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Har du noen gang lurt på hva som skjuler seg under panseret på en «tanks,,? 
Hvordan en flymotor fungerer? Eller hvordan en ubåt kan operere på store dyp? Da er en teknisk utdannelse i Forsvaret midt i blinken. 

Ikke bare kan vi tilby deg spesialisering innen tradisjonelle forsvarstekniske disipliner, men også innen elektronikk, kommunikasjon, data mm. 

Når du på kjøpet får spenning, ansvar, ledertrening og lønn under studietiden, er dette en mulighet du bør vurdere seriøst. Bruk svarslippen 

eller kontakt oss på tlf. 810 00222 for nærmere informasjon. 
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Jeg vil gjerne vite mer om: O Hæren O Sjøforsvaret O Luftforsvaret O Heimevernet 

O Førstegangstjeneste for kvinner O Utdanning i russisk 

• 

Navn: ...................................................................... Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Postnr.lsted: ................................................................... Tlf.: ............................... E-mail: .......................... . 

Sendes til: Forsvarets rekrutterings- og mediesenter, Akershus festning, Oslo mil/Akershus, 0015 Ds/o, faks 23 09 3466 
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I cqberworld 

NYTT OG GAMMELT 
Ting skjer hurtig i dataverdenen. Etablerte Internet-leverandører 
og telefonselskap holder på å få konkurranse fra uventet hold. 
I Sverige tilbyr to kommunale energiverk nå faste oppkoplinger 
til Internet som er opp til 15 ganger raskere enn Telias ISDN, til 
en brøkdel av Telias pris: 400 kroner i mdneden pluss tilslut
ningsavgift. Den teknikken som har gjort dette mulig er WLAN 
(Wireless Local Area Network), dvs. lokale radiodatanett. 

Men radio er ikke det eneste alternativet for den som vil 
utnytte den store overskuddskapasiteten i et internt fiberoptisk 
nett for å tilby offentlige Internet-tjenester. I bydelen Påtorp i 
Ronneby i Sverige finnes allerede et forsøksnett som er som 
skapt for kommunale energiverk: Det utnytter vanlige strøm- . 
ledninger til dataoverføring! 

På bakgrunn av disse nyhetene, reiser Mats-Ola Strøm i 
en artikkel på side 28 spørsmålet om det nå er over og ut med 
ISDN, og om mange av de tradisjonelle Internet-leverandørene 
står foran et snarlig mannefall 

På en rekke områder ser vi at den tekniske utviklingen 
bare skjer fortere ogfortere. Nye revolusjonerende lagrings

formater (f. eks. MP3), ny graflkk- og animasjonsteknologi, nye 

prosessorer og nye operativsystemer er stikkord som sier litt 
om hvor omfattende den pågående datarevolusjonen virkelig er. 

Noen hver av oss føler vel nå og dafor en hvilepausefra 
dette utviklingsracet. Også her kommer nye trender oss til hjelp. 
På side 34forteller Ulf Harnhammar om de gamle teksteventyr
spillene som var i ferd med å gå i glemmeboken. På Internet 
opplever disse spillene nå en ny blomstring. 

På side 12 forteller Morten Eriksen om en annen trend: 
Emulatorer for klassiske arkadespilU 

Om utviklingen går aldri så raskt, så er det godt å vite at 
gamle saker og ting kan leve videre, bare de er bra nok - og bare 

vi vil ha dem! I dette num
meret av TEKNO får du i 
alle faU rikelig anledning 
til å se bddefremover og 

bakover! 

NESTE NUMMER KOMMER _ 
TEKNO 



TEHNOs CD-ROM 

Mer enn 630 megabyte - PAKKET: 

Jezz, folkens - så er det klart for en ny årgang 
av TEKN Os eminente CD-ROM! Vi kan love 
deg at CD-redaksjonen kommer ti I å klatre 
både høyt og lavt for å finne frem ti l de beste 
godbitene også i det nye året. Denne gangen 
gir vi deg en CD-ROM med over 630 megabyte 
spi l ldemos, verktøy, bilder, demos og MP3-
musikk. 

I AV INGE MATLAND 

72.'" Vi benytter anled
ningen til å takke CD-ROM alle som sender oss 

ønsker og tips om hva som bør 
være med på CDene våre. Fort
sett med å skrive til oss! Takk 
også til alle dere som sender oss 
filer som dere selv har laget -
enten det nå er bilder, musikk, 
ekstra brett til spill eller what
ever. Husk imidlertid at vår bånd
bredde er like liten som alle an
dres - derfor ber vi om at alle 
slike filer sendes til oss i vanlig 
post. Det er også viktig at dere 
sender med utførlig beskrivelse 
av det dere har laget - en bråte 
med umerkede disketter er ikke 
det vi setter størst pris på her i 
huset! Husk også at det gjelder 
egne regler for innsendelse av 
musikk til oss (disse reglene kan 
dere finne på TEKNOs website 
på http://www.tekno.no). 

Så til dette nummers prakt
CD. Vi tar for oss innholdet kata
log for katalog, på vanlig måte! 

ARCADE 
Denne gangen kan vi by alle ar
kadespillfans en skikkelig godbit: 
Vi presenterer en flott samling 
med arkadespillemulatorer. Ved 

TEKNO 

hjelp av disse, kan du spille klas
siske arkadespill som f. eks. 
1 942, 1 943, Pac Man, Asteroids 
osv. TEKNOs medarbeider Mor
ten Eriksen gir deg en oversikt 
over emulatorene og deres mu
ligheter i en egen artikkel på side 
1 2 ! 

FREEMIND 
Det er fraktaler, fraktaler og at
ter fraktaler som gjelder i denne 
utgaven av vår FREEyourmind
WARE-avdeling, i underkatalogen 
FRAKTAL. Vi har samlet sammen 
mer enn et titalls av de seneste 
og beste fraktalprogrammene. De 
fleste er freeware, så det er bare 
å zoome inn! 

Gå ikke glipp av animasjone
ne til Fraetal Extreme. Hvis 
du stanser animasjonen på et 
spennende sted, kan du zoome 
videre derfra. Et annet program 
som må sees, er Xaos, der du 
kan zoome (fly) i realtid og utfor
ske ulike fraktaler. I mappen 
\BILDER ligger noen herlige bil
der laget av Ken Musgrave, Shar
on Webb og Ste phen Ferguson. 
Du finner flere bilder av Sharon 
og Stephen på http://home t.
gt;e.netlitria zonl. Besøk Ken 
Musgrave på http://www.seas.
gwu.edu/faculty/musgrave/. 

I underkatalogen EYECANDY 
finner du bl. a. nye Elements 
3.1, som inneholder mer grafikk 
og flere innstillingsmuligheter 
enn tidligere utgaver. Dessuten 
gir vi deg flere heftige nye 
skjermsparer-muligheter: Su
perchargers fra GraphicsDepot 
til Psychedelic Screensaver, 
Zonerings og Chromazone. I 
tillegg gir vi deg en ny versjon av 
Organic Art, med mulighet til 
å lage dine egne skjerm tennere. 

I underkatalogen DEMO pre
senterer vi tre KFMTV videos. 
Kosmic Free Music Foundation 
mener at disse produksjonene er 
en logisk utvikling av musikkul
turen på nettet - se og døm selv! 

I avdelingen for EARCANDY 
kan du bl. a. teste en alphaver
sjon av ModPlug Tracker, en 
tracker for Windows. I underka
talogen PLAYER\WINAM1 6b fin
ner du for øvrig heftige plugins 
til MP3-playeren WinAmp. Har 
du 3dfx-kort kan du nå bl.a. nyte 
synet av en dansende colaboks 
på skjermen mens du spiller din 
favorittmusikk. 

I GALLERI finner du en lad
ning av datakunst som er inn
sendt av TEKNOs lesere. 

Som vanlig: Ha en psykede
lisk kveld med godsakene i FREE
yourmindWARE! 

GAM ES 
I katalogen DOS finner du en 
samling av de siste spilldemoene 
som bare går under DOS. Det be
gynner å bli få spill i denne grup
pen nå, og det drøyer vel ikke 
lenge før alt går under Win95. 
Disse titlene står på menyen den
ne gangen: 

• Chasm fra Megamedia. Enda 
en Doom-klone. 

• Grand Theft Auto fra DMA 
Design. 3D-overhead bil-racing 
(vi gir deg både en 24-bits og en 
3dfx-versjon)! 

I underkatalogen NOPLAY finner 
du demoer - bare se, men ikke 
røre - av 3rd Millennium fra 
Cryo, Dreams fra Cryo Interacti
ve og Incoming fra Rage Soft
ware. 

I underkatalogen WC2LEV får du 
endel ekstra Warcraft 2-levels fra 
et par TEKNO-Iesere. 

I WIN95-katalogen finner du en 
samling av de siste og beste Win
dows 9 5-spilldemoene. Denne 
gangen er det mange sportsspill, 
og en god del spill som støtter 
3dfx- og andre 3D-kort. De fleste 
demoene krever DirectX instal
lert. Siste versjon av DirectX fin
ner du i denne katalogen (dx5-
eng.exe). 

Her er spillene du får prøve den
ne gangen: 

• Daytona USA Deluxe fra 
Sega. Stock car racing på høygir! 

• Dilbert's Desktop Garnes 
fra Dreamworks. 

• Dark Reign fra AuranlActivi
sion. Strategispill i samme stil 
som Red Alert, utførlig omtalt i 
forrige nr. 

• DogDay fra Eyst Pty Ltd. 
Eventyrspill hvor du spiller en 
hund. 

• FIFA: Road to WC '98 fra 
EA Sports. Utrolig bra fotballspilI. 
Støtter 3dfx gjennom Direct3D. 
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• Genoclde fra
' 
Kaos Kontrol. 

Scrollende plattformspill med fu
turetech/alien-grafikk. 

• Gubble 2 fra Actual Enter
tainment. Ny versjon av et klas
sisk brettspill. 

• Great Battles of Hannlbal 
fra lnteractive Magic. Strategi
spill hvor du skal hjelpe Hanni
bal til å seire over romerne. 

• Ignltlon fra Virgin Interacti
velUDS. 3D-overhead bilracing 
med fres ! Spillet omtales på side 
53. 

• I-'Var fra Particle Systems/ 
Ocean Software. Den mest avan
serte og teknisk gjennomførte 
space-simulatoren gjennom tide
ne (det sier i hvert fall produ
sentene). 

• Madden NFL'98 Demo fra 
EA Sports. Amerikansk fotball. 

• Manx IT Superblke fra Sega. 
Motorsykkelspill (med 3dfx-sup
port). 

• Men In Black fra South Peak. 
Du har sikkert sett filmen. og her 
er spillet. Tredjeperson adventu
re/action med Will Smith i ho
vedrollen! 

o Q 

tertainment. Ubåt-action/adven
ture. Støtter 3dfx og andre 30-
kort. Ser meget pent ut! 

• Total Annlhllatlon fra Ca
vedog Entertainment. Råere enn 
Red Alert. 3D-grafikk og flere 
hundre units. TEKNOs Tonny Es
peset gir det en måteholden kri
tikk på side 48-49 i dette nr .• 

men andre blader har skrytt det
te spillet opp i skyene. Meninge
ne er altså delte - test det derfor 
selv! 

• Myth: The Fallen Lords fra • Test Drive 4 (3dfx only) fra 
Bungie Software. Strategispill i Accolade. 
real time 3D. Støtter 3dfx. 

• Take No Prlsoners fra Ra
• NBA Action '98 fra Sega. ven SoftwarelRed Orb. 3D-over
Basketball-spill med mannskap head action. Omtalt på side 5l. 
og lag fra NBA i USA. 

• TOCA Tourlng Car Champ
• NHL'98 fra EA Sports. Det lonshlp fra Codemasters. Enda 
beste hockeyspillet (med 3dfx- et 3D-bilspill. Støtter 3D-kort. 
support). Spillet omtales på side 
59. 

• 3D Ultra Plnball : The Lost 
Contlnent Demo fra Sierra. Et 
ganske festlig pinball-spill med 
dinopreg! 

• Pharaoh's Ascent fra Am
bertec. Brettspill av den gode Pit
fall-typen ... 

• Postal fra Running With Scis
sors. Actionspill som har fått mye 
omtale pga. av at det inneholder 
en del «senceless killings». 

• Sonlc 3D fra Sega. Segas vel
kjente spillfigur i (liksom) 3D-ver
sjon. 

• Sub Culture fra Ubisoft En-

• Tomb Raider Il fra Eidos/ 
Core Design. Nå ble du sikkert 
skuffet over at TEKNO ikke ble 
det eneste databladet uten bilde 
av Lara Croft. Lara Croft er den 
kvinnelige Indiana Jones-klonen 
som er blitt verdens mest popu-

lære dataspillhelt etter supersuk
sessen med Tomb Raider. 

