  på 
grunnegenskapene styrke og 
smidighet. 

Ferdighetene deles opp i 
aktive og passive. Passive fer
digheter benyttes automatjsk, 
men de aktive må du selv finne 
den rette situasjonen for. Når 
du har fordelt alle dine poeng 
på ferdigheter, er det på tide å 
velge to speSielle egenskaper. 
Egenskapene fører med seg 
både positive og negative ef
fekter. Nattuglen ser bedre om 
natten, men dårligere om da
gen. Finesse minsker skaden 
du utøver,  men øker sjansen 
for å treffe riktig. Den mest 
sjarmerende egenskapen er 

nok fryktelig smørje. Den med
fører den rene splatterorgien 
når du tar knekken på noen. 

ET STMLENDE MIUØ 
Når karakteren din er ferdig, 
er det som sagt på tide å gi 
seg ut i dagslyset. Spillverde
nen er et slags futuristisk Mad 
Max-miljø. Ettersom kjernevå
penkrigen utbrøt en eller an
nen gang på slutten av 2000-
tallet, finnes det avanserte la
ser- og plasmavåpen. Men det 
finnes ingen bensindrevne kjø
retøyer, så det er ikke bensin 
som er hard valuta, men vå
pen og ammunisjon. Verden er 
anarkistisk, og loven «størst og 
sterkest vinner» gje lder over
alt. Fredelige samfunn finnes, 
men de må beskyttes av mer 
eller mindre gode gjenger. 

Befolkningen du støter på 
sysler med tm rekke ulike akti
viteter. De kan være alt fra 



bønder t1l leiemordere. Et an
tall grupperinger og sekter fin
nes, og det er ofte vanskelig å 
avgjøre om deres hensikter er 
gode eller onde. Det blir din 
oppgave å ta deg inn bak ku
lissene og avsløre konspirasjo
ner og løgner. 

De cirka 50 minIoppdrage
ne du får I løpet av dette even
tyret kan oftest løses på flere 
måter. Din fantasi og din kar
akters egenskaper avgjør hvor
dan du vil takle et bestemt pro
blem. Ofte blir vold den ende
lige løsningen, og heldigvis 
pleier motstanderne dine å for
tjene denne behandlingen. 

Minioppdragenes ulike løs
ninger fører meg inn på et av 
spillets svakheter. Da jeg byg
get min karakter tok jeg sikte 
på å fremstille en intelligent 
og lærd mann som lett skulle 
kunne finne ut hvordan man 
benytter og reparerer gamle 
gjenstander (bortglemt high 
tech) .  Jeg oppdaget etter en 
stund at det var en feilsatsing. 
Forsøk selv å slå ihjel en «su
per mutant warrior» med en 
skiftenøkkel .  eller prøv å ta 
knekken på en hel gjeng skur
ker med en lærebok . . ! Det er 
først mot slutten man trenger 
disse kunnskapene. Det inne
bærer med andre ord at det er 
en meget stor fordel å satse 
på styrke og våpenferdigheter 
i begynnelsen av spillet, og så 
utvikle de mer vitenskapelige 
ferdighetene etter hvert. Spill
produsentens. skryt av spillets 
åpenhet og valgfrihet er altså 
en smule overdrevet. 

KAMPSVSTEM 
En stor del av eventyret går ut 
på - som det morsomt nok he
ter i regelboken som følger 
med, konfl iktløsning. Disse 

spilles i rekkefølge der perso
nen med høyst initiativ hand
ler først. Du har et antall acti
onpoeng å spandere hver gang, 
og disse rekker som regel til å 
skyte og ta et par steg eller å 
lade om. Kampsystemets svak
het er nettopp denne hand
lingsbegrensningen. Spillplanet 
er for lite, og motstanderne 
rekker for langt for hvert trekk 
for at man skal rekke å benyt
te seg av noen form for strate
gisk tenking. Det blir ofte slik 
at man bare står stille og sky
ter, lader om og leger sine ska
der. Man har ingen mulighet 
til å bøye seg på kne eller på 
annen måte å forbedre sin for
svarsposisjon. Det er bare gra
fikkens detaljrikdom og splat .. 
teretfekter, sammen med stem .. 
ningsskapende lydeffekter, SOIIl 
får meg til å holde ut disse 
kjedelige kampene. 

Fallout stiller absolutt ikke 
strategens hunger. Kampsyste
met har imidlertid noen detal
jer som gjør stridene litt mor
sommere. Du kan sikte på en 
viss kroppsdel for delvis å 
uskadeliggjøre motstanderen. 
Det negative med dette, er at 
motstanderne kan gjøre det 
samme. Skulle det bli slik at 
en av dine kroppsdeler slutter 
å fungere, så hjelper en liten 
førstehjelpeske og et hØyt po
engtall i ferdigheten doktor. 

I løpet av spillet får du mu
ligheten til å knytte til deg kom
panjonger, som følger med deg 
på oppdrag og hjelper til i 
stridene. Det eneste du kan 
gjøre, er å be dem holde seg 
på en viss avstand fra deg - og 
du kan også gi dem nye våpen 
og ammunisjon. Men Alen de
res er særdeles svak, og de 
skyter deg rett som det er i 
ryggen eller stiller seg i din 

skuddlinje. Heldigvis gjør de li
kevel mer nytte enn skade, og 
reisene i ødemarken ville vært 
alt for ensomme uten kompan
jonger. Etter stridene får du 
erfaringspoeng som baseres på 
hvor farlig motstanderen var. 
Når du har fått tilstrekkelig 
med poeng, går du opp ett nivå. 

SOM I GAMLE DAGER 
Du lurer kanskje på hva slags 
konflikter det er som leder 
fretn til alle disse stridene. Det 
er a.kkurat som i de gamle, he
derlige D & D-eventyrene, til
feldige og oppdrags baserte 
konflikter. Når du ferdes mel
lom ulike plasser på verdens
kartet er det en risk 
for at du støter på 
skapninger ute i ter
renget. Din dyktighet 
i ferdigheten uten
dørsteknikk - og hvor 
på kartet du befinner 
deg - avgjør om de du 
møter er vennligsinne
de eller ei. Som oftest 
møter du handels
menn eller banditter. 

Møtene utspil ler 
seg på strategispil lplanet, 
samme oversikt som åpnes når 
du går inn i en by. I dette bil
det har du mulighet til å gå 
rundt og undersøke saker, gå 
inn i bygninger og prate med 
folk. I de ulike samfunnene 
som du besøker, finnes mange 
innbyggere som trenger din 
hjelp. En datter som er blitt 
kidnappet av banditter eller 
noen som vil at du skal hente 
en ting på et eller annet ugjest
mildt sted. «Loven» vil ofte ha 
hjelp av kampdyktige personer, 
og dette gjelder i like hØY grad 
de syndikatene som står feil 
siden av loven. 

Hovedoppdraget, den røde 

tråden i spillet, er spennende 
og leder også til mange batal
jer. De ulike minioppdragene 
er godt balanserte, slik at du 
hele tiden har en sjanse til å 
bli dyktigere med dine våpen. 

Brukergrensesnittet er en
kelt og intuitivt. Du holder bare 
musepekeren over et objekt, så 
velges handlingen automatisk. 
Er det en person, så får du 
frem «snakke»-pekeren, er det 
en gjenstand dukker «plukk 
opp»- eller «undersøk»-pekeren 
opp. Du kan holde to objekter 
i dine hender hele tiden, re
sten ligger i ryggsekken. 

HøV STEMNING 

Er Fallout da verd å kjøpe? Jeg 
synes det, til tross for de man
gler jeg har nevnt. Med lang 
spilletid, spennende hoved
story, mange minioppdrag, in
teressante samfunn, ulike or
ganisasjoner og sekter, er Fall
out det beste rollespillet på 
lange tider. 

Synes du at rollespill skal 
inneholde en stor porsjon stra
tegi, minst på nivå med X-C OM
spillene, skal du nok heller ven
te på et spill med et mer detal
jert og avansert kampsystem 
enn dette. Men ventetiden kan 
bli lang! 

SCORE:  90" 
TE.NO 



Nell'l York, 2ør9: Reis :'il 
tiendeland og kiek assl 
Philip K. Dieks klassiske roman «Do androids 
dream of electric sheep» ble først film og 20 
ir senere PC-spill, under navnet Blade Run
ner. Ni kommer den ganske eiendommelige 
og forvirrende, men samtidig interessante 
Diek-romanen UBIK i PC-format. 

UbUl: 
Produsent: Cryo Interaotive 
Te�t a� Be�Åke O�æron 
. • ' .  Ubik utspiller seg i 
� � New York i 201 9 .  
Superselskaper kjemper om 
verdensherredømmet, og i sin 
kamp benytter de spesialagen
ter med psykiske krefter - i 
tillegg til de vanlige kanonene, 
naturligvis. 

Teknologiske fremskritt er 
blitt gjort i grenselandet mel
lom liv og dØd. Når noen dør 
kan han holdes ved en form 
for bevissthet i lang tid, på spe
sielle institutter. Kroppen for
blir dØd, men hjernen funge
rer fortsatt og kan kommuni
sere med de levende. Et kose
lig zombieliv. Men før eller se
nere tar selv denne tilstanden 
slutt, og da gjenstår bare den 
kalde døden. 

Levende døde og esp-gub
ber, til forskjell fra Blade Run
ner virker denne mulige frem
tid fra Dieks hjerne stå i det 
overnaturi 

I spillet Ubik ikler du deg 
rollen som Joe Chip, en erfa
ren soldat og stridsleder , an
satt i Runeiter Associates. Run
e iter s e lv styrer  firmaet 
sammen med sin «halvleven
de» kone, som konsulteres ved 

TEKNO 

viktige styreavgjørelser. Joe 
Chips daglige verv går ut på å 
konfrontere og eliminere fien
der fra konkurrerende selska
per, såkalte «nullifications» . 
Runeiters største fiende er fir
maet Hollis Corp, som anset
ter mange skruppelløse esp
begavelser for å utføre for ek
sempel industrispionasje. 

Når spillet (etter en impo
nerende Ridley Scott-inspirert 
intro) starter, får du i oppdrag 
å finne og ta med deg hjem en 
person med ekstreme psykis
ke krefter. Hun finnes inne i et 
firma som overvåkes av Hollis 
Corp, så forbered deg på fight. 
Damen det dreier seg om he
ter Pat Conley, og hun spiller 
også en viktig rolle i boken. Til 
din hjelp får du tre soldater 
som du selv velger i «stallen». 
BudSjettet er begrenset, så det 
gjelder å veie kostnader og 
kunnskaper på gullvekt. Avsett 
gjerne litt penger til ekstra ut
rustning også, en ekstra pak
ke med førstehjelpsutstyr ska
der aldri! Du kan til og med få 

operert en ehip inn i 
soldatene dine, noe 
som gjør at du med 
et enkelt klikk på 
chipssymbolet kan få 
dine krigere til auto
matisk å utføre dine 
spesielle ordre. 

Hvis ikke børsen 
er tømt, kan du også 
kjøpe tjenester fra 
informatører - kart, 
spesialutrustning el

ler viktig informasjon om mot
standerne. 

Når mannskapet er valgt og 
bevæpnet til tennene reiser 
dere til fiendeland, kicker ass 
og kommer hjem med rett per
son i bagasjen. Når du helskin-

net har landet på hjemmeba
sen, venter ytterligere 1 4  opp
drag med økende vanskelig
hetsgrad, og nå har du dessu
ten den begavede Pat Conley 
med på laget. 

Romanene Blade Runner og 
Ubik minner som sagt endel 
om hverandre, men der Blade 
Runner som dataspill ble en 
interaktiv film ,  ble Ubik et 
sanntids strategispill på linje 

med Syndicate Wars og Gen
der Wars. Når du har valgt be
manning og våpen og har lan
det på fiendens område, må du 
styre dine krigere mellom rom
mene, fra strid til strid. Gi dem 
fel les ordre eller gi dem sepa
rate oppdrag - du veksler hur
tig mellom gubbene dine med 
nummertastene. Fiendene dine 
består av soldater og psi-agen
ter som jobber på «feil» side. 
Selv uskyldige sivile virrer av 
og til rundt på kampplassene, 
og du gjør best i å unngå unø
dige ofre, din arbeidsgiver set
ter pris på diskresjon. 

Grafikken er svært bra og 
har en oppløsning på 640 x 
480. De skiftende miljøene er 
imponerende, og rollefigurene 
beveger seg naturlig gjennom 
dem. Disse figurene er for øv
rig skapt ved hjelp av motion 
capture-teknikk, med assistan
se av franske paramilitære 
styrker. 

Med tab-tasten skifter du 

hurtig mellom ulike kameravin
kler. Du kan også ha et auto
matisk kamera som hele tiden 
serverer deg et best mulig bil
de. 

Også scenene mellom opp
dragene er av hØY klasse, og 
fører på en svært bra måte 
handlingen fremover. Hvis dy 
synes at lesingen fra CD-RO
Men går sakte (og det synes 
jeg) , kan du velge å legge et 

helt oppdrag på harddisken, en 
bra finesse som gjør mye for 
ytelsen. Anbefales, så fremt du 
ikke har en lynrask CD-spiller. 
Det tar riktignok en stund å 
laste spillet, men det tjener 
man likevel på når det kom
mer til spillbarhet. 

Ubik kan kjøres på fire uli
ke vanskelighetsnivåer. Arkive
ringsfunksjonen er automatisk, 
og en smule eiendommelig. 
Hvis du mislykkes et visst an
tall ganger i begynnelsen (hvil
ket jeg gjorde) , oppdager du 
snart at hver gang du starter 
om igjen, får du et nytt arki
vert spil l  I «save»-mappen. 
Ganske upraktisk, dessuten 
går det ikke an å lagre manu
elt når det passer deg - all 
arkivering skjer på Ubiks be
tingelser. 

Hvis du satte pris på Syn
dicate Wars vil du uten tvil ha 
glede av Ublk - I lang tid! 

SCORE: 90" 



Microtronica 
Tel. : 2237-6020 

TRE INN I EN NY VERDEN. Det Monster 3D gjorde med 

grafikken, gjør nå Monster Sound med PC'ens lydbilde. 

Opplev det totale interaktive 3D Sound-systemet med 

to høyttalere, høretelefoner eller i kvadrofoni. Hvis du i 

tillegg kombinerer Monster Sound med Monster 3D 
Graphics, har du det ultimate spillsystemet for 

Windows®9S. Tross alt - det var ikke uten grunn at Aureal's interaktive A3D teknologi 

opprinnelig ble utviklet for NASA til bruk i virtual reallty-simuleringer. like forbløffende 

som den digitale lydkvaliteten som følger med Monster Sound. er billedkvaliteten du 

får fra grafikkortet Monster 3D. Med to så sterke kort på hånden er det bare å 

brette opp skjorteermene og sette i gang. Gjør 

deg klar for en opplevelse du ikke bør gå glipp av 

- du vil ikke tro det du ser, eller det du hører. 