Den første versjonen av Tomb 
Raider skapte stor oppmerksom
het. om ikke nettopp på grunn av 
spillet som sådan. så heller av 
Lara Crofts eh . . .  utforming. I 
toeren er grafikken blitt mye be
dre. og støtter de fleste 3D-akse
leratorkort. I tillegg er Laras 
funksjonsområde blitt noe utvi
det. blant annet er det lagt til 
flere våpen og mer gjennomtenk
te oppgaver. Du vil oppleve mer 
krevende utfordringer enn sist. 
og kontrollen av Lara er blitt 
merkbart bedre. Tomb Raider Il 
er blitt mye mer spillbart. og 
nærmere presentasjon enn dette 
tror vi ikke er nødvendig. Det er 
faktisk en mangel på kvalitets
spill med denne blandingen av 
action og eventyr. og vi tror Tomb 
Raider Il vil være en ener på det
te området en god stund frem
over. Maskinkrav: Pentium 1 33. 
1 6  MB RAM. Win95 3D-kort an
befales. 

• Vlrtual Pool 2 Prevlew fra 
Celeris!Interplay. 

• VR Baseball fra Interplay. 3D 
baseball-spill med kjente USA
stjerner. 

MACROMED 
I denne katalogen finner du Aut
horware og Flash fra Macro
media. 

MP3 
I MP3-katalogen byr 
vi denne gang på 
musikk fra Gunnar 
Roland Tjomlid. ali
as CIVIX. Han har la
get musikk på PCen 
sin siden 1 990. Mu
sikken spenner over 
et vidt spekter av 
stilarter. 

Utstyret Civix har 
..... ......!.._.. brukt er som følger: 
Turtle Beach Multisound CIassic 
lydkort. Turtle Beach Maui lyd
kort. Roland CM-300 GS lydmo
dul, Boss Dr. Rhythm DR-660 
trommemaskin. Boss BX-8 8-kan
als mikser. Roland PC-200mkII 
MIDI-keyboard. 

Musikken er laget på en Pen
tium PC med Cakewalk Pro. San
gene er samplet med CooIEdit96 
og konvertert til mp3-format ( 1 28 
kbps. stereo). 

SW 
TEKNOs avdeling for prima sha
reware! Bengt-Åke Olofsson for
teller om dette nummers utvalg 
på sharewaresidene. side 8-1 0. 

• Youngblood fra Extreme Stu-
dios/GT Interactive. Shoot'em-up/ WB2AVIS 
rollespill hvor du styrer et team. Demovideoer av mulighetene med 

WorldBulIder 2.0. Du finner en 
.mpg-viewer i UTIL-katalogen. 

IEKNO 



Velkommen ti l en ny 
porsjon shareware! 
TEKN Os shareware
redaksjon leter høyt 
og lavt etter de mest 
spennende program
mene og verktøyene -
og a l le programmene 
finnes på CD-ROMen 

I som følger med dette 
I nummeret! 

AV BENGT-AKE OLOFSSON 

ZIIACROS 
Det kryr virkelig av 
små, velvillige win
dowsprogrammer 

som påstår at de er så å si umu
lig å leve foruten. Ett av disse er 
EZ Macros (am em 2a. zip). Med 
dette programmet installert rek
ker det med et enkelt tastetrykk 
for å fremkalle et hvilket som 
helst program (såfremt du har 
det installert, altså. Ha ha ha.) 
Og ikke bare det, det går også an 
å spille inn mUSbevegelser og 
klikking, så mulighetene er uen
delige. 

Du kan til og med åpne et 
spesielt dokument eller starte 
program med forhåndsvalgte pa
rametre. Imponerende. Et avin
stallasjonsprogram følger med. 

PCIRECALL 
pcIRecali (pcr2.zip) er ytterli
gere et lite program som jobber i 

I det skjulte. Blant mange funksjo
ner finnes en mulighet til å legge 
inn «bokrnerker» i programmene 
dine. Deretter kan du starte pro-
grammet ganske enkelt ved å klik
ke på bokmerket eller få det til å 
starte av seg selv ved neste om
start. Hvis du vil, kan du til og 
med stille inn pc/Recall slik at 
det starter et valgt program på 
et bestemt klokkeslett. 

TEKNO 

TEHIOs CD-RO 

Hvis du ofte behøver å starte 

I flere ulike programmer, for å ut
føre en fast oppgave, kan du stil
le inn pclRecall slik at det star-
ter alle disse applikasjonene på 
en gang. 

pclRecall finnes i et lite vin
du som du kan plassere etter 
smak på skjermen. 

Og som om ikke alle disse 
funksjonene skulle være nok, så 
går det også an å sende en av
skrift av skrivebordet direkte til 
skriveren .. . 

Mange funksjoner i samme 
program, altså. 

.............. 'I Spamming er kraftig omdiskutert 
for tiden. Hvis du hører til dem 
som ikke vil ha massevis av junk 
mail, kan det kanskje passe med 
et program som renser vekk re
klamesøppelet. 

Sp am Attack Pro 2. 5 
(spamattack.exe) tilhører de be
dre programmene i sjangeren. 
Det fUngerer sammen med alle 
store email-programmer, for ek
sempel Microsofts Internet Mail 
og Eudora. Spam Attack innehol
der ved installasjon 1 500 adres
ser på kjente sparnmere, og du 
kan etter behov endre på listen, 
ta bort og legge til adresser. Du 
har mulighet til å filtrere mailen 
din med utgangspunkt i avsen
der, sublect og informasjon om 
avsenderen. Blant øvrige funksjo
ner finnes en «mail notifier» som 
forteller deg når ny mail finnes 
for henting på serveren. 

Ved installasjonen må du opp
gi passord og adressen til mail
serveren din, så ha alle papirer i 
orden på forhånd. Hva er vel mer 
irriterende enn å lete etter disse 
opplysningene når du er i full 
gang med installeringen? 

TELIIEr 
Telnet hører ikke til de vanligste 
programmene her i shareware
spalten, og anledningen til det er 
at jeg selv Sjelden nytter denne 
delen av Internet. Men det fin
nes et telnetprogram med et me
get godt rykte som lystrer til det 
korte navnet CRT 2.0 (ntcrt-
20c. exe). Det er en 32-biters ter
minalemulator for Internet og In
tranet. 

RIEE "ACE traust kjemper videre, kan jeg til
Nei, dessverre har Free Space by programmet Applet 8utton 
Manaøer (fsl0evaJ.zip) ingen- Factory (bf1wa.exe). Med det 
ting med Star Wars å gjøre. Det kan den som ikke behersker den 

er faktisk den rake motsatsen, et 
svært så jordnært program. 
Mmm ... det lukter faktisk en anel
se mold når man pakker opp zip
filen, om jeg ikke tar helt feil. -
Og hva gjør da Free Space for 
eventuell nytte? undrer du mens 
du irritert trommer med fingre
ne. Jo, det søker etter uutnytte
de ressurser på harddisken. Du 
kan kjøre QuIckSpace som raskt 
leter frem mapper som Free Spa
ce anser at du kan komprimere 
for på den måten å spare litt 
plass. Hmmm, forslagene er ikke 
alltid like bra, men tanken er li
kevel god, om man kan si det slik. 

IDUU' • ..._.. OG 
_ camiRiICIIlOll SEI' 
Holder du på og jobber med hjem
mesiden din? Ikke jeg. Jeg har 
lagt prosjektet på hyllen for len
ge siden. Resultatet ble aldri så 
bra som jeg ville. Men for de som 
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edle kunsten å skrive Java app
lets og HTML-kode likevel lage 
stilige hjemmesideknapper av ek
sempelViS GIF - eller JPEG-bilder. 
Det er dessuten ganske enkelt å 
forstå seg på. 

Ytterligere et program for 
hjemmesidesnekkeren: Glf Con
struclon Set (gifcon32.exe) kan 
være ønskeprogrammet for deg. 

.. ...... _ .. o-. -1- -�:::..::-- -- -� -- - ---
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Dette er en riktig sharewareklas
siker som nå finnes i en ny ver
sjon. 20 dollar for registrering. 
Det kommer fra Alchemy Mind-
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works. G if Construction Set er et 
lite og bra verktøy for å arbeide 
med GIF-filer. Først og fremst for 
å konstruere animerte GIFer. Så 
kom igjen, skap en riktig GIFtig 
animasjon! 

DEFORMER 

Oi. et kult bildebehandlingspro
gram fra Russland! Jeg skal ikke 
påstå at det kan regnes som hver
dagsmat (hverdagsvodka i dette 
tilfelle). I Deformer kan du for
vrenge bilder - og gjøre denne 
operasjonen om til en AVl-fil. Ta 
sjansen og prøv deg på jobben 
som plastikk-kirurg, uten å be
høve å slite med skalpeller og 
blod. Du kan for eksempel laste 
ned et bilde av Michael Jackson 
og ta rede på hvordan han skulle 
se ut som menneske! 

Her har du massevis av verk
tøy å leke med - strykejern, bor
rer, kroker. børster og noen til. 
Alle finnes i ulike størrelser og 
gjør forskjellig grad av skade på 
ditt originalbilde. Det er kjempe
lett å gjøre utrolig morsomme for
vrengninger av originalbildet. 
Deformer er et fullt fungerende 
program som dessverre slutter å 
virke etter 1 5  dager. Etter at man 
har prøvd. vil man ha mer. mer. 
mer! 

Programmet kommer fra Sto
ik Software i Moskva. 

Nazdrovije. 

..... EPAIIS 
Har du småsøsken du trenger å 
nøytralisere? Kanskje på grunn 
av lyssky motiver som jeg ikke 

har noe med? I alle fall kan du 
sette dem foran PCen og sette på 
Blnøomath (bingmath.zip). Un
gene blir garantert opptatt foran 
skjermen, og du får frie hender i 
kjøleskapet, i sparegrisen eller 
hva nå dine skumle hensikter går 
ut på . 

VlR_ 
Sukk, at vik skal behøve å holde 
på med sånne kjedeligheter, men 
hva kan man vel gjøre når ver
den er full av små eklinger? Vi
rusprogram kommer antakelig til 
å finnes så lenge som det finnes 
datamaskiner. M eMees Virus
S ean for Windows 95 v3. 1 . 1 
(v95i311e.zip) inneholder blant 
annet forbedret gjennomsøking 
av komprimerte filer. Denne ver
sjonen fungerer i 30 dager. 

Til og med den uhellsforfulg
te russiske romstasjonen Mir ble 
rammet av virus. så hvorfor tror 
du at nettopp DU skal klare deg 
helskinnet? Tenk deg å sitte der 
oppe i en russisk, rusten rom
stasjon med infisert disk. Brrr. 

du med mappens innhold åpnes. 
Venstreklikker du. så åpner du et 
dokument eller starter et pro
gram. 

Et lignende program heter 
Wingo (wingo15.exe), og jeg vet 
sant å si ikke helt sikkert hvilket 
av dem jeg liker best. Her legger 
det seg et lite ikon. som ser ut 
som et veiskilt, i aktivitetsfeltet. 
Når du klikker på det, kan du 
komme til ikke bare snarveiene 
på skrivebordet, men også map- I pene og filene på harddisken. På 
sett og vis er kanskje Wingo mer 
funksjonelt, men det kan på den 
annen side oppleves som en smu
le tregt. 

POWER1RAY 
Hmmmm. ytterligere et program 

CRUISE BROWSER i samme gate . . .  Aktivitetsfeltsap- I Cruiser Browser v.l.37 (crusr- plikasjonsprogrammererne (puh) 
137.zip) er en genial og samtidig må jobbe mye overtid. I alle fall, I enkel metode å håndtere filer og Power Tray (spowertray.zip) gir 
mapper på. Det eneste synlige deg umiddelbar tilgang til en hel I beviset på at du har Cruise Brow- drøss med programmer. bare med 

Bingomath er vaskeekte sha- ser installert, er at det dukker et høyreklikk på det alltid tilgjen
reware med tragisk layout og lyd- opp en ekstra liten «startknapp» I gelige ikonet. Din webleser, ftp
effekter som er hentet direkte fra i et av deg valgt hjørne på skjer- program, utforskeren, kontrollpa
en hermetikkboks. Prøv selv, men men når du fører musepekeren neIet. kalkulatoren osv. Flere 
jeg tviler faktisk på at du vil be- dit. Klikk på knappen, og innhol- funksjoner: Du får raskt tilgang 
tale nesten 20 dollar for hele ver- det på harddisken din presente- til kommandoer som omstart og 
sjonen. Så fæle søsken har vel res på samme måte som start- å stenge av gamle Windows. Til 
ingen? Eller? menyen, med dens mapper og slutt kan du velge mellom et an-

alUUlDCHESS 
Ytterligere et sjakkprogram? 
Både ja og nei, faktisk. Her hand
ler det om «grand chess», et noe 
forandret spillebrett samt to nye 
spesialfigurer. Brettet er på 1 O x 
1 O ruter, og enkelte figurer kom
binerer to ulike standardfigurer, 
for eksempel en springer og et 
tårn i samme «person». Disse går 
under navnene Cardinal og Mars
hall, og er i alle fall til å begynne 
med ganske vanskelige å bli for
trolig med. 