Trenger du å vite mer, kan du besøke oss på: 

http://www.dlamondmm.de Accelerate your world. 



SPILL OG MULTIMEDIA 

Sku"endel 

Wallace & Gromit Forundringspakke 
Produsent: BBC Multimedia 
Testet av: Andre E. Eide 

. • A� Jeg kan ikke huske sist jeg ble så skuffet som da jeg 
� testet Wallace & Gromit Forundringspakke. Disse 
herlige Aardman-animerte heltene er blitt forvandlet til en 
blanding av Sesam Stasjon og Postmann Pat. Bare navnene på 
spillene - «Strikkhopp-spillet» og «Wallace & Gromits Store 
Togspill» - sier alt om hva dette dreier seg om. 

Det morsomste i pakken er PC-designeren som lar deg 
sette opp bakgrunnsbilder, ikoner og lyder. Men selv noen av 
skjermsparerne har produsentene klart å rote til .  Dette er i 
beste fall underholdning for småunger. Det følger med en 
rekke filmklipp, men med tanke på at du kunne kjØpt alle 
videofilmene med Wallace & Gromit for prisen av denne pak
ken, er det ikke tvil om at det hadde vært et bedre kjØp. Mye 
bedre, til og med! 

SCORE:  30% 
--'�------------

For lite 

Lula - the sexy empire 
Produsent: Take2 
Testet av: Peter Carlsson 

. • '-. Her er det om å gjøre å bygge opp et seximperium 
� � som pornofilmprodusent! Man begynner i en døla 
ørken, uten penger og med FBI i hælene. Det gjelder på diver
se tvilsomme måter å skaffe seg penger til fotoutstyr, slik at 
du kan tjene store ståler og senere komme videre til luksus
strøkene og dyrere produksjoner. Dessverre er spillopplegget 
ikke spesielt sexy, det virker tvert imot ganske gammeldags. 

Grafikken er fin, men alt for stillestående. Det er dårlig 
med animasjoner, dialog og interaktivitet. Den «voksne» frem
toningen er oppfriskende, men bortsett fra de sexy tegninge
ne, så byr ikke dette spillet på noe nytt. 

Jeg prøver likevel gjerne flere spill av denne typen. Det er 
på tide at det kommer litt mer frekke dataspill for voksne. Jeg 
er litt rausere med score-karakteren enn jeg ellers ville vært, 
fordi jeg digger spill med baller . . .  ; - ) . 

SCORE:  69% 

on ty hon el best på Til 
Monty Python 
The Meaning of Lite 
Produsent: 7th Level 
Testet av: Bengt-Åke Olofsson 

gj engens vil le  fremferd på 
fjernsynsskjermen. Men kan 
Monty Python fungere som da
taspill? 

Ved spillets start må du vel
ge hvilket punkt i livet du vil 
utforske, og derigjennom lære 
deg meningen med livet. Det 

finnes seks for
skjellige kategori
er satt opp på et 
«livshjul», fra fØd
sel til dØd. Velg og 
dra i toalettsno
ren for å starte 
rett tidsalder, ty
pisk Python. 

Hver scene du 
havner i er et fo

� tografi med mas-

I ser av saker og personer som 
kan klikkes på. Iblant avbrytes 
spillsekvensene av eiendomme
lige spørsmål, og på enkelte 
steder er det lagt inn separa
te små spill, eksempelvis spør
relek eller blinkskyting. 
Hele Pythongjengen samt 
diverse bifigurer raper, 
prater og fiser med sam
me gode humør. 

Nja,  The Meaning of 
Life fra 7th Level falt ikke 
i smak hos meg. For det 
første: Det kjennes ikke 
riktig å kalle dette for et 
spill .  Det er snarere en 
form for eiendommelig 
interaktiv opplevelse. Na
turligvis bobler Meaning 

of Life av syk engelsk humor, 
som bitvis er meget bra, men 
den gjør seg betydelig bedre 
på TV. 

SCORE:  68% 



SPILL OG MULTIMEDlR 

Starcraft har fått favoritt
plassen i bokhyllen min! 
Stareraft 
Produsent: Blizzard 
Testet av: Hein Haraldsen 

Etter alt for l ang 
l� ___ venting har Starcraft 
endelig dukket opp i butikkhyl
lene. Jeg bestemte meg imid
lertid raskt for å tilgi Blizzard 
denne seigpiningen, for Star
craft er definitivt verdt vente
tiden. 

OPPFØLGEREN 
DL WARCRAn 
De innvidde vet at dette er opp
følgeren til Warcraft-spillene, 
som er blant verdens mest 
solgte strategispill. Starcraft er 
svært likt Warcraft Il. Endel 
nye ting er lagt til, som Rally 
point, hvilket betyr at du lett 
kan manøvrere troppene dine 
- til og med før de er konstru
ert. Du kan også gi kommando 
om å bygge flere enheter sam
tidig - det er ganske morsomt 
med forbedringer som man 
ikke har tenkt på selv. Selv om 
disse tingene ikke fantes i War
craft, er de blitt introdusert tid
ligere i spill som Dark Reign 
og Total Annihilation, så vi kan 
trygt beskylde Blizzard for å 
ha stjålet en og annen ide. Men 
hvorfor må alt være så revolu
sjonerende? Her tilføres om
trent ingenting nytt, men alle 
de gamle tingene som er gjort 
før, er blitt bedre. 

DE TRE RASENE 
Du kan velge mellom å spille 
tre forskjellige raser: Terra, 
Zerg og Protoss. Det er store 
forskjeller mellom disse rase
ne. noe som krever svært for
skjellige strategier. 

Terra består av emigrerte 
jordboere. De er rimelig godt 
teknologisk utviklet, men dess
verre svært skjøre og sårbare 
rent fysisk. Zerg består av ekle, 

Hein Harald.en 

muterte slimklumper med syl
skarpe klør og blodtørstige 
kjefter, samt hjerner på stør
relse med erter. Protoss er en 
merkelig rase, som er svært 
hØyt teknologisk utviklet, noe 
som her kan være både fordel 
og ulempe. Du kan lage virke
lig mye morsomt, som f.eks. 
templars, som er en slags høy
teknologiske magikere, og byg
ninger som teleporterer styr
kene dine rett i fanget på fien
den. 

Du har selvsagt også en 
campaign for hver rase. Disse 
oppdragene er svært forskjel
lige - i motsetning til i for
gjengeren, hvor man brukte 
de samme kartene uansett hvil
ken rase man spilte. 

MER VOKSENT 
På mange måter vil jeg si War
craft er blitt mer voksent også, 
ingen synlige bugs eller andre 
uhumskheter. Alen er dessu
ten blitt langt bedre, selv om 
jeg synes at spillere styrt av 
maskinen godt kunne oppført 
seg noe mer fandenivoldsk. 

Dersom du fullfører alle tre 
kampanjene, noe du bruker ca. 
50-60 timer på, avhengig av 
hvor flink du er, har du lært 
nok til å begynne med det vir
kelige morsomme - rnu/Up/ay
er. Dette kommer til å bli en 
kjempehit over nettet. Det er 
få ting her i verden som slår 
den sitrende spenningen i 
kroppen når du kriger mot or
dentlige motspillere. 

TOPPSPILL 
Jeg liker alt med dette spillet! 
Jeg tror jeg skal legge det på 

I den absolutte favorittplassen i 
reolen min, der CM2 97/98 i 

I det siste har stått og samlet 
støv. 

SCORE:  96" 

LIKER BEST PÅ TV: Awake on the Wild Side (MTV) 
SIST LESTE BOK: Fundamentals of database systems 
FAVORITTSITE AKKURAT NÅ: http://www.kJeml.unlt.nol 
-ysteneslsproytlindex.html'V30 

Human Onslaught 
Produsent: SSI 
Testet av: Hein Haraldsen 

'."I� Human Onslaught er oppfølger til Warwind, et av de 
� mange real-time strategispillene som har ligget i 
skyggen av Warcraft Il og Red Alert. Warwind Il ,  som dette 
også kalles, kjennetegnes ved sitt noe bredere spillkonsept og 
sin småsyke humor. Mens mulighetene i Red Alert begrenser 
seg til enten å produsere eller å slåss, kan du gjøre mye mer 
her, f.eks. temme dyr og lage unike personligheter med spesi
aldesignede egenskaper. Problemet er at konkurrentene er 
mange og farlige. Starcraft, Total Annihilation og Dark Reign 
vil nok kapre de store massene. 

SCORE:  85" 
TEKNO 
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nn e 
nJe esp· I 
un erveis! 
Etter år med rollespilltørke på PC-fronten ser 
det nå ut til at monsunen endelig kommer. 
1998 tegner til å bli det beste året noensinne 
for deg som liker å besøke andre verdener, 
slåss med monstre og redde kongedømmer. 
Ultima 9 og Baldurs Gate er to av de heteste 
titlene for øyeblikket, men flere produkter ser 
fristende ut. Skal vi tenne faklene og bevege 
oss inn i mørket som skjuler disse skattene? 

I AV STEINAR HELGESEN 

ULTIMA 9 - ASCENSION 
ORIG IN SYSTEMS - • Ultimaserlen fra Orl-
.� ___ ... gin er den viktigste 
og mest trendsettende rolle
spillserien i datamaskinens 
historie. Serien består av 1 3  
spill ,  og har gjort mannen bak 
Orlgin Systems, Richard Gar
riot (også kjent som Lord Bri
tish) ,  til en av spillbransjens 
rikeste menn. I høst kom U1ti
rna Online som bare kaIil spil
les over Internet, og som har 
fått mye ros øg enda mer ris. 

Alle IDltimaspillene (foruten 
IDltima 8 - Pagan) foregår I ver
dene Bl'Uannia, og U1tlima 9 
l1>egyIilner hvor U1tima 8 slut
tet. Avataren (du) kommer tY
bake til Britannia lira Pagan, 
men hjemmeverdenen bar for
andret seg: Himmelen ev far
get blodrød, elver av lava øver
svømmer jorden og elilorme 
drager svever gjennom luften 
lilet ser Nb som om The Gnall'-

di an ( ikke avisen,  men en 
skummel slemming som duk
ker opp i hver eneste U1tima
episode) har tatt over verden 
mens du var borte. 

Et litt kjedelig og tradisjo
nelt plot. Men heldigvis er ikke 
dette dell enesne som skjer. 
Spillerelt han mulighet til å in
volveBe seg i en rekke- under
hisllOt'ier, og hovedhandlingen 
kan løses I den rekkefølgen du 
vil .  

Orig. har alltid vært I for
kaall av den teknologiske uti
vlkl1DgeIil, øg satt stiOre krav til 
spil eFens maskinvare. U1tima 
9 ep fkke noe unntak. Anbefalt 
kraw er en Pentium 266 med 
6t! MS RAM og 3D-akselera
ooFkørt! Dette bør bety gL'aJils
ke nyvinnInger. 

Spillets virtuelle verdelil er 
for første gang bygget opp av 
poJygoner (ekte 3D) , og spille
ren kan selv bestemme syms
vllnlkel øg zoome lon øg ut. 
SkjeL'mbiidet som maIl! beveger 
seg i ,  el1 konstruert med mel-

lom to og tre tusen polygoner. 
Verdenen er befolket av inn
byggerIile i Brltalilwa. Disse er 
også 3ID-figurer, bygget opp 
med mellom fem og syv hun
dre polygoner hver. Denne de
taljrikdommen betyr for eksem
pel at kameraet zoomer helt 
Inn på personens ansikt hver 
gang du hmleder en samtale. 

BrLtannias utseende er og-

så tIdsvariabelt. Natt og dag 
med sol, stjerner og ulike vær- [ 
typer; regn, torden, lyn og snø 
er med på å prege landskapet 
som skal være rundt 1 50 x 1 50 
skjermer stort. Endelig vil også 
Avatarens utseende påvirkes 
av hva slags klær og utstyr han 
har på seg. SIuken av 3D-ak
selerasjon betyr at grafikken 
vii forbedres av nyttbare og far-



gede lyskilder. Monstrene og 
personene i spillet vil være vI
suelt formbare. slik at du kan 
banke dem opp og se skadene 
på kroppene deres. Kult. 

Men noe av det mest spen
nende med Ultima 9 har å gjø
re med fysikk. Origin forsøker 
nemlig å overføre mange av vir
kelighetens fysiske lover til 
spillverdenen. Eksempel :  Plukk 
opp en tom tønne, kast den i 
vannet og se at den flyter på 
overflaten. Fyll så tønnen halv
full med ett eller annet og se 
at den flyter lavere i vannet. 
Dytt så en skikkelig tjukkas ned 
i tønnen og se at den synker til 
bunns (og hør kvalte rop om 
hjelp) ! Lord British' menn har 
også innført gravitasjonspunk
ter for alle objektene i spillet, 
slik at de oppfører seg slik vi 
er vant med at mennesker gjør 
i den virkelige verden. 

Hva med havet som om
gir Britannia? Origin sier at de 
vil gi spilleren mulighet til å 
kjøpe seg skip. Dette kan bru
kes som transportmiddel. men 
det er også mulig å angripe l andre skip. Sjøslag med andre 
båter eller med sjøuhyrer fris
ter, og er altså en reell mulig
het. 

Spillmakerne har tenkt ut 
et nytt brukergrensesnitt, et 
nytt og forbedret magisystem, 
mulighet til å styre og kontrol
lere andre karakterer enn Av
ataren, et plot som vil runde 
av ultimamytologien så langt, 
dusinvis av kuttscener , timer 
med Innspilt dialog og mye 
mer. 

Men. om de holder det de 
lover gjenstår selvfølgelig å se. 
Til høsten. 

QUEST FOR GLORY 
SIERRA 
Quest for GIory-splllene er ikke 
genuine rollespill , men even
tyrspill med innslag av rolle
spillelementer. Du kan velge 
mellom tre karakterklasser: 
Kriger, magiker eller tyv, og 
karakteren din har en rekke 
attributter som du gjennom 
øvelse forbedrer. Du slåss mot 
monstre og utforsker en ver
den, mens du samtidig utfører 
oppgaver som hører hjemme i 
eventyrgenren. Det første spil
let kom i t 987 og ble en stor 
hit, mens de tre andre delene 
av serien ikke alltid har vært 
Uke vellykkede. 

I seriens siste inkarnasjon 
befinner du deg på Silmaria, 
en middelhavsøy i Homers ånd, 
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preget av en noe usmakelig 
blanding av gresk mytologi og 
new age. Her finner man Ha
des, Atlantis, minotaurer, ka
sinoer og andre ting. øyas her
sker er blitt snikmyrdet, og 
morderen er fortsatt på frifot. 
Leiesoldater har erobret byen, 
og monstre terroriserer landet 
omkring. Og det er noe med 
en drage. Nok om historien. 