Grand Chess er faktisk en 
ganske vellykket variant av den 
gamle klassikeren, men det er 
temmelig vanskelig. Spillet fun
gerer et kvarter eller i 25 trekk 
om gangen. De første gangene jeg 
prøvde det, rakk jeg aldri frem 
til det 25 .  trekket - jeg ble alltid 
slått ut før jeg kom så langt. 
Grand Chess (grandl0.zip) er 
verd å prøve. 

underrnapper. Finurlig og meget tall ulike funkSjoner som kan 
praktisk. knyttes til et dobbeltklikk på Po-

Uten hjelp av «Min datamas- wer Tray-ikonet. Forslagsvis 
kin» eller utforskeren glir du lett stenge av Windows. 
gjennom strukturen på harddis
ken din. Når du har funnet rett 
mappe, høyreklikker du og et vin-

TEKNO 



lerede at Monopol finnes som PC- DNA-spiraler og genteknikker. I spill, men for de som gjerne hol-

I 
Velg kroppslengde, halslengde og 

der slantene sine igjen på spare- en hel drøss med andre egenska
grisen, finnes en mulighet for å per. 
kjøre et lignende spill helt gra- Når du har alet opp dine dyr 
tis, i alle fall 40 ganger til demo- og trent opp deres tunge fotar
en slutter å fungere. WlnPolis beid, kontakter du Evrywares 
(winpoJ32.zip) er veldig likt sin hjemmeside på http ://www . 
mer berømte storebror: Kast ter- evryware.com/pyrosaurus for 
ning, vandre rundt på det kva- der å ta opp kampen mot hele 
dratiske spillebrettet og kjØp tom- verdens dinoavlere. Du sender 
ter. Har du alle i en serie, kan dinolaget ditt dit, og der får det 
du bebygge dem og dermed øke slåss mot andre lag på en rekke 
dine leieinntekter. Ved nærmere arenaer med ulike egenskaper. 
ettertanke er det hårreisende likt På serveren lagres statistikk, og 
Monopol. er ikke Monopol patent- du deles inn i divisjoner etter dine 
SØkt? resultater. Jeg må tillegge at det 

Fire kan spille WinPolis. Er koster penger å være med i tur
dere ikke mange nok, kan enkel- neringene. Les mer i den digre 
te erstattes av datamotstandere. manualen! 
Å påstå at dette kan konkurrere I Jeg må også føye til at gra
med et virkelig Monopol. er imid- fikken kunne vært bedre. Du be
lertid en stor løgn. Tenk deg fø- høver i alle fall ikke tørke støvet 
lelsen av å holde de to terninge- av 3Dfx-kortet ditt for Pyrosau
ne i din svette hånd, den utklas- rus' skyld! 
ser faktisk det ikke på noen måte 
like heftige museklikket i et da
taspill. Enn så lenge . . . 

WinPolis kommer fra Tysk
land, og det går an å installere 
en tysk variant om man så vil. 
Programmet inneholder også en 
avinstalleringsfunksjon, bra for 
folk som misliker søppel i sys
temmappen. 

PYROMUR" 
Her har vi et program som kan 
stappes inn i avdelingen for ei-

endommelige spill. I Pyrosau
rus (pyro20.exe) skal du føde 

I opp og trene ildsprutende dino
, saurer, og med disse skape et 

lag av ilddinoer som så møter 
andre lag i kamp. Etter den set
ningen burde det vel vært et par
tre utropstegn, eller hva mener 
du selv? 

Først skaper du dine kjem
per. Du har frie hender blant 
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WlraIP 
Wlnzlp, menneskets beste venn. 
er kommet i versjon 6. 3 (win
zip.exe), og ingen kan leve uten 
denne. Denne nye versjonen støt
ter multiple disketter, noe som 
innebærer mye spart møye i dis
se dager da de fleste zippede pro
grammer overstiger det ynkelige 
formatet på en standarddiskett. 

Nedlasting av programmer 
over Internet blir enklere med 
denne Winzip-versjonen, som 

samarbeider bra med både Ex
plorer og Netscape. 

Om du bare vil dele på store 
filer, finnes et hav av alternati
ver. Et av dem er AxMan (ax
man212r.zip), som, med tanke på 
navnet, ganske enkelt kløyver fi
lene i passende størrelser. Du 
kan velge mellom å få filen i dis
kett-tilpasset størrelse eller i et 
format du selv velger. Program-

met fungerer i 30 dager, men du 
kan ta det med ro om du deler på 
filer for senere bruk. En freewa
reversjon av AxMan følger med 
hver fildeling. 

........ ... 
Det er mange som kommer til 
vår hjelp når det gjelder å søke 
etter informasjon på Internet. 
Søkemaskinene slåss om opp
merksomheten på nettet, ja det 
trengs nesten en søkemaskin for 
å holde rede på alle disse søke
maskinene. Og hvilken i verden 
er best? Internet Commander, 
Web Search Verslon t.4 er 
en lett måte å forsøke å spare 
litt tid for oss brukere. Her har 
du 51 forhåndsinnstilte søkerno

lig og kjekt! Dessuten kan du her 
oppbevare bokrnerkene dine, og 
opp til 10 passord. 

...... 
URLPlnger t.O (urJpinger.zip) 
er et program som du kan benyt
te til regelmeSSig å kontrollere 
en www-side. Du skriver bare inn 
adresse og eventuelt passord, og 
URLPinger pinger automatisk si
den og avslører hvordan det gikk. 
Et veldig spesialisert program for 
et fåtall interesserte, men du er 
kanskje hypp på å prøve? Du kan 
for eksempel kontrollere om din 
egen hjemmeside holder mål. 

• 

torer som du lett får adgang til Alle programmene er virustestet 
ved å trykke på en knapp med med den nyeste versjonen av Nor-
motorens ikon. Alta Vista, Lycos, ton Antivirus. 
Hotbot samt mengder av moto- I 
rer jeg aldri før har hørt om. Sti-
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ROM 

De siste årene har ry) inneholder grafikken, musik- KEM - The Klller Emulator: VIL DU LAGE 
emulator-scenen tatt ken og koden til et spill. Emulerer Tron, Tapper, Tim- DIN EGEN EMULATOR? 

ber, Destructlon Derby, Her er noen websider og ftp-si-
helt av, og arkade- DE MEST KJENTE Rampage ++. ter som kan hjelpe deg i gang: 

emulatorer ti l PC er i 
EMULATORENE 
• MAME - The Multi Arcade MAGElX - The Multi Arcade FTP: 

dag en heftig real itet. Machlne Emulator : Denne Game emulator: Denne kjører Con sole and Game Programming 
emulatoren ble startet i januar under Windows og støtter blant site in Oulu, Finland: 

Nesten a l le gamle 1 997, og siste versjon (0.29) støt- annet: Asterolds, Asterolds ftp://x2ftp.oulu.0/ 

klassikere kan emu- ter over 300 spill. Dette antallet Deluxe, Ghosts 'n' Gobllns, 
vokser kraftig etter hver ny opp- Donkey Kong, Donkey Kong A rca de Videogame Hardware 

leres, og kval iteten er datering. Dette er absolutt den Jr., Pac Man, Ms. Pac Man, archieve: ftp:/!ftp .sples .coml 

utrol ig bra (selv på 
heftigste emulatoren. Den em u- Time Pilot, Gyruss, Frogger, 
lerer flesteparten av de eldste Space Invaders, Space Inva- Computer History and Em ula ti-

trege pentiumer). klassikerne, som 1942, 1943, ders Deluxe, Lunar Rescue, on archive at KOMKON: ftp :/! 
Commando, Bomb Jack, Marlo Bros., Moon Patrol, ftp .komkon.org/pubÆMUL8/ 

I AV MORTEN ERIKSEN 
Green Beret, Pac Man, Mr. Do!. 
Ghost'n'Gobllns, Ataris vektor- FAO: ftp :/!rtfm.mlt .edu/pub/ 
spill og en haug med andre. Replay: Støtter over 1 80 spill. usenetlnews.answers/emula-

Mange dyktige pro- Sjekk Da ve 's MAME-page Flesteparten er de samme som tors-faq/ 
grammerere rundt (med linker til alle ROMer du MAME, men den har noen egne 
om i verden bruker trenger ! ) :  http ://www .daves features. WWW: 

mesteparten av fritiden sin på å classlcs .comlframes/mame/ Arcade Emulation Programming 
lage emulatorer for 1 0-1 5 år mamepage.html. Ikarl Warrlors Emulator: Det Repository: http://valhalla.ph.· 
gamle spill. Hvem har vel ikke gode gamle spillet. Fortsatt vel- tn .tudelft .nllemuI8/arcade . 
en del arkademinner fra 80 tal- • System 16 : Denne emulato- dig morsomt! html. 
let? Vel, kanskje ikke de som er ren imponerer stort. Den støtter 
under 20, men i hvert fall de over. for tiden en del av de «nyere» Nemesis Emulator: Også en ANDRE EMULATORER 
Du glemmer ikke spill som Pac- Sega-spillene fra slutten av 80- klassiker. Alle hjemmedatamaskiner og kon-
man, Rally X, Super Cobra, tallet: Altered Beast, Golden soller blir etter hvert emulert på 
1942, Ghosts 'n' Gobllns, Axe, Shadow Dancer, Time Salamander: Også et spill de PC. For tiden kan du få tak i fØI-
Green Beret, Commando, Scanner, Wrestle War, A1len fleste av oss har spilt eller hørt gende emulatorer: Atari 2600, 
Ikarl Warrlors, Bomb Jack, Storm. De neste spillene som om. Atari 5200, Atari Lynx, Co-
Spyhunter, Wonderboy, Ne- står på listen er Hang-On, Spa- lecovlslon, Intellivislon, Nln-
mesls, Outrun, Shlnobl, AI- ce Harrler og Out Run. Du finner alle disse emulatorene tendo 8blt, Nlntendo Game-
tered Beast og mange andre. De siste nyhetene om denne (med ROMer) hos Dave: boy, Odyssey 2, Sega Mas-
Hvis du har glemt disse spillene emulatoren finner du på The Sys- ter System, Sega Game Gear, 
har du vel i det minste en viss tem 16 Home Page: http :// Singlegame: Sega Genesis, Sony Playstat-
erindring om alle pengene du users.skynet.be/sky73910/. http ://www .davesclasslcs . lon, Super Nlntendo, Turbo 
brukte opp, penger som du egent- comlslngJ.e-arcemu.html. GraphlcslPCE, Vectrex, Am-
lig skulle kjøpe Donald-blad og ANDRE EMULATORER strad CPC, Apple Il, Atari 
dundersalt for. Du slipper i hvert Det er en del andre arkade-emu- Multigame: 8blt, Commodore 64, Com-
fall å gå glipp av Donald når du latorer som er verdt å nevne. http ://www .davesclasslcs . modore Amiga, MSX, Slnclalr 
spiller med en emulator. Du bare Både multigame og singlegame: comlmultl-arcadeemu.html. Spectrum, X68000. 
trykker 'l' for å få en credit! Emulatorer til alle disse sys-

Callus - Capcom Emulator: EMULATORER ternene finnes på Dave's video-
HVA ER EN EMULATOR? Emulerer en del Capcom-spill: pA INTERNET game elassies. Du finner nesten 
Emulering er et forsøk på å imi- Street Fighter 2, Maglc Dave's videogame elassies: alle emulatorene og snapshots fra 
te re det interne designet til en Sword, 1941, Willow ++. (http ://www .davesclasslcs . spillene de støtter i filområdet 
innretning. Simulering er et for- com/): Alt av nye arkade-emula- ARCADE på TEKNOs CD-ROM! 
søk på å imitere funksjonene til EMU : Emulerer Asterolds, As- torer og ROMer kommer først på ROMene er som regel beskyttet 
innretningen. For eksempel: Et terolds Deluxe, Battle Zone, denne websiden. Du finner også av lover om kopirettigheter (co-
program som imiterer Pacman Black Wldow, Gravltar, Miss- emulatorer til de fleste andre sys- pyright) som alle andre vanlige 
arcade hardware og kjører ekte/ Ile Command, Red Baron, terner (se slutten av denne artik- spill. Det ligger derfor ingen sli-
umodifiserte Pacman-ROMer er Space Duel, Space Invaders kelen). ke på TEKNOs CD. 
en emulator, mens et Pacman- ++. 
spill skrevet for din PC - som Emu Express (http://home 2 .  
bruker grafikk som Iligner på det Juno First Emulator: Emule- swlpnet.se/-w-28929/) :  Gene- KLASSIKER: Rampage 
originale spillet -Ar en simule- rer Circus Charlie, Crystal reIle nyheter fra emulator-sce- emulert med KEM. 
ring. En ROM (Re d Only Memo- Castles, Hypersports ++. nen. Oppdateres nesten hver dag. 
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I AV TOMMY ANDERBERG 

eg begrunner spørsmålet sit
tende på flyet til Geneve. Det 
er en grå dag i begynnelsen 

av november. Noen stolrader bak 
meg sitter den svenske kabinett
sekretæren Jan Eliasson, på vei 
for å møte resten av den delega
sjonen som skal forsøke å over
tale Saddam Hussein å slippe inn 
FNs amerikanske våpeninspektø
rer i Irak. Livet er fullt av sam
mentreff: Sommeren 1 990 sta
vet jeg meg igjennom nyheten om 
Iraks invasjon av Kuwait på en 
fransk løpeseddel utenfor CERNs 
restaurant nummer 1 .  Det skulle 
drøye ytterligere et år før jeg ble 
klar over det, men bare et hun
dretalls meter unna holdt ver
dens første web-server og web
leser på å ta form. 

I c�befworld 
På den tiden sto CERN stadig 

for Centre Europeenne pour la 
Recherche Nucleaire (Europeisk 
Forum for Kjerneforskning), det 
opprinnelige navn som det fikk 
av sine 1 2  grunnleggerstater i 
1 954. Det er en skjebnens ironi 
at det medium som har inspirert 
IT-guruen Negroponte til å snak
ke om bitenes verden som etter
følger til atomenes - og som mer 
enn noe annet har bidratt til hans 
kjendisstatus - ble født på ver
dens fremste fysikklaboratorium. 

I dag har antallet medlems
stater vokst til 1 9, og betegnel
sen CERN er offisielt bare et vel 
innøvd navn sammen med den 
lengre formen European Labora
tory for Particle Physics. Navne
endringen avspeiler fremflyttin
gen av forskningens frontlinjer, 
fra atomkjernen til de elemen
tærpartikler som skjuler seg i 
dens indre, men for øvrig er det 
meste som før: CERNs oppgave 
forblir å kartlegge materiens min
ste bestanddeler og de naturlo
ver som styrer alt fra enkeltato
mer til galaksehoper. All fors
kning som drives her er sivil -
militært innrettet arbeid er bann-
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INTERNET & CYBERSPRCE 

CERN. De fleste HTML-snekkerne kjenner 
igjen navnet. En del vet antakelig også at det 
ikke handler om et abstrakt begrep fra data
verdenen, men om et sted. Noen få vet ti l og 
med at det var på dette stedet at webben ble 
oppfunnet på begynnelsen av 90-tal let. Men 
hvor mange av dere skul le kunne peke ut 
CERN på kartet, eller si hva forkortelsen 
egentl ig står for? 

lyst - og alle resultater er of
fentlige. Det internasjonale sam
arbeidet strekker seg langt ut 
over medlemsstatene: Halvparten 
av verdens partikkelfysikere -

6500 forskere fra 500 universi
teter i mer enn 80 land - deltar i 
forskjellige CERN-eksperimenter. 
Laboratoriet har to offisielle 
språk, fransk og engelsk, og til 
og med den geografiske plasse
ringen er et symbol for samar
beid land i mellom: CERNs ho
vedområde er internasjonalt ter
ritorium og strekker seg tvers 
over den fransk-sveitsiske gren
sen, halweis mellom Geneve og 
Jura-fjellene [ 1 ]. 

ERNs internasjonale karak
ter er en av de viktigste 
årsakene til at webben ble 

fØdt nettopp her. De fleste for
skere som deltar i CERN-ekspe
rimenter befinner seg for det 
meste hjemme ved sine universi
teter og holder kontakten med de 
øvrige deltakerne - ofte hundre
talls, spredt over hele verden -
via nettet. Til CERN reiser man 
for å installere og vedlikeholde 
utrustning, men når et eksperi
ment er kommet godt i gang, be
høver som regel bare en mindre 
styrke være på plass her. E-mail, 
gruppemøter i real tid med chat
liknende programmer som PH 0-
NE og TALK, dataoverføring med 
FTP, fjernoppkopling og søking i 
databaser med telnet hørte der
for til hverdagen for verdens par
tikkelfysikere lenge før Internet 
ble et begrep for folk flest. Gren
sesnittet var for det meste en 
enkelt kommandolinje, og det var 

FIKK IDEEN: Den britiske 
fysikeren Tim Berners-Lee. 

flere datanettverk. Men i 1 989 
hadde CERN allerede i det alt 
vesentlige rukket å bli navnet i 
et lite IT-samfunn. Det var da 
den britiske fysikeren Tim Ber
ners-Lee foreslo at man skulle 
knyte sammen det hele med et 
enhetlig, hypertekst-basert infor
masjonssystem. Han kalte forsla
get sitt for World Wide Web og 
formateringsspråket HyperText 
Markup Language. 

Tim arbeider ikke lenger på 
CERN - siden høsten 1 994 har 
han arbeidet på MITs Laborato
ry for Computer Science i Bos
ton, der han leder W3 Con sorti
um (W3C), det organ som sam
ordner webbens videre utvikling 
[2] - men hans nærmeste med
arbeidere fra pionertiden, data
ingeniøren Robert Cailliau, er til
bake. Nå leder han CERNs Web 
Office [3], med det øverste an
svaret for WWW-bruken innen la
boratoriet. Det er ingen lett jobb 
- CERN hadde ved siste gjennom-

regning drøyt 200.000 HTML-si
der og mer enn 1 60 interne web
servere på forskjellige maskin
og programvareplattformer, men 
skal noen kunne holde et så kom
plekst intranett gående, så er det 
nok denne storvokste belgieren. 
Han begynte å samarbeide med 
Tim Berners-Lee i 1 990, og had
de hovedansvaret for utviklingen 
av den aller første web-serveren 
og -leseren, som ble klare sam
me år. 



- Det er nok flere som holder 
på å samle sammen materiale til 
en bok om webbens fødsel, sier 
han når vi tar en prat over en 
kopp kaffe på restaurant num
mer 1. - Hele historien er full av 
tilfeldigheter og tapte sjanser. av 
folk som gikk forbi hverandre i 
korridorene uten å vite hva den 
andre holdt på med. 

Webbens suksess var langt 
fra gitt fra begynnelsen. Tvert 

I imot. Mengder av vanskeligheter 
måtte overvinnes, og flere gan-

INTERNET & CYBERSPR 

ger så det ut som om prosjektet 
ikke hadde noen fremtid. 

Et av de største problemene 
man ble stilt overfor. var det 
blandede maskin- og nettverks
miljøet på CERN. Den opprinne
lige serveren og leseren ble utvi
klet hos NeXT, Steve Jobs' alt for 
tidlig innsovnede visjon av 90-
tallets arbeidsstasjon. «Kuben» 
hadde en rekke egenskaper som 
gjorde den til en (for den tiden) 
suveren utviklingsmaskin: Et gra
fisk, vindusbasert brukergrense-

BESKJEDENT: CERNs eneste offisielle «utstiJJJng» om opp
finnelsen av WWW, i et bortgjemt hjørne ved restaurant 
nummer 1. I monteren finnes en svart NeXT-«kube» (den 
datamaskin som den første web-serveren og den første web
leseren ble utviklet på) og en design-pris. Lengst oppe, over 
den grå terminalen, står det «The web was invented at 
CERN», og lenger ned «Surf the web here». Skiltet ved siden 
av tangentbordet opplyser om at demoen dessverre er 
«Temporarily out of order». 

snitt over et Unix-kompatibelt ternet) og et objektorientert pro
operativsystem, innebygget støt- grammeringsmiljø (Objective C, 
te for Ethernet (og dermed for en nær slektning til C++). På 
TCP/IP-baserte nettverk - les In- CERN finnes fortsatt noen funge-
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LEDER HAN CERNS WEB 
OFFICE: Robert CaJlliau. 

rende eksemplarer (- Vi passer 
veldig godt på dem, forsikrer Ca il
liaus nærmeste medarbeider, den 
greske fysikeren Maria Dimou 
oss. - De har samlerverdi nå, så 
vi er faktisk redde for at noen 
skal forsøke å stjele dem!). Men 
de fleste tiltenkte brukerne satt 
ved enklere arbeidsstasjoner fra 
Sun eller DEC med tegnorienter
te vindusgrensesnitt, eller (enda 
verre) ved tegnterminaler koplet 
til minidatamaskiner (VAX VMS) 
eller stordatamaskiner (IBM VM). 
VAX-brukerne hadde dessuten in
gen planer om å slutte å bruke 
DECs egne nettverksprotokoll 
DECNET, som blant annet utgjor
de stammen i det store italien
ske INFN-nettet. 

- Jeg betalte en av våre bes
te programmerere tre måneds
lønner for å tilpasse webben til 
DECNET, forteller Cailliau. - men 
det førte ikke til noe som helst. 
Det var rett og slett umulig. 

Det hører med til historien 
at Italia er en av CERNs største 
bidragsytere, og at CERNs gene
raldirektør på denne tiden var 
den italienske Nobelpris-vinneren 
Carlo Rubbia. Men skulle det i 
det hele tatt bli noen web, så 
måtte det bli med TCP/lP. 

ølgen ble at jeg ikke stiftet 
bekjentskap med WWW før i 
1 99 1 .  Da arbeidet Nicola 

Pellow noen måneder som tek
nisk student på CERN, der hun 
fikk som oppgave å skape en mi
nimal, tegnbasert web-Ieser som 
skulle kunne kjøres på praktisk 
talt en hvilken som helst data
maskin. Resultatet var langt en-
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klere enn etterfølgeren Lynx, et
tersom Pellow ikke en gang kun
ne anta at det skulle finnes pil
taster og fullskjermspekere eller 
muligheter for understreking og 
blaing på alle plattformer. Side
ne ble skrevet ut som ren tekst, 
en skjerm om gangen; lenkene 
ble vist som nummer innenfor ha
keparenteser, og for å komme vi
dere måtte brukerne taste inn et 
lenkenummer eller en bokstav på 
kommandolinjen (Enter for nes
te skjerm, U for å se en gang til 
på forrige skjerm osv.). Visst var 
det primitivt, men nå kunne man 
til og med «surfe» på en telety
pe-skriver! 

ReakSjonene var blandet. Min 
egen var å bygge opp et gigan
tisk søvnunderskudd m�ns jeg ut
forsket den nye verden som holdt 
på å vokse frem foran mine sta
dig mer rødsprengte øyne. Det 
var stadig noe nytt å se; stadig 
nye eksperimentelle servere kom 
i gang. Serverprogramvaren for 
NeXTen var lett å tilpasse til an
dre Unix-maskiner, og Bernd Pol
lermann fremskyndet utviklingen 
ytterligere ved å skape en server 
for IBMs VM-system, slik at 

OVERBLIKK: CERN fra 
luften. I bakgrunnen ser du 
Jura-fjellene. Den store 
inntegnede sirkelen viser 
den tunnel med 27 kilo
meters omkrets der akse
leratoren LEP finnes, og 
der LHC også bygges. Den 
mindre sirkelen viser tun
nelen (7 km i omkrets) med 
den eldre akseleratoren 
SPS. Grensen mellom Sveits 
og Frankrike er også mar
kert. 

CERNs (i dag kasserte) hovedda
tamaskin og andre stormaskiner 
på universiteter og forskningsin
stitutter også kunne tilsluttes. 
Sterkest inntrykk i min første tid 
med webben gjorde superdata
maskinprodusenten Thinking 
Machines (i dag Connection Mac
hines Services [4]) ved å legge 
opp en site med CIAs World Fact
book på en av sine hyperkuber 
(en legendarisk, massiv parallell 
superdatamaskin). Å kunne ko
ple seg opp mot en hyperkube på 
den andre siden av Atlanteren og 
bla i en CIA-database var ganske 
enkelt ubeskrivelig heftig, selv om 
databasen det dreide seg om var 
offentlig og alle opplysningene al
lerede fantes på trykket papir. 
Det var vanskelig å unngå følel
sen av at bare man lette tilstrek
kelig lenge, så kunne man finne 
en bortglemt liten lenke til CIAs 
virkelige hemmeligheter. Det ru
dimentære, tekstbaserte grense
snittet og den begrensede tilgan
gen (oppkopling var tillatt kun på 
visse tider på døgnet) bare økte 
denne følelsen (World Factbook 
finnes i dag på [4]. men det er 
lenge siden et besøk på CIAs site 
kunne kalles heftig). 

Andre - kanskje en majoritet 
av de tidlige «surferne» - ble på 
langt nær like fascinerte. I dag 
mener Cailliau at det var en feil 

å lansere Pellows portable, men 
primitive leser. Brukere som ikke 
hadde tilgang til en NeXT spurte 
hva det hele skulle være bra for, 
for de «hadde jo allerede FTP»! 
Andre påpekte surt at CERNs 
oppgave skulle være grunnfors
kning, ikke å «lage leketøy». Ma
ria Dimou husker hvordan man 
måtte ta i bruk et hvert tenkelig 
argument for å holde prosjektet i 
live, som når Rubbia på overdå
dig italiensk vis ville ha en egen 
kommunikasjonssatell i tt for å 
overføre eksperimentdata og bil
der, og web-gruppen påpekte at 

PLAKAT: I begynnelsen av 
90-tallet var det her en 
enkel plansje med over
skriften «The World Wide 
Web Project». Nå har web
gruppen piffet seg litt opp, i 
alle fall. 



deres «leketøy» kunne gjøre det 
samme med det eksisterende 
nettverket. Man klarte å overle
ve, men forble hele tiden en be
skjeden satsing med bare en 
håndfull medarbeidere. Så sent 
som i 1 992 var det mest synlige 
tegnet på CERNs web-utvikling 
en stor, håndlaget plansje med 
overskriften «The World Wide 
Web Project» , strategisk plassert 
ved hovedbygningens inngang fra 
restaurant nummer 1 .  