Quest for Glory 5 kommer 
til å være et markert skritt 

I fremover, dersom Sierra kla
rer å gjennomføre sine ideer. 
For det første vil spillet by på 
multiplayermuligheter over lo
kalt nettverk eller Internet. 
Dette betyr at du kan ta med 
deg to kamerater på eventy
ret. og at dere kan jobbe 
sammen eller mot hverandre. 

For det andre har spillets 
utseende gått igjennom radi
kale forandringer. Det er slutt 
på håndtegnede bakgrunner og 
detaljerte, men flate sprites. 
Sierra kaster seg på 3D-vog
nen, og Silmaria og alle dets 
innbyggere er konstruert i 3D. 
Dette medfører et flyttbart ka
mera og partikkelanimasjon. 
Når helten din svømmer under 
vann, fylles farvannet med bo
bler. Når du kaster en ildkule 
mot et intetanende monster, 
farger røyk og gnister luften. 
Fakler, i ldsteder og stjerner 
skimrer realistisk mens dag 
blir til natt. 

Vi får se når spillet kom
mer ut i september. Du tren
ger en Pentium t 33 med 1 6  
MB RAM .  En demo av spillet 
ligger på CDen som følger med 
dette nummer av TEKNO! 

BALDURS GATE 
IrRERPLAY 
Nå er vi nede på selve grunn
fjellet. Baldurs Gate er bygget 
på TSRs Forgotten Realms-uni
vers. Du får lov til å styre en 
gruppe på opptil seks eventy
rere som fremstår som leven
de personer - de utvikler for
hold til hverandre etter hvert 
som spillets handling utspiller 
seg. Men du har fullstendig fri
het til å sette sammen ditt eget 
selskap. Du begynner med en 
person, som du selv konstrue
rer i kjent rollespilltradisjon, 
og underveis i spillet møter du 
andre karakterer som du kan 
rekruttere (og senere sparke 
ut av gruppen hvis du er i det 
sjefete hjørnet) . 

Spillet er fullstendig basert 
på Advanced Dungeons and 
Dragons' (2. utgave) regelverk, 



mytologi og historie. Historien 
finner sted langs «thel Sea of 
Swords» vestkyst. Her finnes 
fjellområder, skoger, sumper, 
myrer, sletteland, byer og rui
ner; området kalles merkelig 
nok «the Sword Coast». Krig 
truer regionen, og man har gått 
tom for jern. Befolkningen får 
ikke produsert våpen, ploger 
eller gafler. Banditter plyndrer 
byene for det lille jernet de har 
igjen. Forsvarsstyrkene kan 
ikke holde seg selv med vå
pen, og bøndene kan ikke pløye 
eller høste. Noen står bak ond
skapen. Du begynner spillet i 
slottet Candlekeep som forel
dreløs på jakt etter egen bak
grunn. 

Verdenen består av over ti 
tusen scrollende 640 x 480-
skjermer rendret i 1 6-bits far
ger. Spilleren ser handlingen 
skrått ovenfra (fugleperspek
tiv) og landskapet er topogra
fisk utformet med atmosfæris
ke ingredienser som natt og 
dag, regn, snø, lyn, dynamiske 
lyseffekter og karakterer som 
gjenspeiler det utstyret de bæ
rer på seg. Spillet kommer på 
fem CDer, og Bioware (som 
produserer Baldurs Gate for 
Interplay) påstår at mengden 
kuttscener er minsket ned til 
et minimum (syv minutter to
talt) , CDene inneholder altså 
masse «gameplay». Historien 
inkluderer rundt hundre under
historier, og er delt Inn i syv 
kapitler. Dine handlinger er 
med på å forme spilluniverset 
(hørt dette før?) . 

TEKNO 
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Kampsystemet foregår i 
sanntid, men er fullstendig ba
sert på terningkast og regel
verket kjent fra AD&D. Over 
seksti ulike typer monstre og 
hundrevis av computerstyrte 
personer er med på å gjøre 
Sverdkysten levende. Bioware 
snakker også om å gi Baldurs 
Gate støtte for multiplayer. Det 
kreves en forholdsvis kraftig 
PC for å få det beste ut av 

spillet: Pentium 1 66 MMX med 
32 MB RAM og et skjermkort 
med 4 MB (for 24-bits farger) . 
Men du vil klare deg med en 
Pentium 1 00 med 1 6  MB RAM 
og et 2 MB skjermkort. Bal
durs porter åpnes i løpet av 
sommeren. 

SWORDS AND SORCERY 
HEORlmc 
Også her kontrollerer du et sel-

Skap på til seks eventyre
re, som du selv setter sammen. 
Spillets plot er ikke lineært -
du beveger deg i en verden full 
av monstre, skatter og alt det 
and e som Skaper et troverdig 
rpg-univers . Spi llet byr på 
mange forskjellige eventyr, det 
virker ikke som om det finnes 
noe hovedplot. Ideen bak spil
let er heller å tilby en verden å 
leve seg Inn i .  

Swords and Sorcery er  selv
følgelig utformet i sanntids 3D. 
Spilleren kan enten se hand
lingen gjennom øynene til et 
av medlemmene i selskapet. 
eller fra et flyttbart tredjeper
sons-perspektiv. Og ut fra 
skjermbildene ser det veldig 
bra ut. Du kan ri på hester og 
slåss mot monstre som troll, 
kjempeedderkopper , kjøtteten
de planter og toppløse nymfer 

- alt rendret og animert. Du 
beveger deg i landskaper som 
varierer fra mørke, dype sko
ger til underjordiske hulesys
temer. 

Kampsystemet er unikt. Du 
kan selv bestemme tempoet, 
fra raske runde baserte kam
per til sanntidsaction, ved å 
justere en tidsskala. Dette be
tyr at du kan kjempe på tradi
sjonelt rollespIllvis eller late 
som om du spiller Ouake med 
rpg-kappe . Swords and Sorce-
ry er også tiltenkt flerspillmu
ligheter over Internet og lokalt 
nettverk. Det betyr at opp til 
seks personer kan styre indi
viduelle karakterer mot hver
andre eller sammen som et sel
skap. Maskinkravene er heller 
Ikke veldig avskrekkende -
Pentium 1 33 med 1 6  MB RAM. 
Swords and Sorcery kommer i 
løpet av fjerde kvartal, sann-

I 
. 

synligvis i oktober. 
Flere titler er også under

veis - Lands of Lore 3, Dia
blo 2, Final Fantasy 7, Get 
MedleJ'al, Mlght and Maglc 
7, Of Light and Darlmess og 
noen flere. Dette blir et fint 
år! 
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Lag dine e ne korridorer 
og kart til uake og Helen 
I AV CHRISTIAN SIEBENHERZ 

Quake og alle klone
L-._....... ne er uten tvil de 
mest populære spillene for 
øyeblikket. Er du på et data
party oppdager du raskt at det 
mest populære er Quake2 i 
nettverk. Du vil nok også opp
dage at mange harddisker og 
Internet-servere er fylt til ran
den med tilleggs- programmer 
og kart til Quake. Det er man
ge level editorer der ute, og en 
av de mest utbredte er Qoole. 

Qoole står for «Quake ob
jeet oriented level editor», som 
betyr at det bruker et objekt
basert grensesnitt. Er du kjent 
med Lightwave eller 3DStudio 
Max vil du nok kjenne igjen 
denne oppbygningen. Første 
gang du starter Qoole kan du 
velge om du skal lage kart til 
Quake eller Quake2 (Qoole har 
også Hexen 2-støtte, men den 
er ikke helt ferdig i skrivende 
stund) . Deretter må du angi 
hvor du har Quake/Quake2 in
stallert, slik at Qoole får hen
tet ut grafikken som trengs. 

Til å begynne med kan pro
grammet virke temmelig van
skelig, spesielt hvis du er har 
laget brett til Doom eller Duke 
3D fra før. Siden Quake er et 
tredimensjonalt spill, er også 
kartene full 3D. Det holder ikke 
bare å tegne sektorer ovenfra 
og så angi forskjellige høyder. 

Quake-kart må modelleres ak
kurat som 3D-modeller. Alle 
rom og områder bygges opp 
av bokser og kan forstørres, 
roteres og flyttes i alle tre di
mensjoner. Det kan sikkert vir
ke uvant på mange, men det 
tar ikke lang tid å komme inn i 
det hvis man først prøver. Et 
rom lages f.eks. ved at man 
langer en boks (såkalt «brush») 

",xtl/re Prnpertlcs C 
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Deretter kan man forandre 
overflatene med alle tekstur
ene fra Quake/Quake2. Hvor
dan kartet vil se ut, vil du hele 
tiden se gjennom fire vinduer . 
Det ene vinduet viser hvordan 
kartet vil se ut i Quake (ferdig 
rendret) . Har du et 3Dfx Voo
doolRush-kort kan du også få 
dette vinduet 3 D-akselerert 
slik at det går like raskt som i 
Quake. 

Ved å legge ut forskjellige 
lyskilØer, fakler og lignende 
kan Quake beregne hvordan 
skyggene skal legges. Etter 
hvert som du blir vant med det
te programmet, kan du oppnå 
utrolige effekter med nettopp 
disse lyskildene og skyggene. 
Til slutt kan du også plassere 
ut forskjellige objekter, blant 
annet våpen, rustninger, fien
der, startpunkter og lignende 
(blir kalt «entities» på Quake
språket) . 

Når du har laget et par rom, 
er det kanskje på tide å prøve 
kartet. Men før det kan spilles 
i Quake må det kompileres. 
Dette tar dessverre ganske 
lang tid. Et fullstendig kart kan 
ta flere timer å kompilere, så 
det fungerer etter min mening 
best å lage kartene I flere de
ler, og så sette dem sammen 
til slutt. 

Qoole er et ryddig og visu
elt pent program. Alle de vik-

tigste verktøyene ligger på en 
linje over vinduene, mens res
ten av funksjonene ligger på 
bunnen av skjermen. Med bare 
noen få museklikk kan du lage 
alt som skal til for at et kart 
skal bli akkurat slik du vil ha 
det. 

Qoole kan anbefales til alle 
dere som liker Quake og som 
gjerne også vil være litt krea
tive (el ler bare rett og slett 
Imponere venner og bekjente) .  
Du bør imidlertid ha en litt 
kraftig PC for å få full glede av 
programmet. 

Qoole følger med på dette 
nummers TEKNO-CD,  men kan 
også hentes ned fra http:// 
www.qoole .com . Der vil du 
dessuten finne mange nybegyn
nertips og praktisk veiledning. 
Det bør også nevnes at Qoole 
har sin egen ire-kanal på ef
net, #qoole, hvor du finner 
mange kreative Quake-entusi
aster. 
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Ultim@te Race Pro -
fartsfylt så det holde 
IDtim@te Race Pro 
Produsent: Kalisto 
Testet av: Tonny Espeset 

Bilspill på PC er en 
�_.... lang og tragisk his
torie. Piksler på størrelse med 
Leca-blokker på en skjerm som 
oppdaterer seg i sneglefart. 
Men tidene endrer seg, og de 
som er smarte nok til å opp
gradere til et heftig 3D-kort 
har mange gode opplevelser i 
vente. 

Selv har jeg investert i et 
nytt Monster 3D-kort, og der
for kastet jeg meg entusias
tisk over Ultimate Race Pro -
og så frem til å få valuta for 
pengene. Og la meg bare si 
det med det samme, et kjapt 
3D-kort er helt essensielt for 
spill av denne typen. 

Grafisk sett er spillet ny
delig. Jeg satt nærmest og må
pet meg igjennom den første 
banen. Dette er grafikk jeg ikke 
forventet å se på en PC, og 
den gjør både Playstation og 
Nintendo 64 til skamme! Det 
beste er at alt flyter helt jevnt, 
noe som gjør at du for en gangs 
skyld ikke tvinges til å reagere 
raskere enn det maskinen kla
rer å henge med på. Fartsfø
lelsen er bare herlig. Detalje
ne er mange, og de visuelle 
effektene står i kø. Spesielt bra 
er nattsekvensene hvor du kan 
se lyskasterne på bilen følge 
landskapet. Meteorologiske ef
fekter som regn og tåke er 
også glimrende gjennomført. 
En annen ny effekt er at man 
kan se skyene kaste skygge på 
bakken samtidig som de beve
ger seg. Banene er detaljerte, 
og de forskjellige effektene gjør 
at de oppleves forskjellig fra 
løp til lØp. 

Hva så med den berømte 
spillbarheten? Dette er noe jeg 
aldri før er blitt imponert over 
i bilspill, noe som henger med 
at jeg føler kontrollen er for 
dårlig. Det henger igjen sik
kert sammen med at jeg sty
rer ved hjelp av tastaturer, noe 
som sikkert er utilgivelig i den-

ne typen spill . Men samtidig 
er det mange som ikke har gått 
til innkjøp av en analog joystick 
ennå. Ultimate Race Pro har 
kun standard støtte for tasta
tur, joystick og et ratt om du 
er en hardcore bilspillfan. Kon
trollen er slett ikke verst, i alle 
fall om jeg sammenligner med 
andre bilspill jeg har prøvd. 
Skjønt bilen har en lei tendens 
til å overstyre. Vanskelig å unn
gå når man bruker tastatur. 
Dette er nok det jeg liker minst 
med spillet. Et forsøk på å in
stallere min splitter nye Side
winder Precision Pro joystick 
fra Microsoft førte heller ikke 
frem, da installasjonen krasjet 
maskinen så kraftig at jeg ble 
nødt til å installere operativ
systemet på nytt. Men det er 
en annen historie! 

Man kan spille på et utall 
forskjellige måter. Mot data
maskinen, mot klokken, eller 
mot en annen over et nettverk. 
Du kan selv justere bilens 
egenskaper så den passer spil
lestilen din. Du kan bestemme 
vaJlskelilglu:ts��ral[}en ved å in-

HERLIG FARlSFBLELSE: Gratisk sett er spillet nydelig, 
dersom du har et bra 3D-kort i PCen din. TEKNOs medarbei
der måpet seg av beundring igjennom den første banen. 

dikere hvor bra datamaskinen 
skal kjøre, og maskinen kan til 
og med hjelpe deg ved å tegne 
en stripe i veien hvor du bør 
kjøre mens du spiller. Banene 
inneholder dessuten forskjelli
ge snarveier. De kan imidler
tid være vanskelige å bruke, 
men de sparer for verdi-

full tid om du er dyktig nok. 
Vanskelighetsnivået er hØyt, og 
dette er et spill du kan bryne 
deg på lenge før du kommer 
deg igjennom alle banene som 
førstemann. Er du en fan av 
bilspill er det lite å lure på! 



SPILL OG MULTlMEDlH 

Spee Ops - annerledes og 
imponerende actionspilll 

Jeg var ganske trøtt 
av dataspill. Alt var 
gjentakelser av hva 
jeg hadde spilt tid
ligere. Så kom jeg 
over Spee Ops - og 
spillegleden innfant 
seg på nytt! 

Spec Ops 
Produsent: Zombie 
Testet av: Peter Carlsson 

Når man snakker 
L __ ....... om krigsspill går 
tankene til bra, men tørre 
strategispill - eller kanskje 
noen også tenker på en eller 
annen Doom-klone i stridsmil
jø. Spee Ops er ingen av de
lene. Det er faktisk ganske 

NÆRKAMP I MØRKET: 
Utrustet med våpen og 
nattkikkert bærer det ut i 
het strid. 

banebrytende i sitt utseende, 
men fremfor alt i måten man 
spiller på. Heng med på et 
oppdrag! 

DET F8RSTE 
OPPDRAGET 
Du og din strids kamerat står 
spente og lett på huk i sko
gen.  Mellom trærne lyser må
nen alt for klar for at det føles 
bra. Deres oppdrag: Angrip 
fiendens stridskonvoier og slå 
kommunikasjonsradioen de-

res. Dessuten - rens området 
for fiendesoldater, naturligvis. 

Til hjelp har dere maskin
gevær og håndgranater. Dere 
setter umiddelbart i gang. Si
den dere rykker frem til fots 
gjelder det å være ekstremt 
forsiktig. Dere dekker hveran
dre ved at en rykker frem et 
lite stykke for så å vente og 
holde utkikk mens kompisen 
ruser forbi. 

Det tar ikke lang tid før fi
endesoldatene dukker opp i 

nattkikkertene deres, bak 
noen trær ser dere mennes
ker ta form. Dere pøser på for 
fullt med maskingeværene og 
rekker å fortsette fremryknin
gen et lite stykke før dere får 
øye på en lastebil som med 
slukkede lykter ruller frem på 
den smale skogsveien. 

Lastebilen stanser, og du 
plukker hurtig frem en hånd
granat, men rekker ikke 
3\'sikre den før dere blir be
skutt fra lastebilens fotsolda
ter som har spredt seg ut i 
skogen. Den følgende ildstri
den blir voldsom. Du tømmer 
magasinet og gjør så den fei
len å springe ut i åpent ter
reng. En fiende dukker frem 
og tar sikte. Du vet at du ikke 
har en sjanse, men fomler li
kevel etter et nytt magasin. 
Fiendesoldaten gjør seg klar 
til å skyte, men rekker ikke 
sende skuddene avgårde før 
en sverm av sporlysammuni
sjon fra kompisen din får ham 
til å falle til marken. Du ser 
din venn rykke frem ,  du lader 
om og dere fortsetter sammen 
jakten på fiendens lastebil
konvoi. 
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KAMPREALISME 
Etter flere strider er dere 
fremme ved fiendens bas el eir . 
Dere smyger dere langs ut
kanten og ser at det er full ak
tivitet der inne. Plutselig får 
noen øye på dere, og dere blir 
kraftig beskutt. Dere ser på 
hverandre. Like bra å gi jer
net! 

Når dere ruser inn i leiren 
kommer flere soldater mot 
dere, og dere kjemper hardt. 
Din kamerat blir truffet, men 
du klarer i siste øyeblikk å 
slenge deg utenfor skuddhold 
bak noen store kasser. 

Nå er det opp til deg. Ti
den regnes ned. Av de innle
dende åtte minuttene er det 
bare litt under to igjen. Men 
et stykke unna ser du et ka
muflasjenett, og under nettet 
noe som ganske sikkert skulle 
kunne være . . .  en kommuni
kasjonsradio. Du lader om og 
bestemmer deg for å satse alt 
på ett kort. Da ett minutt og ti 
sekunder gjenstår av tiden, 
kaster du deg ut fra lyet og 
raser skytende mot kamufla
sjenettet . . .  

SPEC OPS 
U. S. Army Rangers har stått 
som modell for dette annerle
des og spennende spillet. Alt 
gjøres i sanntid med motion 
capture-teknikk, og bevegel
sene er innfanget fra virkelige 
soldater i felten .  Både våpen 
og oppdrag føles realistiske, 
men av og til er de svært van
skelige på grunn av tidspres
set som finnes i alle oppdra-

ANNERLEDES: Spee Ops er 
f.ylt av action og spenning, 
og herlig forskjellig fra «alle 
andre» spill! 

gene. Du utfører gjengjeldel
sesaksjoner, finn-og-ødelegg
oppdrag, gisseloppdrag samt 
andre angrepsoppdrag i bl.a. 
Russland, Colombia, Nord-Ko
rea og Honduras. 

Du spiller sammen med en 
datastyrt kompis i tredjeper-

son perspektiv, og kan når 
som helst skifte mellom hvil
ken soldat du vil være. Alen 
blant motstanderne er bra, og 

både grafikk (3D-kort) og lyd 
holder høy klasse. 

SCORE: 90" 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Itgent Jtrmstro�g Alt - og ingenting 
t� der stopper det POSltIV�. Det Blaok Dahlia du sjansen til å løse gåten med 

=:usent: Virgln Interaot. er vanligvis morsomt a løpe Produsent: Take2 morderen som i virkeligheten 

Testet a� Hein HaraldSen rundt og skyte ?ed. alt man Testet av: Peter Carlsson aldri ble fakket. . 
ser, men ikke nar fIguren er Det gjelder som vanlig å 
så keitete oå s�yre som he!. . Dette spillet har alt klikke deg frem mellom ulike - . 1 . Enkle actionspil l  

� � som i kke krever 

tankearbeid eller tid, og som 

kan brukes som avkobling, er 

blitt mangelvare. Derfor var 

jeg spent på om Agent Arm

strong kunne gi meg kvalitets

underholdning lik den som for 

tiden er forbeholdt konsollene. 

Etter fa mmutters spillmg - og likevel ingen- videosekvenser - verken mer 
må du bare må inns� at bru- ting. For 50 år siden herjet en eller mindre. Liker du gåter, 
kervennlighet er det Slsot� pro- av USAs første seriemordere mysterier og video baserte spill 
dusentene har tenkt pa l det- som verst. Han ble kalt The - samt har massevis av tid til 
te spillet. Hadde dette vært Torso Killer, på grunn av at overs - så er dette et spen-
shareware, ville jeg karak�e- han torturerte sine ofre og ut- nende spill. Spillet kommer på 
risert det som noe under mld- førte perverse ritualer med uli- åtte CDer. Hver CD er et av-
dels. Men dette koster altså ke kroppsdeler. Nå, i 1 947, har sluttet eventyr, så du behøver 
hundrevis av kroner, og er ikke skifte frem og tilbake mel-
verdt mindre enn spalteplas- lom skivene. Ønsker du større 
sen det har fått her. utfordringer, bør du velge noe 

SCORE: 38" annet. 

Dessverre kunne jeg raskt 

konstatere at dette var en 

skuffelse. Riktignok innehol

der spillet en solid porsjon 

humor og en artig intro, men 
---�-----------------------------� SCORE: 67" 

TEKNO 



IrRERPOSE 1 
TEKNO er et kjempekuuult blad ! !  
CDen med Interpose i nr .  2/98 
var bare helt topp! TEKNO er 
best! 

IrRERPOSE 2 
Jeg har nettopp fått TEKNO nr. 
2/98 i postkassen, og jeg vil be
rømme dere for to enormt kule 
CD-ROMer! Dere har hatt med 
demoen av Interpose i et tidlige
re nummer, og jeg ble veldig im
ponert over den enorme spillbar
heten og grafikken. Så da jeg mot
tok fullversjonen av Interpose, ble 
jeg veldig glad. 

Den vanlige CD-ROMen var 
også veldig bra denne gangen, 
med massevis av nyttige pro
grammer, pluss MPS! 

Terje-Halseth 

HJEMMESI 
Jeg synes at der burde trykke 
redaksjonsmedlemmenes hjem
mesideadresser i bladet! 

Tom y Karlsson 

Hmmmm. . .  vi skal høre mad., de 
andre i redaksjonen om de vil ha 
sine private web-mesterverk 
kjent for alle og enhver .. ! 

3D-PROGRAMMERING 
I nr. 2/98 sto det i Brevboksen at 
det begynte en serie om prinsip
pene for SD-programmering i 
samme nummer. Men det stoffet 
fant jeg ikke - hvor stod det? 

Jeg synes for øvrig at dere 
bør kutte ned på spillomtalen! 

ES 

Pga. plassmangel i forrige nr. 
måtte serien om 3D-programme
ring utgå. Men i dette nummer 
finner du første del - under tit
telen «Skap dine egne virtuelle 
utflukter»! 

AMIGA IGJEN 
Jeg har lest TEKNO i mange år 
nå, men nå har jeg dessverre noe 
negativt å komme med. Jeg sy
nes at dere like gjerne kunne kalt 
dere for PC-magasinet, for dere 
er blitt alt for PC-konsentrert! 
Amiga var i mange år den leden-

de atamaskinen på markedet, 
men de fikk dessverre en liten 
tilbakesmell da PC-produsentene 
annonserte en datamaskin med 
CPU på 20 MHz høyere lokKe
frekvens. Folk lot s�re! Pha
se5 har nå lagt PP. -prosessorer 
ut for salg for A iga. Pros sso
rene finnes i uli e varianter, men 
klokkepulsen �r fra 1 60 til 250 
MHz. Og hUSK at PPC-prosess
orer Har ca. 20% bedre ytelse 
enn Intels prosessorer. Samtidig 
er OS 3. 5 på vei om ikke så len
ge. En ny Amiga-maskin med 
AmigaOS og opptil 4 CPU er 
også under utvikling. 

Pointet mitt er at nå er Ami
ga på vei inn i en ny tidsepoke, 
og dere bruker en halv side av 
bladet deres til å informere le
serne om deler av det! Amiga 
knuser faktisk PCen også i dag, 
når det gjelder effektivitet, lavt 
RAM-forbruk osv. ! Jeg tror ikke 
folk flest er helt klar over hvil
ken kapasitet Amiga virkelig har! 

Hva med å bruke mer tid (og 
sider) på å vise lesere hva som 
skjer på Amigafronten? 

BTW: Alle sammen, ta en tur 
innom www.amiga.de eller 
www.phase5.de! 

Amiga forever! 
Geirmund Eidet 

Vi følger nøye med på hva som 
skjer på Amiga-fronten, men vi 

AMIGA - BACK FOR THE 
FUTURE: Det rører på seg i 
Amiga-verdenen igjen. Ta l 
eks. en sjekk på websidene 
på www.amJga.de! 

synes ærlig talt ikke at det er 
spesielt spennende å skrive om 
ting som i måned etter måned -
for ikke å si år etter år - «skal 
komme». Vi vil derfor SE Amiga
nyhetene først - in real life, og 
ikke bare som rykter og løfter fra 
diverse produsenter. 

UIIUX 
TEKNO er et bra blad, men det 
ville blitt enda bedre hvis dere 
kuttet ned på spillstoffet, og iste
den satte inn noe skikkelig, for 
eksempel en stor reportasje om 
Linux. Legg i det minste inn litt 

lnu:x:-pl�ogl'ammer på CDen iste-
f. eks. filmtrailers. Dere 

bra, men hvorfor ikke 

I Robin 

I dette nummer bringer vi en bred 
presentasjon a v "Linux, og i kom
mende numre kommer. vi til å fØl
ge opp med mer stoff m ring 
dette alternative operativsyste
met. Kom ikke her og si at TEK
NO ikke lytter til leserne . .  ! 

TULL OM CD 
I TEKNO 1/98 er det noen inn .. 
sendere som skriver at de v'l ha 
«bedre CDer». Bare tull. J-eg sy
nes CDene i TEKNO er h�lt topp. 
Akkurat passe med spilldemoer, 
mod og xm (dvs. ,  i nr. 1/98 var 
det litt tynt). Det eneste som er 

negativt er filmtrailerne, fordi de 
ser man jo på TV, og disse frak
talgreiene skjønner jeg ikke vit
sen med. Jeg synes også det er 
flott at dere har musikkonkurran
ser. Melodien Hurry.mpS, som lå 
på CDen ,  var dritkul! 

Steffen Vidqvist 

BRIDGE 
Jeg vil at dere gjør leserne opp
merksom på et meget bra brid
ge-system på Internet. Jeg vet at 
Bridge ikke er det folk flest øn
sker å drive på med mens de er 
på nettet, men det kunne jo ten
kes at en og annen TEKNO-Ieser 
kan være interessert. Adressen 
er i alle fall http://www.OK 
bridge.com/. Man kan spille 
uregistrert i SO dager. Blir man 
hekta ( slik som faren min), så 
betaler man med glede det det 
Koster for å registrere seg. 

Clruz 

IUEIUIAR MPa-8PlLLER 
Hei, og takk for klodens beste da
tablad. Jeg leste deres artikkel 
om MP3-musikk for noen nr. si
den. Den var bra, men burde dere 
ikke følge opp med en artikkel 
om de nye, små bærbare MPS
spillerne som nettopp er kommet 
på markedet? Sjekk selv på http:! 
Iwww.mpman.com/. 

Dessuten synes jeg at dere 
skulle kutte spillomtalene ned til 
bare noen få sider, og gjøre dem 
mer rettferdige. Hvorfor skal The 
Reap bare få en kvart side, mens 
Armored Fist 2 ,  som ifølge dere 
er dårligere, får en hel? Nei, slutt 
helt med omtaler av dårlige spill. 
Lag heller en svarteliste der dere 
bare skriver et par setninger om 
de dårligste spillene. Skriv hel
ler mer om programmering og om 
SDStudio. 

Jeg er også enig med Henrik 
Jernevad som skrev at dere bør 
gi 'fast plass på CDen til de nyes
te vers jonene av programmer 
som WinZip, Paint Shop Pro, 
Netscape Comml,micator m.m. 

Noe dere derimot ikke bør ha 
med på CDen, er småprogram
mer som WinAmp og lignende. 
Disse kan med letthet lastes ned 
fra Internet, så her holder det at 
dere oppretter en egen w�bside. 
Det hadde rocka bra hvis ere la 
opp en URL med småpro Fam
mer, spillfusk og diverse FAQs. 

Tor Skude 
tottaz@hotmail.com 



CHEATS 
D re bae ha færre spilltester, 
og mer s ff om Internet og Java. 
Dere bur e også ha en side med 
spillche� s bakerst i bladet. 

Anders Hole 

CHAMPIONSHIll 
IØ..IIA 
Dette går ikke! I omtalen dere 
hadde om Championship Ma{ta
ger 97/98 i TEKNO 2/98 var � 
flere feil. For det første så var 
bildene som dere viste fra (jet 
forrige Championsliip Manager
spillet. Det var litt rart å se Can
tona skadet i det 24. minutt! Og 
Rush scora for Liverpool i det 5. 
minutt! ! 