Det var p å  denne tiden at 
WWW glapp ut av hendene på 
CERN. Da den første grafiske 
web-leseren for Windows, Mac
intosh og X-Windows ble lansert 
i 1 993 kom den ikke fra Geneve, 
men fra NCSA (National Center 
for Supercomputing Applications) 
ved University of Illinois [5], der 
den ble utviklet av en (den gang) 
ukjent student ved navn Marc 
Andreesen: NCSA Mosaic. Resten 
er, som det pleier å hete, histo-
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rie. Jim Clark - en annen fySiker 
som allerede på 70-tallet sadlet 
om til datateknikk, og som hadde 
skapt seg et navn (og en anseelig 
formue) ved å grunnlegge Silicon 
Graphics - fikk høre om Marcs 
program, dro på besøk og likte 
hva han så. I november 1 994 skif
tet deres nystartede selskap navn 
fra Mosaie Communications til 
Netscape Communications. På 
dette tidspunktet var antallet 
web-servere på Internet 1 0.000, 
antallet brukere 1 0  millioner -
og den andel som kan formodes 

å ha kjent til CERN og dets rolle 
i webbens utvikling helt ubetyde
lig. 

ailliau sier i dag at CERNs 
opprinnelige NeXT -browser 
uten tvil var bedre enn Mo-

saic, men uten at det ble gjort 
noe for å tilpasse den til kom
mersielt gangbare plattformer 
forble den nærmest en skjult 

hemmelighet. Tidligere i 1 994 
hadde CERN under den nye ge
neraldirektøren Christopher 
Llewllyn-Smith endelig fått opp 
øynene for webbens potensial og 
SØkt om midler fra EUs ESPRIT
program for en ordentlig utvi
klingssatsing, men da var det al
lerede for sent: Ånden var slup
pet ut av flasken, Internets kom
mersialisering var begynt og de 
grunnleggende spillereglene for
andret seg. I den situasjonen ble 
det vurdert som upassende for 
CERN - med grunnforskning 
innen elementærpartikkelfysikk, 
ikke datateknikk, på agendaen -
å fortsette å egne seg til allmenn 
web-utvikling. I stedet ble W3C 
dannet for dette formålet, og Tim 
Barners-Lee flyttet til Boston, 
mens Cailliau fortsatte arbeidet 
med å skape speSifikke verktøy 
for CERNs virksomhet. 

Med fasiten i hånd ble CERNs 
uttelling av den oppfinnelsen som 

åpnet Internet for den gemene 
hop og som for alvor startet den 
pågående «IT-revolusjonen» yt
terst mager. Netscape - som ikke 
hadde eksistert uten CERN - gir 
laboratoriet fri tilgang til sin pro
gramvare, men for øvrig er man 
nå bare en web-bruker blant an
dre. 

Jeg lurer på om det er en 
følelse av å ha gått glipp av en 
historisk sjanse eller en gjenle
vende forakt for «leketøy» som 
gjør at CERNs rolle som web-pi
oner ikke blir løftet mer frem i 
dag. Alt jeg lykkes å finne av PR
materiale når jeg vandrer rundt 
på jakt etter bilder, er en liten 
monter med en NeXT-kube og 
noen bilder av Tim Berners-Lee 
og Robert Cailliau utenfor restau
rant nummer 1 .  Det og en forbe
dret versjon av web-gruppens 
gamle propagandaplakat innen
for inngangen til hovedbygningen, 
nå i selskap med et par arbeids-
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stasjoner, er alt som vitner om 
at WWW faktisk ble oppfunnet på 
CERN. 

ens jeg på flyet til Gen
eve vandret blant min
ner, handler mine tan

ker på hjemreisen om CERNs usi
kre fremtid. Det ligger en viss 
bitterhet i at IT-bransjen har sett 
sine overskudd skyte i været i 
løpet av 90-tallet, mye takket 
være den Inter- og intranet-re
volusjon som fulgte i webbens 
kjølvann, mens CERN (på sam
me måte som nær sagt all grunn
forskning) har fått se sin økono
mi utvikle seg i motsatt retning. 
Virksomheten «rasjonaliseres» , 
personalet skjæres ned, og de av 
oss som fortsatt tror at mennes
keheten bør strebe etter noe mer 
enn bare å leve for dagen får 
stadig større grunn til pessimis
me. 

På CERN forbereder man nå 
det største eksperimentet noen
sinne: LHC, Large Hadron Colli
der. Forhåpningen foran alle an
dre er at man skal finne Higgs
bosonen, en elementærpartikkel 
som må eksistere om den forstå
else for materiens oppbygning 
som møysommel ig er satt 
sammen siden begynnelsen av 
60-tallet virkelig stemmer. Higgs
bosonen spiller en unik rolle i 
teoribyggingen: Den svarer for 
alle andre partiklers masse. Å 
finne den ville være en bekref
telse på at vi virkelig har lykkes i 
å forstå noe om hvordan univer
set fungerer. Å kunne utelukke 
dens eksistens ville være like vik
tig, og tvinge oss til å om prøve 
mye av det vi i dag mener å vite. 

Til tross for at arbeidet på 
LHC har pågått siden 1 994 gjør 
den knappe finansieringen at de 
første forsøkene ikke kommer til 
å bli gjennomført før i år 2004, 
og helt klar for kjøring blir LHC 
først i 2008. Men i dagens bistre 
internasjonale økonomiske klima 
finnes de som setter et spørs
målstegn ved om CERN i det hele 
tatt kommer til å eksistere om 
noen år. I Sverige var det så sent 
som i sommer et åpent spørsmål 
om man skulle fortsette å delta i 
samarbeidet, og lignende disku
sjoner føres også andre steder. 
Bevilgningene til LHCs eneste 
«konkurrent» , USAs SSC (Super
conducting SuperCollider) ble 
stoppet allerede i oktober 1 993. 

Den gangen mistet  drøyt 
2.000 forskere og teknikere job
ben. Årevis med arbeid ble kas
tet bort til ingen nytte. Karrierer 
ble ødelagt. Men om CERN faller 
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L I NKS  
[1 ] http://www.cern.ch/ 

[2] http://www.w3.org/ 

[3] http://www.cern.ch/ 
WebOfflcel 

[4] http://www.connmach. 
coml 

[6] http://www.odcl.gov/cla/ 
publlcatlons/nsolol 
wfb-all.htm 

[6] http://www.ncsa.uluc.edu/ 

som offer for politisk kortsiktig
het og ukunnskap, blir følgen mer 
enn «bare» enda noen tusen per
sonlige tragedier. Da kommer 
menneskehetens eneste gjenvæ
rende vindu mot svarene på de 
store spørsmålene om vår plass 
i universet til å stenges. Kanskje 
for alltid. 

INGEN UFO: Nei, dette er ikke noe romskip, men et gammelt 
såkalt boblekammer som står oppstilt utenfor CERNs 
hovedbygning til minne om svunne tider. På 50- og 60-tallet 
fYlte man disse monstrene med flytende kve1stoff som man 
deretter bragte i kok. De første boblene ble dannet der 
ioniserende stråling passerte gjennom kvelstoffet, så man 
kunne fotografere partiklenes vei som boblespor, og deretter 
studere bildene i ro og mak. Om ikke stoffet eksploderte, 
altså. Det hendte, og det dreide seg om noen tonn . . .  





Stadig flere lager sin 
egen personl ige 
hjemmeside på net
tet. Konkurransen om 
oppmerksomhet er 
beinhard. Både inn
hold og presentasjon 
er viktig når du vil 
lage en side som skal 
bl i  lagt merke ti l !  

I AV TONNY ESPESET 

Den vanligste feilen nybegynne
re i web-design gjør, er at de 
propper siden full av effekter. Det 
er ikke noe galt med Java, Flash 
eller animerte GIFer, men det er 
viktig å være klar over at dette 
stjeler veldig mye av brukerens 
oppmerksomhet. Hva er egentlig 
viktigst? En spinnende Mac-Iogo 
i øverste venstre hjørne, eller in
troduksjonsteksten din som for
klarer brukeren hva siden din 
handler om? Forhåpentligvis det 
sistnevnte. 

En annen ulempe med spesi
aleffekter er at de tar relativt 
lang tid å hente frem. Undersø
kelser er gjort som tyder på at 
den gjennomsnittlige brukeren 
ikke gidder å vente i mer enn ti 
sekunder før han hopper videre. 
Det er derfor helt avgjørende at 
introduksjonssiden din lastes ned 
kvikt. Selv om siden din skal 
handle om ny web-teknologi, vil 
det lønne seg å ha en helt enkel 
introduksjonsside med linker vi
dere til enkeltvise heftige pre
sentasjoner. Prøv å unngå å bru
ke ny teknologi for teknologiens 
Skyld! Selv GameLan, som har 
Internets største samling Java
applets, bruker ikke en eneste 
Java-applet på forsiden sin. Det 
gjør at ting flyter raskt og lett. 

I HOLD, IKKE PEKERE 
Den neste feilen nybegynneren 
gjør er å legge inn en enorm sam
ling linker i bunnen av siden. For 
det første bør en samling av lin
ker legges under en egen katego-
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ri for å gjøre forsiden mer over
siktlig, og for det andre bør an
tall linker begrenses til så få som 
mulig. Jo flere linker man legger 
ut, jo større risiko er det for at 
de blir utdaterte etter en stund 
om man ikke stadig følger opp og 
Sjekker at de virker. Ikke regn 
med at noen tar seg bryderiet 
med å si ifra om dette til deg. 

Det er også viktig at du ten
ker kvalitet fremfor kvantitet. Ved 
å velge ut de beste linkene, har 
du gjort en verdifull sorterings
jobb for den som leser siden din. 
Om du legger ut alt du kommer 
over, vil leserne bare bli forvir
ret. Det beste er etter min me
ning faktisk å droppe linker, og 
heller satse på å lage et interes
sant innhold selv. Det er selv
sagt mye arbeid, men folk som 
surfer er kresne og kvalitetsbe
visste. Originalt innhold er det 
eneste som holder i det lange lØp! 

ENKEL NAVIGERING 
Det er lett å glemme at andre 
mennesker ikke kjenner sideopp
settet ditt, og derfor lett kan gå 
seg vill. Det er viktig å ha gode 
menyer som gjør det lett å navi
gere seg rundt på sidene dine. 
Prøv å holde hovedkategoriene til 
et minimum, og ha heller logisk 
oppdelte underkategorier til dis
se. En side dedikert til Quake vil 
for eksempel ha en download-side 
på førstesiden, og på denne yt
terligere linker til mer detaljerte 
kategorier som level-editorer, 
patcher, ekstra brett etc. Sek
sjonen for ekstra brett kan igjen 
deles opp etter deathmatch-brett 
eller single player-brett. 

Du bør begrense antall nivå
er til tre-fire for at det ikke skal 
ta for lang tid å lete seg ned til 
informasjonen man er ute etter. 
Hvor mye du deler opp, avhen
ger selvsagt også av mengden 
informasjon du har tilgjengelig. 

KLASSISK BOMMERT: 
Selv om hjemmesiden tJJ 
3dfx er fin å se på, har de 
gjort en klassisk tabbe. 
Siden er fanoy, men lite 
brukervennlig. Det er 
vanskelig å få oversikt over 
alle tjenestene før du har 
klikket rundt på bildet for å 
se hva som er hva. 

Sørg også for å ha en peker 
til hovedsiden din på hver un
derside, slik at folk som sendes 
direkte til en underkategori fra 
en søkemotor eller annen side fin
ner frem til hovedoversikten din. 

Mange legger opp en løsning 
hvor navigasjonsmenyen ligger i 
en egen frarne. Dette er en for
del på mange måter, for da vil 
ikke navigasjonsmenyen måtte 
lastes ned på nytt når brukeren 
flytter seg fra sted til sted. 

Men frarnes har også en del 





ulemper. Om du bruker frarnes 
kan brukeren for eksempel ikke 
sette et bokmerke på en bestemt 
side. Frarnes kan også villede en 
søkernotor. Generelt vil jeg an
befale å unngå frames. siden det
te fort kan forvirre mer enn det 
forenkler. De fleste kommersiel
le sider har allerede gått bort fra 
bruken av frames. 

Hovedverktøyet for navige
ring er tekstlinker . som derfor 
spiller en viktig rolle på siden 
din. Mange bruker sine egne far
ger på linkene. Dette kan i visse 
tilfeller være helt nødvendig for 
at linken ikke skal være vanske
lig å lese. men bruk om mulig de 
forhåndsdefinerte fargene. Dette 
vil gjøre det lettere for brukeren 
å se hva som er linker og hva 
som ikke er det. Av samme årsak 
bør du unngå å bruke understre
ket tekst. siden de fleste nettle
sere automatisk viser linker un
derstreket. 

KORTE SIDER 
Det er fort gjort å legge for mye 
informasjon på en side. slik at 
man må scrolle langt nedover for 
å finne frem. Undersøkelser har 
vist at knapt 1 0% av brukerne 
scroller utenfor det som er syn
lig på skjermen til enhver tid. 
Legg derfor alltid ytterligere in
formasjon i undersider. slik at du 
i størst mulig grad unngår at bru
kerne må scrolle for å få med 
seg alt. Forsøk å gjøre hver side 
så enkel og rett-på-sak som mu
lig. slik at hele blir synlig i et 
vindu av standard størrelse - det 
vil si ca. 700x400 punkter. Ved å 
porsjonere informasjonen gjør du 
også sidene dine mer smidige og 
raskere å navigere i. 

DARL/G: Ikke bare er de 
såkalte warez-sidene 
ulovlige, de representerer 
også det absolutt dårligste 
hva web-design angår. 
Grelle farger, en haug med 
utdaterte linker og 
intetsigende effekter. 
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SPESIALISERT INNHOLD 
Det kan være mye arbeid å lage 
en god web-side, så det kan være 
smart ikke å gape over for mye. 
Prøv å holde deg til ett tema. 
Lag heller flere separate hjem
mesider om du har flere tema du 
ønsker å ta for deg, eller legg 
eventuelt linker til ulike under
kategorier på hovedsiden din. 
Bare ha i bakhodet at jo mer du 
rendyrker ett tema, desto større 
sjanse er det for at siden blir 
bokmerket av folk med samme 
interesser. Sider som tar for seg 
alt mellom himmel og jord vil al
dri kunne skrape mer enn litt i 
overflaten av emnene, og er der
for uinteressante for de fleste. 

DESIGN 
Prøv å holde deg til en viss stan
dard når du lager siden. Det er 
viktig at folk kjenner seg igjen i 
miljøet slik at de finner frem uten 
å måtte fikle. Om du for eksem
pel bruker mange fancy menyer 
kan det være vanskelig å skjøn
ne hvordan man skal bruke dem. 
Om du bruker en image map 
(klikkbart bilde), er det ikke all
tid logisk hvor man skal klikke 
for å komme videre. Ha alltid al
ternative tekstlinker til denne 
type menyer. 

Farger er et kraftig virkemid
del, og mange er altfor glad i å 
bruke dem. En svart bakgrunn 
med mange ulike farger på tek
sten er vanlig, men kan virke 
svært distraherende. Prøv å hol
de deg til klare, rene farger med 
gode kontraster, slik at teksten 
er lett å lese. Unngå derfor også 
bruk av bråkete bakgrunnsbilder, 
de forstyrrer mer enn de tilfører. 
Hvis du må bruke et bakgrunns
bilde, la det ha liten kontrast mot 
bakgrunnsfargen du ønsker. Ny
anser i en fargetone er det beste. 

OPPFIN SOMHET 
Man må være litt oppfinnsom for 
å bli lagt merke til. Men hvordan 
klarer man det om man skal lage 
en A4 web-side som alle skal 
skjønne og finne frem i sånn uten 
videre? Dette er slett ikke en
kelt, . men det er mange ting man 
kan gjøre uten å endre utseendet 
altfor radikalt i forhold til andre 
sider. 

Fiffig bruk av bilder og gra
fikk er kanskje det kraftigste vir
kemidlet. Hva med å la alle bil
dene på siden din være runde? V 
seg begrense til firkantede bilder 
siden det er slik datamaskinen 
oppfatter dem. Men ved hjelp av 
gjennomsiktige GIFer kan du lage 
bilder som har en helt vilkårlig 
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form. Mer runde former og awik 
fra de harde kantene man er vant 
med på dagens datamaskiner er 
i hvert fall en stil jeg selv liker. 
Men det aller beste tipset er kan
skje å surfe rundt på måfå for å 
hente inspirasjon. 

Bruk av animasjon er også et 
kraftig virkemiddel som får siden 
din til å skille seg ut, men som 
jeg har var inne på tidligere er 
det viktig å begrense bruken av 
bevegelige ting som stjeler bru
kerens oppmerksomhet. Det er 
selvsagt helt i orden å skape be
vegelse der brukerens oppmerk
somhet er i øyeblikket. Om du 
for eksempel sørger for at knap
per animeres idet de klikkes på, 
kan det være en morsom effekt -
som ikke distraherer. Eksempel 
på det motsatte er en animert 
GIF som hele tiden tikker og går 
øverst på siden. 

Et interaktivt web-design er 
det neste store skrittet. Ved å ta 
i bruk ny web-teknologi kan bru
keren få øyeblikkelig respons på 
det han foretar seg, og sidene 
dine blir mer enn bare en kopi 
av allerede eksisterende medier, 
som aviser og oppslagsverk. 

Dette kan være spesielt ef
fektfullt i menyer. Java, Shock
wave, Javascript eller Flash er 
naturlig å bruke i denne sam
menhengen. Skjønt jeg vil ikke 
anbefale verken Shockwave eller 
Javascript. Javascript oppfører 
seg snodig på enkelte nettlesere. 
Men bland nå endelig ikke Java 
sammen med Javascript. Java er 
svært anvendelig, og har ikke noe 
med Javascript å gjøre utover 
navnelikheten. Shockwave forut
setter at brukeren har lastet ned 
Shockwave plug-in fra Macrome
dia. Java er derimot innebygget i 
alle nye nettlesere, og Flash-pre-

���:=.!=:!_-:!i:q 
BRA: Maoromedia har laget 
en smakfull hjemmeside 
som kombinerer både 
funksjonalitet og ny 
teknologi på en bra måte. 

sentasjoner kan på sin side vises 
ved hjelp av Java. Flash er dess
uten støttet direkte i Internet Ex
plorer 4.0. 

TELL KILOBYTES 
Det er ekstremt viktig å sørge 
for at siden din vises raskt. Det 
som tar lengst tid å laste ned er 
bilder og lyd. Unngå store bilder. 
Hvis du ikke kan unngå store bil
der, så sørg for at de blir kom
primert riktig . Bruk JPEG om du 
skal legge ut scannede bilder. og 
GIF om du skal legge ut bilder 
med få farger og store rene fla
ter. JPEG kan komprimeres med 
tap av kvalitet. Jo dårligere kva
litet du velger, desto mindre blir 
filene. Prøv deg frem for å finne 
uJ hvor mye komprimering dine 
bilder tåler. Generelt vil bilder 
med jevne fargeoverganger tåle 
høy komprimering, mens bilder 
med høye kontraster vil tåle min
dre. 

Lyd bør etter min mening de
finitivt unngås. i alle fall auto
matisk lydavspilling som kommer 
uten at brukeren har bedt om det. 
Spesielt irriterende er det med 
digital lyd som spilles av i en 
løkke. Ikke nok med at det tar 
lang tid-å laste ned slike lydsnut
ter, man blir som regel lei etter 
å ha hørt dem i få sekunder uan
sett. 

HØR ANDRES MENINGI 
Når siden din er ferdig, test den 
gjerne på venner og bekjente før 
du legger den ut på nettet! 





TEMA: LAG BEDRE WEBSIOER 

ITE TH 
Shockwave har eksistert ganske lenge nå, 
men det har nettopp bl itt mye, mye mer inter
essant. TEKNO tester her Macromedias tre 
verktøy for å lage shockerende w'ebsiter. 
Flash 2, 'D irector 6 og Authorware 4 står på 
scenen! 

I AV MATS-OLA STRØM •• Et Shoc�ave:pro
gram kJøres mte
grert på en websi

de. Det kjøres gjennom en plug
in i Netscape eller Explorer (helst 
ikke). Shockwave er den beste 
måten å levere multimedia på 
over Internet eller et Intranet. 
Det kan dreie seg om hva som 
helst fra et animert banner til en 
stor presentasjon eller et spill. 
Vil du finne ut mer om Shockwa
ve, bør du tar en tur til Macro
medias website på bttp :llwww.
macromedla.com, laste ned en 
plug-in og sette i gang. Her fin
ner du mange coole eksempler. 

alt du kan tenke deg. Det beste 
med Flash er filstørrelsene. En 
animasjon som ville blitt 300 kb 
som GIF-animasjon tar nå bare 
ca. 5- 1 0  kb. DET er revolusjone
rende. 

Man er ikke helt låst til vek
torgrafikk. Man kan importere 
bitmapbilder også, selv om fil
størrelsen vokser betydelig da. 

FLASH: Maoromedia Flash, 
0001 animasjon for webben. 

Når du har undersøkt alle dis
se frekke småsakene, blir du vel 
sugen på å lage noe selv. Her 
kommer programmene inn i bil
det. Vi begynner med Flash. 

Å slenge inn en Flash-anime
FlASH 2 ring på en web-side er ikke van
Flash 2 er et program for å lage skelig. Litt fikling med <OB
animeringer for webben. Anime- JECT>- og <EMBED>-taggene, 
ringer i hØY kvalitet som krever og så er du i gang. Er det impo
liten båndbredde. Flash jobber på nerende? Svar ja. 
samme måte som et vektorba- Når du ser på en animasjon 
sert tegneprogram, r. eks. Illus- eller et bilde som er laget i Shoc
trator eller Freehand. En linje i kwave har du visse alternativer, 
:�I�iSJr � J'ij": 1ijja"te!1(at��'klJr.V�::f,' lr ?!�� W. inn, velge kantut

n viss interaksjon 

datablad med CD-ROM er det 
95% sjanse for at menysystemet 
er laget i DIrector (dog ikke TEK
NOs). 

Director er et meget kraftig 
program, som kan brukes til det 
meste. Det jobber etter et sys
tem som kan sammenlignes med 
en filminnspilling. Man har en 
rolleliste, en east, der alle skue
spillere (members) er samlet. 
Disse skuespillerne plasseres ut 
på scenen (stage) der de kan sty
res av regissøren (direetor). Når 
skuespillerne befinner seg på 
scenen så ser man det i score
vinduet, et tidslinjebasert orien
teringsverktøy. Her kan man leg
ge overganger (wipes og dissoJ
ves), lydeffekter og Lingo-scripts. 
Skuespillerne har sine egne lin
jer og kalles her for sprites. 

Nytt i versjon 6 er at man 
kan gi sine members forskjellig 
slags oppførsel (behaviours). Sli
ke kan kjøpes som tillegg til pro
grammet, men en hel del inngår 
også. 

En av Directors kraftigste 
egenskaper er at det 'går an å 
programmere. Lingo heter språ
ket, som ligner Vi sua l Basic gan
ske mye, riktignok noe forenklet. 
Det som er litt kjedelig er alle de 
unødvendige ordene som brukes 
i språket, f. eks. put 2 loto tbe 
stretch of sprite 2, istedenfor 
r. eks. stretch(2)=2. Jaja, det 
hjelper kanskje ferske produsen
ter, men knapt oss *nørder*. 

Når du skal lage noe i din 
presentasjon i DIrector, impor
terer (ansetter, kanskje) du dine 

skuespillere (bilder, lyd, filmer, 
tekster) i east. Der har så hele 
programmet tilgang til dem. Nå 
kan du dra-og-slippe dem til sta
ge, og plassere dem slik du vil. 
Senere kan du lage en loop i Lin
go som venter på at du skal f. 
eks. trykke på «den knappen» , og 
så hopper språket dit. Enkelt. 

Director kan veldig mye. Du 
har kontroll ned til minste detalj 
på alle dine castmembers gjen
nom Lingo, og du har avanserte 
grafiske muligheter gjennom et 
godt gjennomtenkt brukergrense
snitt. 

Du kan dessuten legge inn 
Flash-filer i DIrector-produksjo
ner og utnytte disses små filstør
relser. 

Når du har laget din presen
tasjon i Director, kan du velge å 
lage en såkalt projeetor av den, 
eller å lage en Shockwave-fil. En 
projector er en standalone-appli
kasjon som kan kjøres på alle da
tamaskiner (dog ikke på Mac hvis 
den er laget på PC og motsatt). 
Du kan også gjøre den til en 
streaming Shockwave, som sen
der data til deg alt ettersom du 
avanserer i presentasjonen. 

AUTHORWARE ,. 
Authorware er tungvekteren i 
bransjen. Det er et meget kom
plekst program med en manual 
som kan beskrives som en mur
stein. Likevel er det veldig lett å 
bruke. 

Authorware benyttes mest til 
opplæringsmultimedia, blant an
net som treningsprogram for an-
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«flytskjema», og legger opp ulike 
veier gjennom f. eks. et spørs
mål eller en meny. Dette er en 
smidig måte å jobbe på, etter
som man får et meget stort over
blikk over sin presentasjon. 

En hel del andre smidige sa
ker er bygget inn i programmet. 
En som jeg reagerte på ved en 
visning av programmet, var mu
ligheten til å legge et animert bil
de langs en bane. Authorware gir 
virkelig stor grad av kontroll. Du 
kan også lage Shockwave-filer 
med dette programmet. Disse fi
lene kan deles opp i mindre, f. 
eks. 1 MB-filer for å gjøre strea
mlng Shockwave over nettverk 
lettere. 

• 

Hvis du vil pusle med multime
dia og berike din website slik at 
dine venner får lang maske, så 
bør du etter min mening velge 
Flash og/eller Director. To kraf
tige programmer som gjør job
ben, og vel så det. Med Director 
kan du også lett programmere 
dine egne spill - med full kon
troll over alt som skjer. Author
ware henvender seg kanskje mer 
til folk utenfor TEKNOs leser
krets, men er likevel interessant 
med tanke på den kraften det til
byr. 

Demos av Flash og Author
ware kan hentes fra www.mac
romedla.com. 