Dere skriver at spillet gikk 
tregt på en P166. Det er jo bare 
tull. Når jeg spiller Champion
ship Manager 97/98 hos meg selv 
så går det utmerket! Men når jeg 
er hos venner som har f.eks 90 
MHz går det jo veldig sakte. Selv 
har jeg en P 166 MMX med 32 
MB RAM. Var jeg dere så ville 
jeg ha gitt spillet en score på 
96%. 

Hilsen CM97198-fanatiker 
Anders Hennig-Olsen 

paalho@online.no 

Oppppssss. . .  da vi leste brevet 
ditt, vurderte vi umiddelbart å gi 
oss selv rødt kort. Men så sjek
ket vi spillomtalen i nr. 2 en gang 
til, og så at vi hadde gitt spillet 
rosende omtale - og en score på 
94%. Men ok, gult kort får vi god
ta - fordi vi kom i skade for å 
trykke ikke helt oppdaterte bil
der, noe som selvsagt aldri, al
dri, aldri skal gjenta seg! 

CGllIIODORE 811 
I nr. 5/97 leste j eg at det gikk an 
å hente ned en emulator til 
Commodore 64 fra Internet. Takk 
for tipset, det lå mange interes
sante saker på den siden dere 
skrev om. Hvis man søker på 
«Commodore 64 emulator» i f. 
eks. Altavista vil man finne en 
god del flere interessante sider. 
På http://www.ozemaU.com. 
au/-8Vincentl er det massevis 
av spill og andre godsaker. 

TEKNO er forresten det allec 
este databladet i Norge. 

Hilsen Alexander Teinum 
teinum@online.no 

BøKER OM 
OPPGRADERING 
Hei! Bra blad. Det hadde vore 
fint om de ville laga ein artikkel 
der de testar ulike bøker som har 

med oppgradering av PCar å gje
ra. Eg veit at det er mange som 
er interessert i få vita meir om 
kva maskina eigentIeg inneheld. 

KH 

ØnSket er notert, og overlevert 
maskinfiklerne i redaksjonen! 

DIRECTX 
Jeg prata med en jeg kjenner, og 
hans maskin hadde tryna etter 
at han installerte en engelsk Di
rectX 5 under norsk Windows. 
eg ønsker ikke det samme p 0-
lemet, s iden jeg ikke er den 

eneste i familien som bruker den
e boksen. Hva skal jeg gjøre? 

Haakon Gilje Aarseth 

Du må forandre regionale inn
stillinger i kontrollpanel til en
gelsk (USA) for å installere Di
reetX 5. O (ligger pa CDen som 
følger med deC! e nummeret av 
TE O), m n etterpå kan du for
andre enne tilbake til norsk. 

DROPP ... LLI 
Heisan, jeg har kjØpt nyeste nr. 
av TEKNO og synes bladet er vel
dig bra. Men - en gang for alle: 
TA VEKK SPILLOMTALEN . il 
man lese om spill kan man kjØp 
andre blader. Det hadde vært kult 
om dere ble et rent scenemaga
sin, med konkurranser i musikk! 
grafikk/weblcoding etc. 

CS 
nexxun@sunset.nu 

LLI 
Jeg synes dere lager et veldig 
bra blad, men kan dere ikke gi 
oss mere stoff om demoer, og 
kanskje en demoskole? Dessuten: 
Ikke hør på de innsenderne som 
skriver at TEKNO skal ha mindre 
spillstoff. Dere må heller ha MER 
av det! 

Audun Storaker 
audun1S@onllne.no 

.......... LERS 
Fint om dere fortsetter å legge 
ved film trailers på CD-ROMen 
Jeg er IKKE enig i de som mener 
at dere skal skrive mindre om 
spill færre spill på CD
� Men. 

Ole- ndre Bergerud 

MINDRE SPI I 
Heisan! Da jeg leste TEKNO nr. 
1/98, slo det meg vor ort det 
gikk å lese bladet. Det var alt for 
lite lesverdig innhold. Mer enn 
halvparten av bladet bestod av 
spillrelatert materiale, noe som 

er alt for mye. Cirka seks sider 
hadde vært passe. Jeg vet at 
mange andre mener det samme. 

Og så var det dette med Li
nux. Jeg er helt enig med Daviå 
Rindegren (TEKNO 1198) . Mange 
av leserne br..u er faktisk Linux 
(sanns ligvis flere enn de som 
br er Amiga). Et par sider med 
Lin -relatert informasjon i hvert 
nummer burde være det minste 
dere kunne prestere. 

Jonas Alvestrøm 

MINDRE " 
Jeg synes, som majoriteten æ 
leserne, at dere har alt for man
ge spillsider. Jeg er knapt den 
første som mener dette. Derfor 
oppfordrer jeg folk til å starte en 
protestliste på Internet, bare for 
å vise hvor mange vi er som vil 
ha mindre spillstoff i TEKNO. 

IKKE RAKK NED pA PLANLEGGINGSETATENI 
Tll SteInar Helgesen! 

Det du skriver om Seven Kingdoms, som faktisk er et av få bedre 
spill for tiden, virker ikke helt troverdig. Et magasin som TEKNO 
skal fungere som et objektivt råd for datainteresserte, og hvis du 
i utgangspunktet ikke liker denne typen spill bør kanskje noen 
andre teste dem. Her gis det ikke et riktig bilde. Det du ikke kan 
fatte at noen synes er morsomt, kalles et marked. De kreftene du 
styrer markedet med, kalles markedskrefter. På Seven King-
doms' tid var også krig en av markedskreftene. Det virker også 
som om dine enkle fiendebilder skinner igjennom når du rakker 
ned på kommunalt ansatte (i Planleggingsetaten) ,  uten noen an
nen begrunnelse enn at du synes de er sørgelige (?). Undersøk 
først hva Planleggingsetaten i din kommune har gjort for å forenkle 
ditt liv - ny bussrute, ny vei, ny barnehage etc. 

Jan Fredrik Lilloe 
Jflllloe@newmedia.no 

Det er flott at du har sterke følelser for menneskene som jobber i 
kommuneadministrasjonen din, Jan Fredrik. 

En spillanmeldelse er en fullstendig og totalt subjektiv opple
velse. Anmelderen spiller et spill til døde, for så å prøve å 
formidle sin spilloppleveIse. Seven Kingdoms er enda en kloning 
av C&C og Civilization, og en ganske blodfattig en. Det er MIN 
oppfatning og du kan selvfølgelig være uenig, men da antar jeg (i 
anmeldelsen) at du hører hjemme i en kommunal planleggings
etat. Og hey, det virker som om antakelsen var riktig. 

Men jeg skal gi deg rett på ett ..,..,.-----..-, 
punkt: Seven Kingdoms er et spill 
som vanskelig kan beskrives med få 
ord, og det er mulig at anmeldelsen 
derfor ble litt flåsete. Men jeg må få 
tilføye at Seven Kingdoms har fått 
ganske lunkne anmeldelser i flere 
medier. 

For ordens skyld: Jeg takker 
mIn kommunale planleggIngs
etat for alt den har gjort for 
meg! 



•• DRE LL 
Hei, dere i TEKN O-reda sjonen! 
Jeg ar lest den svenske tgaven 
av TEKNO siden det første num
meret i 995. Jeg anser bladet 
for det klart beste på mar-

t, dels fordi dere har en viss 
undergroundstil. Som sagt, dere 
har lykkes veldig bra, og jeg ser 
frem til hvert nytt nummer. Dess
verre går det litt for lang tid mel
lom dem, jeg tror leserne ville 
satt pris på å få bladet tolv gan

i året istedenfor seks som 

Jeg må også si meg enig i de 
som sier at det burde være mer 
Linux og mindre spill i bladet. 
Da vi diskuterte TEKNO på IRC 
samme dag som det kom ut, så 
kom vi frem til at alle som var 
med mente at man Kunne droppe 
spillomtalene HELT. 

Når det gjelder Linux så fin
nes det faktisk ikke et eneste blad 
i Sverige (eller Norge?) som tar 
opp det emnet. Det er jo litt synd 
med tanke på at det innebærer 
at Windows, som omtales mest, 
får en hel masse ufortjent rekla
me. Hvor mange vet f. eks. at 
Photoshop finnes i Linux-utgave 
(de som liker Photoshop vil sik
kert ha et kræsjsikkert operativ
system) .  Også Netscape finnes 
for Linux, og det fungerer mye 
bedre i X (som er Linux' svar på 
Windows) .  

Jeg ser at noen lesere skri
ver at det blir stadig mer spill
stoff i TEKNO, men det stemmer 
jo ikke. I det nyeste nummeret 
ser jeg at dere har minsket på 
antallet spillsider. Jeg har gått 
gjennom alle utgavene, og regis
trerer at mye er blitt bedre -
blant annet at dere har mindre 
spillstoff og flere partyrapporter. 
Fortsett med det! 

Fortsett jobben med å lage 
et enda bedre blad! ! !  

[X-tp] 
te/e-phreak@swipnet.se 

Vi bringer. gjel'DfLlDB saenestoff 
(og har mange planer i den ret-

1"'ltJ'll�C'711J, men vi synes det ville 
t å kutte ut spillstoffet. 

tser vi på å bringe 
VH#I:N(;f('';/�: og ÆRLIGE spill-

om faktisk at de fles-
leserne setter pris på et blad 

som med kritisk blikk også vur-

TEK.O 

derer spill fra BRUKERNES stå
sted. EU rs kan vi glede deg og 
andre les�re med at vi planleg
ger å utgi TEKNO oftere, men det 
komme vi tilbake til i et senere 
nummer. 

�ULATORER 
Kult at dere skrev om emulato
rer for klassi ke arkadespill i 
TEKNO, og la ed noen av emu
latorene på CDen i nr. 1/98. Det 
er bare det at j�g ikke fatter hvor
dan j eg får R Mene til å funke. 
Når j eg last r ned en ROM,  så 
får jeg opp are en masse * .bin
filer og andre rare ting. Hvordan 
bruker jeg dette? 

Jonas 

Hvordan ROMene sKal brukes, 
varierer fra emulator til emula
tor. Vanligvis skal ROMene leg
ges i en underkatalog til emula
toren. Navnet på katalogen fin
ner du i readme. txt-filen til emu
latoren. Vanligvis er det en un
derkatalog til hvert spill. 

Her er et eksemneI for MA
ME: 

Du henter ned spillet 1942.
zip. Dette skal pakkes ut i en un
derkatalog til MAME som heter 
1942. For å kjøre spillet skriver 
du: mame [katalogI, for 1942 
blir det mame 1942. 

På samme måte er det med 
de andre spillene. Sjekk readme.
tJa-filen for å finne hva katalo
gen skal hete i hvert enkelt til
felle! 

Jeg kjøpte Flight Simulator 98 i 
januar og begynner å bli lei av 
de flyplassene og �ne sOJll er 
med. DerfQr. lurer jeg på om d' e 
vet om et sted på Internet hvor 
jeg kan laste ned ting til Flight 
Simulator 98, som f.eks. flyplas

slm.com er en gullgruve. Prøv Se så snille vi er, selv om du ikke 
også www.mlcrosoll.com el- skrev «takk for verdens beste 
ler SØk på Mlcrosoll FIlght Slm blad» osv.! 
98 på- en eller annen søkemotor! 

DET HETER BROWSER! 
Jeg synes det er dumt hvis dere 
begynner å bruke teite fornors
kninger som e-post, intern 
nettleser, hjemmeside-ad esse og 
andre dustete ov�r ettelser. Hold 
dere til e-mail, lnternet, brow
ser, homepage, URL etc De som 
ikke skjønner hva en browser er, 
får enten lære seg det, eller glem
me det! 

MaiJ bUlI_ 

BIDRA MED SVAR 
Hei, TEKNO! Ideen med at leser
brev skal signeres med e-mail er 
super. Vi kan ikke forvente at 
TEKN0s redaksjon skal ha greie 
på alt, men vi er nå tross alt en 
del tusen mennesker i dette land 
som driver med det samme. Hvis 
TEKNO ikke kan svare, er e-mail 
tingen. Den som har løsn 
sender en mail til innsenaepI:m 
(med kopi til TEKNO for 
brevspalten) . 

Fine CDer som 
men jeg synes a 
med et 'au 
alle fi lers blir alt for mye 
dritt liggende igjen. Enda en gang, 
takk! 

. . .  alle som har svar på pørsmål 
som tas opp her på sidene, er 
selvsagt velkomne til å bidra! Alle 
som får slike bidrag på trykk, får 
dessuten honorar som takk for 
innsatsen! 

IJUIIDS OF L  
Jeg leste Lands of Lore-reviewen 
i siste utgave av TEKNO. Dere 
skriver at spillet er «utgått på 
dato» med gammeldags grafi 
Westwood har gitt ut en 3D-pa 
som gjør at spillet er helt på 
de med dagens spill. Dessuten 
var spillomtalen ganske utdatert, 
spillet kom faktis u for mange 
måneder siden. 

Ville tiare si fra, siden jeg 
mener at sp,illet fikk en ure 
dig behandling. 

Carl-Erik 

SPILLIlODER 
Kan dere ikke legge ut adressen 
til websidene mine i bladet? De 

ILW OG 3DS MAX 
Jeg leste i rEKNO 2/98 at det 
var en del som ville at dere skul
le starte et kurs i LW 5 .5  og 3DS 
MAX. Ok, j eg synes også at en 
skole i LW ville vørt fint, men 
kanskje da med fokus på emner 
som character animation, lysset
ting o . l .  For en skole for nybe
gynnere blir vel å ta i for hardt. 

Ellers kan man jo henve de 
seg til oss LW-brukere på IRC
NET, kanal #lightwave og be om 
hjelp (int spørsmål er for dumt, 
bare svarene) ! 

Takker for øvrig for et bra 
blad. 

På http://www-csag.cs.uluc. 
edullndlvldual/pakln/com
ptalnt finnes en automatisk kla
gegenerator, som jeg gjerne vil 
anbefale! 

KMS 

SPILL 
Ikke hør på de fæle menneskene 
som vil ha slutt på spill testene! 

Shadowlaw Shadowlaw 
shadowlaw@earthllng.net 

LAV FAKTOR 
For lav *nørd*-faktor nå for ti
den. Kommandobaserte OS er 
morsommere enn spill! :-) 

Ola t97 
obl@student.tdb.uu.se 

Ros. Ris. Ideer. Forslag. 
Kommentarer. Utbrudd. 

Spørsmål. Svar. 
Whatever. 

Skriv til TEKNO! Pga. 
meget stor brevmengde, 

kan vi dessverre ikke 
sende svar privat! 

ser og fly. 
·��·i·n-n�eno aer spilllroTIm��mK1�ID�1t 

Det finnes MASSEVIS av infor
masjon og tillegg for MS Flight 
Sim 98 på nettet. www.fllght 

ser m. m. Sidene finnes på http:! 
lhome.c21.netlelindsetl. 

Håvard Lindset 



Jeg har vervet en ny abonnent, og betaler kun kr 98,
+ porto/gebyr kr 19,- for en Microsoft gamepad. 

O Jeg har vervet to nye abonnenter og mottar en Microsoft 
gamepad GRATI S. 

O Jeg .Ønsker å spare vervingen. 

Navn 1: _____________ Alder.. __ _ 

Adresse: ________________ _ 

Postnr/Sted: __________ _ TIf: __ _ 

Navn 2: ____________ Alder. __ _ 

Adresse: ________________ _ 

Postnr/Sted: __________ _ TIf:C---__ 

Ververs navn: _______________ _ 

Abonnementsnr.: ______________ _ 

Adresse: ________________ _ 

Postnr/Sted: _______________ _ 

Signatur: ________________ _ 

Foresattes underskrift hvis du er under 18 år 

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge. 

TEKNO 
vil betale 
portoen. 

SVARSENDING 
Avtalenr. 1 1 7  000/444 

Majorstua Postkontor 
0301 Oslo 
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S ELGES . 

ISDN: Teles S.0/1 6.3 ISDN
adapter, ISA m/powerpack 
selges for kr. 800 inkl . post. 
Mail: sindre.lausund@mr. 
telia.no. 

RAM: Jeg selger 4 MB RAM 
ram ti l AWE 64 (goldl 
standard). Pris kan disku
teres ca. 300 kr.). Kontakt: 
v-jern@online.no. 

SKJERMKORT: 8 og 16 bits 
ATI 2 MB skjermkort selges 
kr. 400. Mail: secretserv@ 
hotmail. com. 

CD-ROM: Selger 4X Crea
tive CD-ROM. Mail: Akira@ 
fix.no. 

SPILL: Jeg selger Gabriel 
Knight - The beast within for 
kr. 1 00. Mail: sgiske@c2i. 
net. 

SPILL: Jeg selger Judge 
Dredd på CD for 50 kr. + 
frakt. Mail: jan_m_14@mail
city.com. 

SPILL: Need for Speed SE 
selges! Mail: jorgenf@onli
ne.no. 

SPILL: Witchaven 2 (kr. 
200), M.A.X (Mechanized 
Assault Xploration (kr. 200) . 
Mail: police@online.no. 

SPILL: Monkey Island 1 og 
2, Lost Eden og Under a 
Killing Moon selges rimelig. 
Mail: nr-eI1 4 @ nordreisa. 
vgs.no. 

SPILL: Selger U nder a 
Killing Moon for 1 00 kr. + 
porto. Mail: Lars.Toverud@ 
stud.osir.hihm.no. 

SPILL: Jeg selger MDK (200 
kr.), Duken Nukem 3D ( 1 50 
kr.), Mortal Combar 3 (200 
kr.) og Street Fighter (100 
kr.). Mail: tordani@online. 
no. 

NINTENDO 64: Selger min 
Nintendo 64 med spil let 
Mario 64 og en hånd kontroll 
til høystbydende over 1 000 
kr. Selger også spi l lene 

HELE NORGES DHTHMHRHED 

Under a Killing Moon og Myst 
for 1 00 kr. hver. Mail meg på 
andrer@stud.idb.hist.no. 

SPILL: Ønske r  å selge 
bilspillet Rally Championship 
for kr. 200. Arnt Egil Refs
nes, 71 1 0  FEVÅG. 

SPILL: Selger spillene Ace 
Ventu ra,  M onster Truck 
Madness, Screamer og 
Hexen. Mai!: Jwaal @online. 
no. 

MODEM: Jeg ønsker åselge 
et US Robotics 28.8-modem 
for kr. 300. Prisen kan dis
kuteres. Mail: arvesiit@on
line.no eller tlf. 33770606 
(spør etter Arve). 

NINTENDO 64: Jeg selger 
en Nintendo 64 med joystick, 
minnekort og tre spill til 
høystbydende. Mail: tom
es@online.no. 

MICROSOFT: Selger føl
gende Microsoft-produkter 
(alle på engelsk): Works 3.0 
(kr. 1 50) , Golf Multimedia 

BØRSEN er åpen for privatpersoner som vil komme i kontakt med andre 
datainteresserte for utveksling av erfaringer, bytte av shareware osv. 
All annonsering i denne spalten er gratis. OBS! Vi tar ikke Inn annonser 
som gjelder piratkopier. 

I TELEFONNR.: 

ANNONSETEKST: 
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Edition 1 .0 (kr. 1 50) , Scenes 
2.0: U ndersea Collection (kr. 
1 00 ) ,  P u b l isher 2 . 0a + 
StyleLine Design Pack (kr. 
200). Mail: mrolsen@onli
ne.no. 

MODEM: Dynalinkv34 33.6-
mode m  med alle kabler 
selges for ca.  kr. 800 (prisen 
kan d is kuteres ) .  Mai l :  
ovevik@online.no. 

SPILL:  P hantasmagoria 
selges for ca. kr. 1 70. Mail: 
rbstroem @online.no. 

TV-KORT: Win/TV Prism 
selges for 1 300 kr. Mail :  
andreaar@stovner.vgs.no. 

PC: Penti u m  233 MMX 
selges - med Soundblaster 
AWE 32, 24X CD-ROM, 6,2 
GB S C S I -harddisk ml 
kontroller, 1 7" skjerm, 64 MB 
RAM. Pris ca. kr. 4000 (kan 
diskuteres). Tlf.: 91 388382. 

SPILL: Z, Rise of the Triad, 
Shellshock, Monster Truck 
Madness og NBA 97 til salgs 
for kr. 1 50-250 pr. stk. Mail: 
evakilli@online.no. 

SPILL: Road Rash og Mon
key Island 1 &2 selges for kr. 
1 00 pr. stk. Kan evt. byttes 
mot U nder A Killing Moon 
eller annet spill. Mail:sun
storm_fi rewi re @yahoo. 
com. 

LYDKORT: Selger Yamaha 
lyd kort, SB 1 6-kompatibelt. 
Drivere for Win 3.x og Win 
95 følger med. Mail: fortec@ 
online.no. 

SPILL: Screamer 2, Rally 
Championship, Nascar Ra
cing 1 og 2, Encarta 96, 
Fotballfeber og Euro 96 
selges rimelig. Ring 9329-
5300 el ler mail meg på: 
mfft@online.no. 

SPILL: Tomb Raider, Dark 
Forces, Phantasmagoria, 
The 1 1 th Hour,  Sports 
l I Iustrated Swimsuit Calen
dar, Gabriel Knight: The 
Beast Within, GeneWars, 
Ripper, Roadrash, Warcraft 
1 &2, Stonekeep, Monkey 
Island 3, Wetlands, Z, O + 
masse demoer og to trådløse 
gamepads. Mail meg på 
panicman@ innocentcom. 

SPILL: Phanthasmagoria 
selges, prisen kan diskute
res. Mail: freakout@online. 
no. 

PC: Selger min Pentium 200 
MMX med 32 MB EDO RAM, 
CD-ROM, SB lyd kort, S3 2 

MB skjermkort, harddisk, 
mus og tastatur, ikke skjerm. 
Pris ca. kr. 6000 (kan dis
kuteres).  Mai l :  tor.inge. 
jenssen.@st.telia.no eller 
tlf. 901 1 2443. 

LYDKORT: Turtle Beach 
Maui lydkort med 4 MB 
sample-RAM selges for kr. 
800. Mail: jjakobs@online. 
no. 

PC: Brick P90 med 1 4" 
skjerm, 520 MB harddisk og 
28 MB RAM selges. Mail: 
joerngsk@online.no. 

SPILL: Zone Raiders, Civil 
War, Hunter Hunted og The 
Big Three selges billig. Tlf. 
56370238 eller mail: ttltland 
@c2i.net. 

P R OSESSO R :  Penti u m  
1 33-prosessor selges. Mail: 
bohn.terje@riksnett.no. 

SPILL: Theme Park CD, 
Jurassic Park, Descent og 
Colonization selges rimelig. 
Mail :  steine@ mallexclte. 
com. Tlf.: 22491 463 (spør 
etter Robert). 

HOVEDKORT: Hovedkort 
(oppgraderbart til P200), og 
2 stk. Intel Pentium CPUer 
( 1 00 MHz og 1 33 M Hz) 
selges for kr. 500. Mail :  
eystein.h.skjarpe@hlmolde. 
no. 

PC: P1 50, 1 ,6 GB harddisk, 
1 MB skjermkort, 1 5" skjerm, 
8X CD-ROM, Lexmark 2030 
skriver, Soundblaster 1 6  
PRO lyd kort, 1 6  M B  EDO
RAM selges. Mail :  bearwolf 
@online.no. 

SPILL: Selger Rise & Rule 
of Ancient Empires for kr 250. 
Mail: gelr.balstad@ mlmer. 
no. 

SUPERNINTENDO: Jeg vil 
selge en Supemintendo med 
fem spill og to kontroller for 
kr. 1 000. Ta kontakt med Per 
M o rten Omdahl  på tlf .  
61 364509. 

RAM: 4 MB EDO 72-pins 
RAM-brikker selges for kr. 
75 pr. brikke. Mail: esoddvik 
@ hotmail.com. 

PC: 486 OX2I66 MHz, 8 MB 
RAM, 540 MB harddisk, 1 5" 
skjerm, 2 MB skjermkort, 4X 
CD-ROM etc. selges rimelig. 
Mail: alexwo@ stud.ingok. 
hitos.no. 

NULLMODEMKABEL: Jeg 
selger min nullmodemkabel 
på 22,5 meter. Perfekt for 

Send kupongen til :  TEKNO, BØRSEN, postboks 1 31 Holmlia, 1203 OSLO. § I.------------------------------------
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l inking i Doom, Warcraft, 
Ouakeosv. Pris kr. 200. Mail: 
espenwan@onllne.no. 

RAM: Jeg selger 2 x 32 MB 
EDO RAM-brikker for 400 
kr. pr. stk. Mail: kptshadow 
@yahoo.com. 

PC: Acer P75 med 24 MB 
RAM, 4X CD-ROM, lydkort 
og skjerm selges for kr. 6500. 
Mail: elauglo@st.telia.no. 

SEGA: Sega Mega Drive 
(1 6-bit) med 1 2  spill selges 
til høystbydende. Ring Hugo 
Myrvold på 73933494. 

SPILL: Jeg selger bilspillet 
Destruction Derby 2 for kr. 
1 50. Mail: Jonas.oedegaard 
@os.tella.no. Tlf.: 229205-
92. 

HOVED KORT: Selger et 
rimelig 486 hovedkort og 8 
MB RAM. Mail :  danikola@ 
onllne.no. 

SPILL: Selger spillene Test
drive 4, Hind, Flight Sim 98 
og Jetfighter I l l .  Mail: bay
watch@onllne.no. 

STREAMER: OIC-80 Intern 
Streamer selges ml ca. 1 0  
(250 MB) tapes, kabler + 
p rogramvare. Koples på 
floppy-kabelen. Mail: bJoken 
@hs.nkl.no. 

GRAFIKKORT: ATI Mach64 
PCI GFX-kortselgestGi bud! 
Helst Bergen sentrum. Mail: 
oddball @hl.tella.no. 

SPILL: Premier Manager 3, 
Alien Virus, RailroadTycoon, 
Tornado, FighterWing, Little 
Big Adventure og Screamer 

• Str ø m m e n  av a n n o n 
s e r  t i l  B Ø R S E N - s i d e n e  
ø k e r  tor ,'I V ert  n r .  E n  
g o d  d e l  inns e n d er e  m å  
d erfor v e nte e n  s tund  
tør d e r e s  a n n o n s e  k o m 
m e r  p å  t r y k k .  

• K O R l E  a n n o n s e r  
k o m m e r  foran  i k ø e n '  

* D e r e  s o m  s e n d e r  inn  
{I å n d s k r e v n e  tekster :  
\l e nnl igst  s k r i v  tydel ig '  

• Annonser  s o m  d r e i e r  
s e g  om pir atkopi e r  t a s  
i k k e  i n n . 

• R e d a ksjonen  f o r b e 
{Io lder  s e g  r etten ti l  å 
r e di g e r e  a n n o n s e n e .  

• R e d a k s j o n e n  forbe 
,., o l d e r  s e g  r ette n  t i l  å 
a v v i s e  annonser  s o m  
i k k e  p a s s e r  i l E K N O . 

selges eller byttes mot Larry 
7, Normality, Mass Destruc
tion, Hugo eller Megarace 2. 
M a i l :  cooltaj @ hotma i l .  
com. 

DOS: Jeg selger MS-DOS 
6.22 ubru kt på original
disketter med manualer. Kr. 
200. Mail: espenwan @onli
ne.no. 

PC: Pentium 1 33 MHz, 40 
MB EDO RAM, 1 6X CD
ROM, Matrox Mystiqe 4 MB 
3D-skjermkort, 1 ,7 GB HD, 
AWE 64 lydkort, minitower. 
Selges til høystbydende over 
1 5.000 kr. Tlf.: 38 26 48 99. 
Mail: krellln@onllne.no. 

CPU: Intel Pentium 1 20 MHz, 
kr. 400. Mail: mlillevo@onli
ne.no. 

HELE NORGES DRTRMRRHED 

PDA: Psion Series 3c (med 
alle manualer) selges for ca. 
kr. 3000. Mail: skovsgaa@ 
online.no. 

SPILL: High Command, War 
in the gulf, Patriot, Nascar 
Racing,  The Terminator: 
Future Shock, Arlines, USS 
John Young + en CD med 
hundrevis av ekstra Com
mand & Conquer levels og 
Warcraft Il maps. Det er også 
en del annet stutt til C & C og 
Warcraft, som feks. patches, 
utilities og en strategiguide 
på CDen. Selger alt for kr. 
500 (prisen kan diskuteres), 
evt . hver for seg.  Mai l :  
netoholic@storfjord.online. 
no. 

SPILL: Under a Killing Moan, 
Terminal Velocity og Duke 
Nukem 3d selges for kr. 1 00 
pr. stk. Alle samlet for kr. 
250. Mail: jornaa@angel
fire.com. 

SKJERMKORT: Tsenglab 
skjermkort (2 MB) selges for 
kr. 200. Mail: Jormaase@ 
onllne.no. 

LYD KORT: Mwave lydkort 
med innebygget modem 
selges billig. Mail: Ivaragj@ 
fana.vgs.no. Tlf.: 551 364-
21 . 

SPILL: Toonstruck selges 
for kr. 300 (prisen kan 
diskuteres) . Mail:  ivaragj@ 
fana.vgs.no. 

SPILL: GTA, Carmageddon, 
Need For Speed 2 Special, 
Flight Simulator 98, Jedi 
Knight, Monkey Island 3, Fifa 
98, Ouake 2, Diablo og 
Dungeon Keeper selges til 

høystbydende eller byttes 
mot andre spill (bilspill eller 
flyspill). Mail: aslakbk@val
le.vgs.no. 