TEMR: LRG BEDRE WEBSIDER 

FRONTPRGE 98  GJØR JODDEN 

• Home '-=���� � ______ Favorites 

lBUiionl .... . . . . . . . . . . Høre· fS·å ·goodpiSce to descrfbe·aiisto(your hobbies'-proJåCiS· or· fniereStS.·· · ·· ·· · · · · ·  
[Buttonl 
�nl 

Int.rest 1 Provide a description, picture, or perhaps a hyperlink here. 

Interelt 2 Provide a description, picture, or perhaps a hyperlink here. 

Interest 3 Provide a description, picture, or perhaps 8 hyperlink here.' 

Misliker du kryptiske kodeord og mennesker 
som briefer med dyptgående kjennskap ti l  
HTML-kodens fortreffel ige form? Da har du 
sikkert ventet med store hjemmesideprosjek
ter i påvente av en dugelig HTML-editor. Jeg 
har tatt en kikk på Microsofts Frontpage 98. 

I ANDRt E. EIDE 

Ved hjelp av velkomstmenyen får 
jeg fortalt Frontpage at jeg øn
sker å lage en personlig hjem
meside. Frontpage foreslår da 
følgende fire punkter til min 
hjemmeside: Home Page, Inte
rests, Photo Album og Favorites. 
Her får du ferdige maler på rek
ke og rad. Interessant nok får du 
også ferdiglagde forslag til bak
grunner, knapper og andre fancy 
greier som frisker opp sidene. 
Problemet er bare at disse for
slagene etter min mening er gan
ske kjedelige. Derfor trykker jeg 
på «Themes»-knappen hvor jeg 
kjapt får fjernet alle ferdigopp
satte grafikkgreier. 

Et flott oversiktskart viser 
hvordan sidene henger sammen. 
Ved å dobbeltklikke på sidene 
kommer du rett inn i Frontpage 
Editor. Dette er et eget program 
som fungerer nesten som Word. 

Her kan tabeller lages. farger en
dres og tekst tastes inn. Proble
met kommer når man skal juste
re detaljene. HTML består av 
mange regler som programmet 
må følge for at visningen av si
dene skal bli lik uansett om man 
bruker Internet Explorer, Nets
cape eller Frontpage Editor. I 
praksis klarer alle disse program
mene å vise sidene mine forskjel
lig. 

Jeg har så langt brukt Front
page 98 til å lage fire web-sider. 
Disse benytter seg automatisk av 
enkelte «Components» som tar 
seg av masse små kule greier. 
En lager linker til alle de andre 
sidene i systemet, slik at det blir 
lett å hoppe rundt omkring mel
lom sidene. Den berømmelige 
«hit-counteren)) er naturl igvis 
med. Et par trykk med musen er 
nok, så ser alle hvor mange gan
ger siden har blitt besøkt. Her 
kan du også jukse så mye du vil, 

for du behøver ikke å la telleren 
starte med null. 

Tekster som ruller over skjer
men, reklameplakater som byt
ter bilde, Java applets, Active X
komponenter - alt dette kan en
kelt legges til, og det fungerer 
faktisk ganske bra. Problemet er, 
som nevnt, at noen av disse tin
gene er speSielle Microsoft-opp
finnelser som derfor bare funge
rer i Internet Explorer. Slikt er 
nesten å betrakte som et slag un
der beltestedet mot stakkars ny
begynnere som ikke vet hva som 
funker hvor. 

Dersom programmet ikke kla
rer å utføre alt du ønsker, kan 
du bytte til HTML-modus i edito
ren, og vips får du se all koden. 
Du kan hoppe over til forhånds
visning (preview), for en titt på 
hvordan alt blir seende ut i fer
dig form. Til slutt er det bare å 
lagre alt sammen. Ønsker du å 
flytte noe fra en katalog til en 
annen, fikser Frontpage oppda
tering til alle henvisninger. 

Kort sagt er hele program
met ganske tidsbesparende - når 
alt fungerer naturligvis. Innven
dingene mine til tross. vil jeg si 
at Frontpage 98 er et utmerket 
verktøy for folk som vil ha det så 
lett som mulig når de skal lage 
sine egne web-sider! 

TEKNO 
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Jeg henter en god del filer fra 
nettet. men filene er så store og 
modemet er så tregt. Det går for
såvidt greit å laste ting ned i bak
grunnen mens jeg gjør andre ting, 
men ofte opplever jeg at nedlas
tingen bare stopper med en feil
melding midt i. og så må jeg las
te ned hele sulamitten på nytt. 
Kjipt når jeg har ventet i to timer 
på å laste ned den første delen 
av filen! Dyrt er det også. nå som 
Telenor har så høye takster på 
Internet! Er det mulig å fortsette 
en avbrutt download slik at jeg 
slipper å starte helt på nytt? 

Supermann 

Verken Internet Explorer el
ler Netseape er i stand til å 
fortsette der nedlastingen slapp 
etter et avbrudd, men det finnes 
annen programvare du kan bru
ke istedenfor. Selv bruker jeg en
ten Cute Ff P eller GetRlght. 
Cute FTP er som navnet sier et 
FTP-program (File Transfer Pro
toeol) . Det fungerer omtrent som 
filbehandleren i Windows, men 
jobber mot Internet. Det kan vir
ke noe vanskelig å bruke fremfor 
bare å klikke på en link i en nett
leser. men om serveren du hen
ter filen fra støtter gjenopptatt 

nen. noe uventet skjer er det 
bare A begynne der du slapp. Du 
kan også logge deg av og fortset
te nedlastingen av en spesielt 
stor fil neste gang du er online. 
Du kan til og med hente deler av 
filen fra forskjellige steder. om 
serveren du begynte A laste ned 
fra går ned. Både Cute FTP og 
GetRight er «must have». De er 
begge shareware. og kan testes 
fritt i 30 dager før du bestemmer 
deg om du vil kjøpe. 

Den nyeste utgaven av Cute 
FTP finner du på http://www. 
euteltp.eom!. GetRight finner 
du på http://www.headllght
sw.eom!. Et annet program du 
også kan bruke. er Byte Cateh
er, som fulgte med på CD-ROM
en i TEKNO nr. 5/97. 

HT L-
P OGRA RI G 
Jeg har abonnert på TEKNO i ca. 
1 år nå. I løpet av den tiden har 
dere hatt et 3D-kurs og et Mu
sikkleksikon. Jeg synes dere bur
de ha et HTML-kurs så folk kun
ne lære litt om å designe web
sider. Jeg synes det er så van
skelig med alle disse forskjellige 
kodene! 

Hilsen 
Christoffer Løvdal 

Jeg vil ikke anbefale noen å lære 
seg HTML-kode i dag, siden det 
nå finnes flere gode programmer 
som genererer disse kodene au
tomatisk. programmer som f. eks. 
Frontpage og Fusion. Men det 

M8ffi people use theNCSA &tginner's Guide to HTML as e stalting 
poInt to understandlng the � merkup languege (HTML) used on 
the World Wlde Web. 1t Is en Introductlon and does not pretend to offer 
. lnSlrUCtlons on every espeet of HTMl.. Llnks to addItIonal Web-besed 
reSourtes ebout HTML end ok related espectS of preperIng files are 
provided et the end of the guide. 

Frequently Asked Questlons 

skal også sies at det er en del 
ting du ikke kan få til med disse 
verktøyene (foreløpig) om du ikke 
kan litt elementær HTML-pro
grammering. HTML har mange fi
nurlige funksjoner. og det vil ta 
deg litt tid å sette deg inn i språ
ket. men på NCSAs (The Natio
nal Center for Supercomputing 
Applications) hjemmeside finner 
du en svært god innføring som 
forklarer alt du trenger å vite på 
en enkel måte: http://www. 
nesa.ulue.edu/GeneraVInter
netIWWWIHTMLPrlmer.html. 

For en liste over de utallige 
shareware HTML-editorene som 
finnes for Windows. kan du ta en 
kikk på denne siden: http:// 
sdg.n esa. ulue. edu/-mag/ 
work/llTMLEdltorslwlndows
Ilst.html. 

IRC-5ERVERE 
Leste med stor interesse artik
kelen om IRC. Men hvor finner 
jeg adressen til andre servere 
enn de som fulgte med i mIRC? 

Med vennlig hilsen 
Truls Moholdt 

Lister over lRC-servere florerer 
på Internet. Jeg vil anbefale deg 
et søk på 'ire servers list '  i for 
eksempel Alta Vis ta. Selv fikk jeg 
opp denne URLen som innehol
der en mengde forskjellige adres
ser. sortert på kontinent og land: 
h ttp://e-Ilnk. eul. eom/lre
sel'J'ers.html. 

FLERE VINDUER 
APNE SAMTIDIG 
Hva er vitsen med å ha flere vin
duer åpne samtidig når man er 

GETRIGHT: Et «must have» 
når man skal hente t/ler. 

KODER: Bruk nettet for å 
Onne ut mer om HTML! 

ute på nettet? Vil ikke all kom
munikasjonen da gå tregere? El
ler? 

b-man 

Det fine med Internet er at det 
er et fullverdig nettverk. Det vil 
si at man kan hente flere filer 
samtidig. uten at ting går vesent
lig tregere. I praksis er det fak
tisk en kjempefordel å ha flere 
vinduer åpne. siden man da kan 
laste ned en side i bakgrunnen 
mens man leser en annen. 

Selv har jeg lagt meg til va
nen alltid å bruke høyre muse
tast på en link jeg vil følge, og 
velge 'Open in New Window' før 
jeg er ferdig med siden jeg er på. 
Når det nye vinduet spretter opp, 
taster jeg bare raskt <ALT> og 
<TAB> samtidig for å komme til
bake til den uleste siden. Når jeg 
da er ferdig med å lese den, er det 
ganske sannsynlig at maskinen 
også er klar med det andre vindu
et, og jeg kan hoppe dit for å lese 
informasjonen med det samme. 

Mens jeg surfer er det ikke 
uvanlig at jeg har oppe 10-20 
vinduer samtidig. På denne må
ten får man også utnyttet kapa
siteten til modemet bedre. Om 
du henter ned noe fra en treg 
server i USA. har modemet ditt 
fremdeles mye kapasitet til overs 
som du kan bruke i et annet vin
du. Totalt sett går det derfor nes
ten alltid raskere å surfe om du 
er flink å bruke mange vinduer. 

Men vær oppmerksom på at 
hvert vindu spiser hukommelse 
og harddiskplass. Har du lite av 
dette til rådighet. lønner det seg 
å lukke vinduer etter hvert som 
du er ferdig med dem. 
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Noen har det med å 
tro at IRC er  det sam
me som mIRC. Det er 
riv ruskende galt, 
men kanskje ikke så 
rart i og med at få 
eller ingen a ndre IRC
klienter har kunnet gi  
mlRC noen skikkelig 
konkurranse. Det hat 
l iksom bare vært 
mlRC - men ikke nå 
lenger! 

I AV ANDERS NORDBY 

For en tid tilbake kom det en stor 
nyhet som alle chat-interesserte 
burde ta seg tid til å titte på: 
ViRC '97, en ny og bedre IRC
klient til Windows. 

ViRC er en svært kraftig IRC
klient, med meget gode mulighe
ter. Her er noen av dem: 

• Mulighet for å koble seg til 
så mange IRC-servere man vil. 

• Full web-integrasjon. Skriver 
noen en URL, kan du bare trykke 
på den for å få den vist i favoritt
browseren din. 

• Modus for nybegynnere som 
guider dem gjennom hele opp
settsprosessen, steg for steg. 

• Diagram som viser hastig
hetsutviklingen i en filoverføring 
grafisk. Kan forstørres og formin
skes underveis. 

• Benytter seg av et kraftig, ob- I V/Re: . . .  og skravla går! 
jektorientert scriptspråk (ViRC-
Script). Faktisk er det aller mes-
te av ViRC skrevet i sitt eget, • Hendig XDCC filtilbydelses-
interne scriptspråk! mekanisme. 

• Støtter Active Scripting. Det
te gjør at man kan integrere Vi
sual Basic- og Java-scripts, og 
også et hvilket som helst annet 
Active Scripting-språk (som f.eks. 
Perl og Python) med ViRCScript. 

• Innebygget portscanner -
sjekk hvilke porter på en IRC
server du kan bruke. 

• Innebygget videokonferanse
system. 

• Innebygget tegn bar tavle for 
utveksling av ideer og samarbeid. 

• Mikrofonstøtte for muntlig 
samtale. 

• Støtter filoverføringsprotokol
len TDCC - tre ganger så rask 
som vanlig DCC. 

• Konfigurerbar helt ut til fin
gerspissene. 

Vel, hva venter du på? Du finner 
programmet på CD-ROMen som 
fulgte med forrige nummer av 
TEKNO (\UTIL\NE1\VIRC97.ZIP)! 

VISUAL IRC: 
http ://www.megallth.eo.uk/ 
vlrel 

THE VISUAL IRC '97 
RESOURCE GUIDE: 
http://vIre.melnlbone.orgt 

Zen-h · .torier for naboen 
«Taomesteren Chuang Tzu drøm
te en gang at han var en som
merfugl som fløy omkring. I drøm
men var han ikke bevisst at han 
var et menneske med en egen 
personlighet. Han var bare en 
sommerfugl. Plutselig våknet han 
og oppdaget at han var en per
son. Men så tenkte han: - Var 

. jeg nettopp et menneske som 

drømte at jeg var en sommer
fugl, eller er jeg nå en sommer
fugl som drømmer at jeg er et 
menneske?» 