AMIGA: Selger en Amiga 
1 200 kick 3.0 med joystick, 
mus, manualer, to ekstra 
stasjoner, over 500 disketter 
etc. Høystbydende over 
1 600 kr. Mail: dlaas@onll
ne.no. Tlf.: 32724896. 

HOVEDKORT ETC.: Selger 
hovedkort med Pentium 1 20 
prosessor, 48 MB EDO RAM. 
Selger dessuten følgende 
spi l l/programvare: Con
structor, Screamer 2, War 
Wind, Need for Speed 2 og 
Webster's Encyclopedia. 
Mail Twitchle@online.no. 

ANTIVIRUS:  Jeg selger 
Norton Antivirus for kr. 200 
og en 1 6  MB EDO RAM
b ri kke for kr.  350. Tlf . :  
691 68438 (spør etter Viktor). 
Mail: vhoebra@online.no. 

SPILL: Selger The Curse of 
Monkey Island, Spiderman: 
The Sinister Six, Monster 
Truck Madness, Phantas
magoria, The Pandora Direc
tive og Carmageddon. Mail: 
david@sf.telia.no. 

SPILL: Dark Reign, CM97/ 
98, Road Rash, Backpacker 
2 selges for kr. 300 pr. spill 
(prisen kan diskuteres). Mail: 
danaarsvold. @rUelia.no. 

LYDKORT: Creative Sound 
Slaster 1 6  selges.  Tlf . :  
71 523368. Mail: kjholdta@ 
online.no. 

NINTENDO: Nintendo med 
fire spi l l  og to kontroller 

selges, ca. kr. 500. Ring 
691 66975 og spø r eUer 
Magnus. 

SPILL: Jeg selger KKND, 
Diablo og Theme Hospital 
for kr. 1 50 pr. spil l .  Mail: 
jimrs@hnett.no. 

PLAYSTATION: Playstation 
med 7 spil l  + minnekort, 
håndkontroll etc.,  selges for 
ca. kr. 3500.  P ris  kan 
diskuteres. Mail: raasen@ 
c2i.net. 

SPILL: Jeg selger spillene 
Fable, The Gene Machine, 
Psychotron, Knights Chase, 
Guilty, lnca, Freddy Pharkas, 
Orion Burger, Cruise for a 
Corpse, Sam & Max, Ark of 
Time,  Rai l road Tycoon, 
Capitalism Plus,  Double 
Trouble, Lure of the Temp
tress, Innocent m. fl. Mail: 
molands@online.no. 

SPILL: Jeg selger Normality 
for kr. 200. Mail :  einar
st@online.no. 

KONTAKT; 

ARKADESPI LL:  Jeg vi l  
gjerne komme i kontakt med 
folk som er intressert i gamle 
arkadespill og emulatorer. 
Mai l :  kjetilf)ell @ hotmail. 
com. 

FLY OG BIL: Jeg er en simu
latorinteressertfyr på 26 som 
er interessert i å komme i 
kontakt med a n d re fly/ 
bilsimulatorinteresserte. Jeg 
liker både sivile og militære 
simmer. Jeg har en P200 
MMX, 4,3 GB,  3Dblaster 
Voodo02 3DFX m/1 2 MB 
DRAM, og MS Sidewinder 

Har du bruk lor 
dine når rlu er i lDililll eP. 

Thomas Tistel (20): 
Tja, litt i hvert fall. Det kommer uansett 
svært godt med at jeg behersker touch
metoden når jeg skal skrive etterretnings
meidinger på PCI 

Tom Ueland (1 9): 
Jeg har ofte bruk for data
kunnskapene mine, siden jeg 
jobber på kontoret til lokalise
ringsbatteriet. Men jeg tviler 
på om de fleste andre solda
ter får like mye bruk for det 
de kan om data mens de er i 
Forsvaret. 

Jeg bruker PC daglig, si
den jeg tjenestegjør på 
kont�r. Bruker program
mer som Excel, Power
Point og MicroGraphic. 
Jeg gjennomfører tjenes
ten min som administra
sjonsassistent for MLRS
batteriet. 

TEKNO 



force feedback. Er spent på 
å høre hvilken erfaring du 
har med lignende utstyr i bl.a. 
F22-ADF, FS 98 og Flight 
Unlimited 2, samt bilspill som 
Ultim@te race pro og div F1 -
s immer. Jeg er også 
interessert i å få høre om 
erfaringer med alt mulig av 
simulator-maskinvare, V.R. 
inkludert. Mai l :  Haavard. 
Lund@ riksnett.no. 

SKI OG DONALD: Jeg er en 
gutt på 14 år som har lyst på 
mailvenner og/eller bytting 
av demoer o.l. Interesser: 
Ski, Donald, data (PC), spill, 
SW, musikk m . m . ,  med 
andre ord alt mulig. Mail: 
hmhr@online.no. 

QUAKE OG DUKE: Ønsker 
å komme i kontakt med folk 
som er interessert i spill som 
Quake og Duke. Du kan nå 
meg på ICO:7005820 eller 
sende meg en mail: hsteinsl 
@onllne.no. 

Ø N� KE� ; 

10M EGA: Kan noen hjelpe 
meg med å skaffe drivere til 
en 10M EGA Tape 250 80mc, 
model 1 080Fi tapestreamer? 
Mail: obJornvi @online.no. 

SPILL: Jeg ønsker å kjøpe 
Transport Tycoon deLuxe. 
Kan evt. byttes i Ouake, Need 
for Speed Special edition 
e l l e r  Wichhave n .  Mai l :  
saxsen@online.no. 

PROSESSOR ETC.: Jeg har 
en IBM Aptiva Pentium 1 33 
MHz, 1 ,5 GB HD, 32 MB 
RAM. Er det noen som har 
en prosessor, harddisk eller 
mere RAM som passer til 
denne PCen, så kontakt meg 
på thomas.erland@ mail
city.com. Jeg er også inte
ressert i å kjøpe et modem. 

ETC.: Jeg ønsker å kjøpe 
hoved kort og prosessor. Alt 
av interesse, bare det er over 
486DX2-66. Erogså interes
sert i harddisker fra 1 00 MB 
til 1 GB. Billigl Mail: araustrh 
@onllne.no. 

PLAYSTATION: Playstation 
ønskes kjøpt billig. Mail :  Jan. 
blekken @spydeberg.mail. 
tella.com. 

GAMMELT UTSTYR: Erdet 
noen som har gammelt PC
utstyr de vil bli kvitt? Jeg tar 
imot! Mail:  sickboy1997@ 
yahoo.com. 

AMIGA: Vurderer å kjøpe 
Amiga 4000 som erstatning 
for d efekt maski n .  Jeg 
trenger bare selve maskinen, 

TEKNO 

men evt. tilleggsutstyr kan 
også vurderes kjøpt. Mail: 
vegard@teamez.com. 

HARDDISK: Jeg ønsker å 
kjøpe en billig ca. 800 MB 
HDD. Mail: tom-es@onllne. 
no. 

ZIP: Zip-drive kjøpes. Tlf. 
331 81 670 etter kl 1 4.30. 

SPILL: Jeg ønsker å kjøpe 
spillet Privateer fra Origin. 
Er  også interessert i et 
Pentium hovedkort mlchip 
over 90 MHz. Mail: trlstan_ 
dobson@hotmall.com. 

PLAYSTATION: Jeg kjøper 
Playstation med tilhørende 
utstyr og eventuelt spill. Tlf: 
91 388382 eller 35982259. 

ZIP: SCSI ZIP-drive kjøpes 
rimelig. Mai l :  oysteing@ 
hotmail.com. 

BÆRBAR: Bærbar PC, 386 
og 486 er av i nte res
se, ønskes kjøpt billig (maks. 
3000 kr.). Mail: solemkm@ 
online.no. 

JOYSTICK: Microsoft Side
Winder Force Feedback Pro 
ønskes kjøpt for maks. 700 
kr.  Ring Daniel  på tlf . :  
22236062 eller mail: danrek 
@hotmail.com. 

SPILL: Jeg kjøper Wages of 
War for en rimelig penge. 
Mai l :  reevesglen n @ hot
mall.com. Tlf. :  551 231 74 
(spør etter Glenn). 

SPILL: Ønske r  å kjø pe 
spillene NBA '98 og Jedi 
Knight. Kan også byttes mot 
Longbow 2 eller MDK. Mail: 
cc-cool@onllne.no. Tlf. : 
2222981 5  (spør etter Chris
topher). 

SPILL:  Kjø pe r  s p i l l e n e  
Airlines, 1 869, The Patrician 
og Detroit. Mail: leifen@ hl. 
tella.no. 

HOVEDKORT: Pentium 1 33 
MHz ++og hovedkort kjøpes. 
Mail: magnus.maursund@ 
mailclty.com. 

BÆRBAR: Bærbar386-486 
ønskes kjøpt. Kontakt Chris
tian på tlf. 331 891 55 eller 
send en mail til c_auby@ 
hotmail.com. 

PROSESSOR: P1 33 eller 
bedre kjøpes. Mail: kngjerso 
@online.no. 

CD-BRENNER: CD-brenner 
ønskes kjøpt. Mail: heimeik 
@online.no. 

HELE NORGES DRTRMRRHED 

C64: Jeg leter etter deler til 
eller en komplett C64 som 
fungerer. Pris diskuteres. 
Mail: shaaker@nt.telia.no. 
Tlf.: 74278375. 

SPILL: Jeg kjøper Settlers 
2, gjeme med editor. Kan 
også byttes i C&C, Gene 
Wars eller Tie Fighter. Mail: 
erlbal@online.no. 

PROSESSOR :  Ønsker å 
kjø pe en 233 MMX-pro
sessor. Ønsker også å kjøpe 
et 3Dfx-kort. Hvis noen har 
et Pentium " hoved kort til 
salgs så er jeg interessert. 
Mail :  cramsoey @onllne. 
no. Tlf.: 5559041 1 .  

SKJERMKO RT: Skjerm
kort, 4 MB, ønskes kjøpt. Ikke 
PCI .  Mail: warnlng@online. 
no. ICO: 1 741 454. 

PROSESSOR: 1 66 til 200 
Pentium-prosessor ønskes 
kjøpt. Kan evt. byttes i en 
Cyrix 6x86 1 33 + .  Mai l :  
rbre@baerum-kommune. 
telemax.no. 

JOYSTICK: Jeg ønsker å 
kjøpe en joystick til Com
modore64. Mail: elversen@ 
yahoo.com. 

PROSESSOR: Brukt Penti
um 1 66 MMX CPU (ikke 
komplett PC, bare proses
soren) kjøpes rimelig. Mail: 
patrich.michael.mann @  
hda.hydro.com. 

CD-BRENNER: Defekt CD
brennerønskes kjøpt rimelig. 
Mail: atle.larsen@oks.stud. 
hls.no. 

KARAOKE: Karaokepro
gram kjøpes. Mail: res@os 
• telia.no. 

PROSESSOR: Intel 90 eller 
1 00 MHz til Socket 5 kjøpes. 
1 7" eller 1 9" skjerm også av 
interesse. Mail: CyberScout 
@cybergal.com. 

PLAYSTATlON: Jeg vil gjer
n e  kjø pe en Playstation 
(billig). Mail: trond.jacobsen 
@of.telia.no. 

MODEM: Eksternt 56.600-
modem kjøpes. Mail: abakke 
kv@c2i.net. 

NINTENDO: Eldre Nintendo 
ml Mario ø nskes kjø pt 
rimelig. Mail: bjakrlst@onli
ne. no. 

PROSESSOR: Jeg ønsker 
å kjøpe en Intel Pentium
prosessor 1 66 MHz (ikke 
MMX) Mail: mskjaere@onli
ne.no. 

SPILL: Jeg ønsker å kjøpe 
Motoracer. Mai!: om madsen 
@online.no. 

SPILL: Jeg ønsker å kjøper 
Pandora Detective. Mail: 
yashar.online.no. 

BYTTE: 

SPILL: Jeg vil bytte Actua 
Soccer mot Grand Theft Auto 
(CD). Mail: stian@ pentex. 
no. 

SPILL: Ønsker å komme i 
kontakt med folk for bytte av 
spill. Mail for liste: Kenneth. 
Kvalhelm@hIMolde.no. 

MASKINVARE: Gravis UI
trasound Max byttes i 3dfx
kort av nyere type ml minst 4 
MB RAM, eventuelt HD på 
over 1 ,2 GB eller 1 ,76 MB 
diskstasjon til Amiga (intern). 
Mail: cyclop@online.no. 

AMIGA: Ønsker å komme i 
kontakt med andre Amiga
brukere for å bytte demos, 
mods og shareware. Mail: 
vkarlsen@onllne.no. 

JOYSTICK: Microsoft Force 
Feedback Pro ønskes byttet 
i nyere spill, gjerne med støt
te for 3dfx. Mail: stabell@ 
online.no. 

MINIDISC: Er interessert i å 
bytte MDer over post. Liker 
alt innen techno og hip-hop, 
men annet kan også gå. 
Send en mail til bjornbo@ 
salgsnett.no. 

SW OG MUSIKK: Vil gjerne 
komme i kontakt med andre 
PC-eiere for bytte av share
ware og musikk- og lydfiler 
(wav, au, mod m.m.) Mail: 
oddok@online.no . 

SPILL: Ønsker å bytte til meg 
strategi- eller bilspill. Mail: 
mariuslindberg@usa.net. 

SPILL: Ønsker å bytte Road 
Rash mot Red Alert eller 
andre strategispill. Tlf.: 5787-
5629 (spør etter Tormod). 

SPILL: Vil bytte Gabriel 
Knight 2 - The Beast Within 
(6 CDer) mot Red Alert. Mail: 
abmusikk@onllne.no. 

DIVERSE: 

ARKADEFANS: Hvis du er 
interessert i moduler og 
ROMertil de gamle klassiske 
arkadespillene, og har til
gang på IRC, så kan du joine 
#arcade_games på dal
NET. Hilsen [CaVeMaN]. 

WEB: Sjekk denne hjemme-

siden: http://home.sol.nol 
-toennesV. 

X-FILES: Interessert i X
Files, det grenseløse eller 
andre rare ting? Linker til 
mange forskjellige steder på 
webben + egen søkemotor 
til Kvasir. Bob Marley er også 
underveis til siden! Alt dette 
+ mye mere fin ner du på 
h t t p ://h o m e . s o l . n ol 
objornvi. Skriv noen ord i 
gjesteboken! 

KODER: Vi selger koder og 
walkthroughs, fra kr. 2 pr. 
stk. Mail: cheatz@ hotmail. 
com. 

CHEATS: Sjekk min side 
med juksekode r :  http:// 
home.c21.net/elindset/. 

SPILL: Sjekk CIassic Game 
M a n i a  på http ://www. 
r i n g nett . n o/h o m e/bl nl 
clagame. 

WEB: Besøk hjemmesiden 
m i n  på www.geoclties. 
com/Sil iconVal ley/5477. 
Jeg er ny når det gjelder 
HTML-koding, så kommen
tarer mottas med glede. 
Trenger hjelp til gjesteboken! 
Mail :  kongen98@ onllne. 
no. 

GTA: Er det noen som vet 
hva kodene iamgarypenn 
og iamnotgarypenn til GT A 
er? Mail: oeivinddahl@onli
ne.no. 

SPILL: Jeg trenger hjelp til 
Beneath a Steel Sky. Mail: 
Ibell@c2I.net. 

SPILL: Har noen koder til 
Red Alert? Mail: lassle@al
tavista.net. 

WEB: Sjekk min hjemme
side på http://home.sol.nol 
-vanvik/o Skriv gjerne i 
gjesteboken eller send meg 
en mai I i samme slengen. 

N ETTVERKSSPILL: I nte
ressert i å spille litt i nettverk? 
Vi er en gjeng svensker som 
pleier å treffes og spille, men 
nå tenkte vi å gjø re det litt 
større og kulere. Men for å 
fikse dette, trenger vi kontakt 
med flere som er interessert 
i å være med når vi braker 
sammen i spill som f. eks. 
Total Annihi latio n ,  Road 
Racer, Sid Meyers Gettys
burg, Quake 1 &2 m. fl. Mail: 
da_crash@hotmail.com. 

MUSIKK: Leter du etter bra 
technomusikk i XM- og IT
format? Sjekk Gobi trance 
foundations side på http:// 
303dimenslon.com/gobi/. 



o JA TAKK, send meg 6 utgaver av 
lEKNO for kun kr 248,-. Du sparer hele 
kr 1 06,- i forhold fil å kjøpe bladet i kiosken. 

O JA TAKK, jeg ønsker å kjøpe _ stk. 
CD-etui ti l kun kr 59,- pr. stk. eks. 
porto kr. 1 0,-. 

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Tlf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 
. 

Telefonbestilling: 22 58 59 20 WEI: www.riksnett.no/tekno 

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge. 

TEKNO 
vil betale 
portoen. 

SVARSENDING 
Avtalenr. 1 74 21 0/444 

Majorstua Postkontor 
0301 Oslo 



EIPO '98: Hvorfor gål 
Hvorfor går man egentlig på datamesse? 
Jeg stiller meg det samme spørsmålet hver 
gang jeg er i ferd med å gå inn i et messe
lokale. Likevel kommer jeg tilbake år etter år 
- nå sist på Expo-messen i Stockholm. 

I AV TOMMY ANDERBERG 

Når de fleste av Sveriges største 
datafirma samles for å vise frem 
det beste de har, kan man rett 
og slett ikke utebli .  Den samme 
tvangstanken innfinner seg som 
da det var forelesning på uni
versitetet. Selvsagt noterte jeg 
ikke noe, og foreleserne kunne 
Sjelden måle seg med undervis
ningsbøkene. Likevel gikk man 
dit og lyttet. Hvorfor? 

Det eneste svaret jeg kan 
komme på (bortsett fra ren nys
gjerrighet) er «oversikt» . Visst 
vet man allerede hvilke produk
ter som vil bli vist - alle finnes 
til stadighet utstilt på Internet, 
ofte langt før de blir markeds
ført i Norden - men en formid
dags rundvandring på messen 
gir et øyeblikksbilde av hele 
bransjens tilstand og retning. I 
år var dette tydeligere enn no
ensinne. Det tok ikke mange mi
nutter før jeg kom frem til mes
sens viktigste budskap: Det 
handler ikke om bokser lenger. 

For ti år siden var Expo
messen en klaustrofobisk tilstel
ning der utstillere og besøkende 
kjempet med all slags maskinva
re om den knappe gulvplassen. 
Unix-systemer, Macer, PCer, de 
første virkelig bærbare data
maskinene og en mengde inn
byrdes inkompatible hjemmeda
tamaskiner sloss om oppmerk
somheten. Men i år var det noe 
annet som gjaldt. Gulvflaten var 
ikke bare dobbelt så stor som 
før; de aller fleste boksene var 
også borte. Wintel har vunnet 
slaget om den felles plattfor
men, og ingen er lenger interes
sert i å stille ut noe så hver
dagslig, standardisert og billig 
som en vanlig desktop med til
leggsutstyr. Bortsett fra Apple 
er det stort sett bare laptop
produsentene som fortsatt har 
noe annerledes å vise frem. 

Nå ligger vekten isteden på 
programvare, systemer og tje
nester. Å vise frem programvare 
på en messe er ikke lett; å vise 
frem tjenester er så å si umulig. 
Flere utstillere utnyttet den sto
re gulvplassen til å lokke inn be
søkende i kafelignende miljøer 
(for øvrig den eneste «Java» så 
langt øyet kunne nå) fylt med 
mer eller mindre subtile rekla
mebudskap (eller hva sier du om 
«Cappuccino a la QuickMail 
Pro»?) . En utstiller holdt et eget 
rulettbord. Andre tok til enda 
merkeligere metoder: Adobe 
hengte en mountain bike i taket, 
og på messegulvet syntes både 
motorsykler og biler. Til og med 
en av de få gjenværende bokse
pusherne, laptop-produsenten 
Best, satset for sikkerhets skyld 
på noe så unørdete som en mon
ter om bueskyting (firmaet 
sponser det svenske OL-laget) . 
Den taiwanesiske konkurren ten 
Mitac, som også produserer de 
fleste av Compaqs modeller, sto 
for den eneste minneverdige 
tekniske oppvisningen: En lap
top som glatt kjørte videre til 
tross for at den til stadighet ble 
spylt med vann inne i en akva
rielignende tank. Apple fulgte 
si� linje med å våge å være an
nerledes, og var alene om å la et 
par fotomodeller dele ut brosjy
rer. På BO-tallet var det stan
dard prosedyre, enkelte ting var 
virkelig bedre før! ( Kvinnelige 
lesere kan protestere mot min 
mangel på politisk korrekthet 
hos TommyAnderberg@abc. 
se. Advarsel: Jeg er utrolig sjar
merende og på jakt etter en ny 
kjæreste ! )  

I mangel på store produkt
nyheter - men helt i tråd med 
messens endrede tyngdepunkt -
var det mest interessante inn
slaget et seminar om Internet
bransjens fremtid. Foruten de 
vanlige omslagsguttene fra ny-



I 

, 

vi på DATAMESSER? 

kornlingene Icon, Spray, 121 og 
SeIl, hadde messearrangørene 
invitert en utrendy Kjell Wester
back fra konsulentfirmaet Ena
tor. Han konstaterte kort at opp
imot 900 (av 5000) personer i 
Enator arbeider med Internet
relaterte prosjekter, og at den 
virksomheten omsetter for mer 
enn de andre inviterte firmaene 
til sammen: drøyt 800 m illioner 
svenske kroner. Selv om det ikke 
ble sagt rett ut, var budskapet 
at de 500 små web-firmaer som 
ble startet i Sverige for et par år 
siden knapt kommer til å eksis
tere stort lenger. Kundene har 
lært seg hvor enkelt det er å 
lage hjemmesider selv - det som 
etterspørres nå er teknisk avan
serte løsninger, web-tilgang til 
eksisterende databaser og sys
temer for elektronisk handel. 
Webbende reklamebyråer uten 
teknisk kunnskap er helt ute. 
Massedød venter. 

Det blir interessant å se 
hvilke av de inviterte nykomling
ene som fortsatt finnes og kan 
delta på neste års seminar. For 
selvsagt kommer jeg til å vende 
tilbake til Expo-messen neste år 
også, som alle andre år. Lurer 
på om det blir flere fotomodeller 
da? 

TEKNO 
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I n  it  
lor  th e 
m o n e y  
- Ryktene om at vi 
ska I trekke oss ut av 
underholdnings
markedet er sterkt 
overdrevet, fastslo 
Microsofts 80el Ryd
enå på en pressekon
feranse i Oslo nylig. 
I AV STEINAR HELGESEN 

Microsoft har nå fått sansen 
for spill. Med to solide salgs
suksesser under beltet, Micro
soft Flight Sim 98 og Ages 
of Empire, satser de ytterli
gere ressurser på å erobre et 
svært lukrativt marked. I løpet 
av våren skal fire nye spill lan
seres - Golf 1 998 Edition, 
Outwars, Urban AssauIt og 
MonsterTruck Madness Il .  
Dette til tross for at Microsoft 
i fjor proklamerte at de ville 
trekke seg ut av underhold
ningsbransjen. 

- Det er riktig at vi legger 
ned Cinemania, Music Cen
tral og On Stage, men vi støt
ter fortsatt ti Internetsteder , 
sier Rydenå. Ett av de ti nett
stedene er The Zone, som nå 
har passert en million medlem
mer. - Vi satser på de spillty
pene som vi vet selger, sier 
Ole Tom Seierstad i Microsoft 
Norge. Han forklarer at selska
pet retter seg inn mot genrer 
som man vet er lukrative fordi 
Microsoft vil tjene penger på 
sine produkter. 

Microsoft satser stort på 
multiplayer-støtte . Samtlige 
spill som lanseres i vår kan 
spilles over The Zone, som nå 
også åpnes for Netscape-bru
kere. 

TEKNO 

DYD - D I N  NYE  CD 
DVD: Digital Versati le Discs 
Digital Versatile Discs (også kjent som Digital Video 
Discs) er ventet å !;li en ny giv innenfor forbruker
elektronikk. DVD vII gi høykvalitets-video til 
fjernsyn og personlige datamaskiner. TV
spillerne er allerede på markedet, og videoer 
og filmer på DVD kommer snart for fullt, 
skal vi tro markedsanalytikerne. 

Mens en DVD har samme fysiske størrelse 
som en vanlig CD, kan den lagre opp til 25 
ganger så store datamengder. DVDer kan 
lagre data på begge sider av disken, mens 
dagens CDer bare kan bruke en side. DVD
plater kan dessuten arkivere data i to lag på 
en side. 
En en-sides DVD med ett lag kan inneholde 
1 33 minutter video, mens en dobbeltsidig 
plate med to lag kan inneholde nesten ni 
timer! 650 
MPEG-2-komprimering, dagens standard for mega
video, brukes for å presse videoen inn på bytes 
disken. Uten komprimering ville en ensidig DVD 
med ett lag bare ha plass til ca. 1 6  minutter 
video. Vi kan ikke «ta opp" på DVD ennå, men CD 
opptaksmuligheter er ventet i løpet av få år. 

Fordi dataene er digitalt 
arkivert på en disk i serier 
av nuller og ett-tall, vil kvali
teten ikke bli dårligere ved 
mye bruk, slik tilfellet er ved 
dagens videobånd. 
Enkelte farger, for eksem
pel rødt, er dessuten van
skelig å gjengi korrekt med 
video-tape. DVD-disker gir 
en betydelig bedre farge
gjengivelse. 

Breddeformat 

VHS videotape 
240-lInjers 
oppløsning 

DVD DVD 
(1 -slde) (2-slde) 

Digital versatile disc 
500-lInjers oppløsning 

Spillefilmer er tatt opp i et bredere format 
enn dagens TV-skjermer. Når du spiller 
en DVD på et vanlig fjernsyn, kan du 
velge to måter å se på dem på: 

På et standard fjernsyn 

Breddeformat. Du får se hele bredden 
av bildet, men får svarte felter øverst 
og nederst på skjermen. 

Breddeformat 
« Pan og sean". TV-skjermen er fylt fra «Pan og sean" 

topp til bunn, men høyre og venstre 
side av bildet blir kuttet. Det er slik de 
fleste filmer blir lagret på dagens 
videobånd. 
På et bredskjermsfjernsyn vil du få se 
hele bildet. 

Flere versjoner 
En enkel DVD kan ha opp til 4 
videospor, 8 audio-spor og 32 tekst
spor. 
En plate kan inneholde forskjellige 
versjoner av en film (f. eks. «voksen
utgave» og «barneutgave»), med lyd 
på forskjellige språk, slik at du kan 
velge om du f. eks. vil se filmen på 
norsk. 

På et bredskjermsfjernsyn 

Hele bildet 

Audio 
DVD-formatet støtter lyd i CD
kvalitet og Dolby Digital audio, som 
har separate lydspor for fem høyt
talere og en woofer. 
En DVD-player kan også spille 
musikk-CDer. 

KILDE: DVD manufacturers 
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Telefax: 22580585 

E-mail: 
abo-tekno@hm-media.no 

Oppgi alltid abonnementsnummer. 
Abonnementet løper til oppsigelse. 

Postgiro: 0827 10 081 21 

ANNONSEAVDELING 

Salgssjef ANITA T. LØNNINGEN 
tlf. 2258551 ø 

Seniorkonsulent BJØRNAR ROMSLO 
tlf. 22585504 

Mediakonsulent TERJE AASEN 
tlf. 22585525 

VIKTIG: 
Alt du foretar deg på basis av vedlagte 

CD-ROM og på det du leser her i bladet 
skjer på eget ansvar. 

Utgiver: 
HJEMMET MORTENSEN AS 
Postboks 5001 Majorstua 

0301 OSLO 

Telefon: 
22585000 

Trykk: 
Naper Informasjonsindustri, Kragerø 

�� HJ EMMET ··.MORTENSEN 
' .. , 



Robart Gr.,dat i Ale,und ar 
m.,t.r tor dett. kun,verket. 
Han har brukt 3DStudio Max 2 
Øa an 133 MHz PC med 32 MB 
RAM og .t  vanUg Cirru, Logie 
20-kort m.d 2 MB RAM.  Len, 
Flare-.tt.kt.n Øa 't.arinly.en. 
er lag.t mad Adob. Photo.hoø 
4.01. L.gl merke tit TEKNO • 

• om Ugger Ø a  bordet .. ! Robert, 
hjemme.ide kan dU tinne pa 

Dette bild.t er laget av len, Ol" on ; 
Brunllo ; Sv.rig •. Han torteUar at han 
har gjort me,tepart.n av bildet i 
.koletid.n. med programmet Aead. 
Mannen i trappen er t.gnet av Enk; 
Bital. og er en tek'turert kube m.d 
crlpha-channet. Bildet tok omtrent 12 
timer a r.ndre ; 640 x 480 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Send ditt beste bilde til: 
TEKNO 



� . 

Returadresse: 

TEKNO 
Postboks 5462 Majorstua 
0305 Oslo 

Forsa.ken™ &e Cl 1998 Accla.1m Ent8rta.1nment.. All rtghta reserved. 
Accl&1m 18 & RegJ.stered Trademark of Acola1m Entarta.1nment.. Developed by Probe EntertBi.1nIIlent. LIm1ted. 
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