Dette er en av de mange his
toriene som finnes samlet under 
overskriften Zen Stories To Tell 
Your Neighbours på http :// 
www l.rlder.edu/-suler/zen 
story/zenstory .html . 

I tillegg til fortellingene inne
holder Zen Stories To Tell Your 
Neighbours også leserkommen
tarer. Designen er enkel, men 
pen - med en hovedside som har 
lenker til hver enkelt historie, ty
delig og uten unødvendige bilder. 
Et hyggelig sted på nettet! 

® Monika Orskl 

Lei av å spi l le mine� 
sveiper og kabal? 
Prøv å krydre ti l
værelsen med disse 
shockwave-sp i I I  ene 
på Internet! 

HØY KØLLE 
Små baller og høy kølleføring 
får du i Candystand MInIa
ture Golf Du har 9 baner å 
spille på, alle med fantastisk 
grafikk. Utrolig bra, faktisk. Du 
kan til og med vinne PREMIER! 

http://candystand.com/gs-
noshklgshome3.htm 

pA HAVETS BUN 
Med Somethlng FJshy kan du 
hjelpe fisken Walter med å klat
re oppover ernæringsstigen. 
Spis fiskene som er mindre enn 
deg, og unngå de store. Med 
litt hell tar det ikke lang tid før 
du er stor og grim. Et spill for 
slappfisker som ikke orker å 
dykke i det virkelige liv. 

http://www .clevermedla. 
com/arcade/flsh.html 

X-FOOLES 
Er du fan av X-files bør du ta 
en titt på Abduct Thls. Her 
kan du kidnappe både kuer og 
store FBI-muskelbunter - som 
du ved hjelp av en lysstråle su
ger opp i din flygende taller
ken. Konseptet heter X-fooles, 
og er altså en parodi på X-files. 
Men vær forsiktig, du vil vel 
ikke ha Mulder og Scully på 
nakken? 

http://www.xfools.com/ 
XFOOLSI AbductThlsl 

abductthls.html 

SNOWBOARD 
Eagle River InteractJve Ex
treme Snowboard lng lar deg 
gjøre himmelhøye hopp og im
ponerende sprell i snowboard
bakken. Prøv om du klarer å 
holde deg på beina! 

http://erlver1 .com/arcade/ 
snoboard.html 

TEKNOs onllne-guru : 
Kristian Hannestad 



I AV TOMMY ANDERBERG 

Den teknikken som har gjort det
te mulig er WIAN (Wireless Lo
cal Area Network), dvs. lokale 
radiodatanett. Energiverkene i 
begge kommunene har uavhen
gig av hverandre valgt den sam
me løsningen, BreezeNet Pro 
fra amerikanske BreezeCom 
[ 1 ] .  For abonnentene ser det ut 
som en vanlig Ethernet-tilkopling 
på opp til 3 Mbps, men kablene 
er byttet ut mot en radiosender 
og en basestasjon som kan be

Etablerte Internet-leverandører og telefon
selskap holder på å få konkurranse fra 
uventet hold. I Sverige ti lbyr to kommunale 
energiverk - i Sandviken og Landskrona -
faste oppkoplinger ti l Internet som er opp ti l 
1 5  ganger raskere enn Tel ias ISDN, ti l en 
brøkdel av Tel ias pris: 400 kroner i måneden 
pluss tilslutningsavgift (5000 svenske kroner 
i Sandviken, 3500 i Landskrona). 

finne seg helt opp t i l  noen kilo- lom transformatorstasjonen og resten av strømnettet. Foran fil
meter unna. Basestasjonen er i husene) for dataoverføring. Det teret koples et adapter til husets 
sin tur tilsluttet et fiberoptisk drives av u tvikl ingsselskapet datanett. Beregnet pris blir om
nett. I Enersearch, som eies i fellesskap trent 3.000 kroner, sammenlign-

Landskrona har prøvet sitt av Sydkraft og IBM og som inn- bart med ISDN. 
radionett i ett år og skal i løpet går i et internasjonalt konsorti- WLAN og Nortels nye teknikk 
av 1 998 bygge det ut til å dekke l um mellom energiselskaper, sys- t åpner for interessante perspek
hele tettstedet. Sandvikens Ener- temleverandører og høyskoler. I tiver. For øyeblikket bygger mel-

I gtverk har allerede dekning innen Med den teknikken som man lom 60 og 100 kommunale ener- I 
I hele sitt kjerneområde, og kom- hittil har benyttet seg av, kom- giverk i Sverige egne datanett. 

mer i tiden fremover til å bygge I mer man bare opp i 2400 bps, l Om de velger å følge Landskro
ut nettet til øvrige tettsteder i 1 tilstrekkelig for enklere tjenes- I nas og Sandvikens eksempel kan 
kommunen. Foruten høyhastig- ter som fjernavlesning av strøm- de allerede nå bli harde konkur
hetskoplinger med BreezeNet målere, men ikke for Internet. renter til de «tradisjonelle» In
skal man også tilby vanlige tele- Problemet er dels at dagens re- ternet-leverandørene. Om hurtig 

. fonitjenester og modemtilslutnin- gler setter grenser for de frekven- dataoverføring via strømnettet så 
ger til lavpris (60 kroner i måne- ser som får benyttes i strømnet- viser seg å holde hva det lover, 
den) .  tet, dels at det blir for mye for- kommer deres inntreden i Inter-

Den store  forde len  med  styrreiser når elektriske appara- net-bransjen til å bU  så  lett a t  
WLAN er  naturligvis at man slip- ter slås av og på. Men i begyn- det nærmest er uunngåelig; et 
per store kostnader for å trekke nelsen av oktober ifjor pre sen- lokalt nett som allerede eksis te
fiberkabler ut til hver enkelt terte det kanad i ske f i rmaet  rer og som bare venter på å bli 
abonnent. Det fiberoptiske net- Northern Telecom (Nortel) [2] en tatt i bruk er en sjanse som sim
tet begrenses til rollen av et 10- ny teknikk som gjør at man nå pelthen er for bra til å ignoreres. 
kalt stamnett. At energiverkene i håper å kunne komme opp i 1 -3 Tilbake for dagens telekomkjem
de to nevnte svenske kommune- Mbps. altså fullt på høyde med per blir i så fall markedet for 
ne er blitt pionerer på området WLAN. En fullskala-test av Nor- nasjonale og internasjonale for
kommer av at de var tidlig ute tels teknikk med 200 brukere er bindeIser mellom de lokale ener
med å bygge egne fiberoptiske allerede annonsert til våren i en- giverkenes nett. mens Internet-
nett for intern bruk. gelske Manchester. leverandører som Ikke eier et 

Men radio er ikke det eneste Det Nortel har gjort er dels å eget nett trolig vil bli helt utkon-
alternativet for den som vil ut- gå bort fra dagens begrensnin- kurrert. Sammen med den hurti
nytte den store overskuddskapa- ger når det gjelder tlllatte fre- ge utviklingen innen Internet-te
siteten l et internt fiberoptisk nett kvenser (noe som krever at ka- lefoni legger dette til rette for et 
for å tllby offentlige Internet-tje- belen skjermes av eller graves meget annerledes landskap Innen 
nester. I bydelen Påtorp i Ron- ned for Ikke å forvandles til en telekom-brans jen allerede om 
neby finnes et forsøksnett som forstyrrende radiosender). dels å noen få år! 
er som skapt for kommunale utvikle fnter som koples inn 1 til
energiverk: Det utnytter el-Ied- slutningspunktene hos hver abon
ningene innen et nettstasjonsom- nent og der hindrer forstyrrelser 
råde (siste leddet 1 el-nettet. mel- fra el-apparater I å komme ut på 
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WORLDCOM 
BEKYM RER 
Det amerikanske telekomselska
pet World Com kontrollerer nå 
mer enn 60% av Internet-trafik
ken i USA. For et år siden var 
WorldComs engasjement i Inter
net nærmest ubetydelig, men si
den da har firmaet tatt over 
UUNet, ANS (det stamnett som 
AOL og CompuServe bruker) og 
nå sist  MCI  Communications ,  
med 40% av den amerikanske In
ternet-trafikken og en enda stør
re andel av trafikken mellom USA 
og resten av verden. Prisen for 
MCI ble 37 milliarder dollar - og 
en innledende undersøkelse om 
brudd på de amerikanske anti
trust-lovene. Foruten Justisde
partementet, bekymrer nå også 
uavhengige analytikere og kom
mentatorer seg for at World Com 
med sin dominerende stilling skal 
innføre helt nye spilleregler for 
Internet i USA, noe som igjen kan 
få ringvirkninger i hele verden. 
Muligheter som nevnes er nye 
prissystemer (f. eks. i forhold til 
oppkoplingstid eller overførte da
tamengder, istedenfor  dagens 
fa s te månedsavgi fte r)  og at 
WorldCom skal begynne å ta be
talt av andre Internet-leverandø
rer som «låner» ledig båndbred
de i deres stamnett. 

EU MOT NØKKEL
DEPONERI N G  
EU-kommisjonen har i e t  over
raskende positivt utspill gått 
mot USAs krav om nøkkelde
ponering. Kommisjonen mener 
at reguleringer bare medfører 
dårligere databeskyttelse og 
handelshinder som igjen leder 
til dårligere konkurranseevne, 
lavere vekst og færre jobber. 
Dette vil også være helt unød
vendig, ettersom ( 1 )  effektive 
programmer (les: PGP) alle
rede finnes fritt tilgjengelige 
på Internet, (2) ulovlig krypt
ert datatrafikk blir vanskelig 
å oppspore og (3) krypterte 
meldinger kan skjules ,  f. eks. 
i bilder. De som rammes blir 
derfor først og fremst lovlydi
ge firmaer og privatpersoner. 
TEKNO konstaterer med til
fredsstillelse at vi åpenbart 
har lesere i BrUssel! 
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ØNSKER BI LLIGERE 
TELETJ EN ESTER 
En annen ny og sympatisk anbe
faling fra EU-kommisjonen går ut 
på at samtrafikktakstene for de 
allmenne telenettene i medlems
landene bør senkes til det laves
te nivå som allerede i dag er eta
blert innen unionen. Det ville gjø
re det billigere for nye telefon
selskaper å få tilgang til tele
nettene og selge sine egne tele
tjenester. 

TI LTAK MOT 
«SPOOFI NG» 
RSA Data Security [ 1 ]  har do
nert programvare som skal for
hindre forfalskninger av DNS
navn til Internet Software Con
sortium [2 ] ,  den ideelle organi
sasjonen som står bak BIND 
(Berkeley Internet Name Dae
mon, den vanligste domenenavn
serveren på nettet) . Flere tilfel
ler av «spoofing» (omdirigering 
av Internet-trafikk til andre 
adresser enn de som brukerne 
har bedt om) har i løpet av fjor
året  tydeliggjort behovet for sik
rere domenenavnservere. RSAs 
programvare (dØpt DNSafe) kom
mer til å inngå i neste BIND-re
lease. 

[1] hHp:/Iwww.rsa.coml 
pressboxlhtml/971006.html 

[2] hHp:/Iwww.lsc.org/ 

PG P STAN DARD 
PGP er i ferd med å bli offisiell 
standard for kryptert e-post. In
ternet Engineering Task Force 
(lETF) har opprettet en arbeids
gruppe som skal legge frem en 
spesifikasjon for en slik PGP-ba
sert standard. Samtidig har RSA 
opphevet en del av de varemer
ke- og copyright-regler som be
skytter den egne, konkurrerende 
teknikken S/MIME (Secure Mul
tipurpose Internet Mail Extensio
ns) for å åpne mulighetene for at 
også denne etter hvert skal kun
ne bli en offisiell standard. 

NYTT FRA VIETNAM 
Vietnam letter en smule på lan
dets spesielle Internet-restriksjo
ner. Generaldirektoratet for Post 
og Telekommunikasjoner (puh ! )  
har bekjentgjort at full Internet
aksess nå er tilgjengelig for 

1 2.000 brukere. Tidligere har kun 
forsinket tilgang til webben, via 
e-mail, vært tilgjengelig i landet. 

TV-LISENS FOR 
DATAMASKI N ER? 
Det svenske tidsskriftet Ny Tek
nik påpekte nylig at Internets ut
vikling også truer med å snu opp
ned på radio- og TV-selskaper 
som SVT og NRK. Ifølge loven rek
ker det at det foreligger en tek
nisk mulighet til å ta imot radio
sendinger for at man skal være 
pliktig til å betale radio- og TV
avgift. Det holder altså med en 
web-TV eller web-radio-stasjon 
som sender parallelt med en jord
bunden svensk eller norsk sen
der for at hver eneste datamas
kin tilkoplet Internet skal bli li
senspliktig. Hj�mmene - som i 
allmennhet allerede har TV-lisens 
- klarer seg nok, men for univer
siteter og firmaer handler dette 
om millionbeløp. Ny Teknik an
slår at SVTs lisensinntekter på 
denne måten kunne øke med om
kring 400 millioner kroner i året! 

N EI TI L V-CH I P  

Det faktum a t  TV, Internet og PC 
holder på å smelte sammen, har 
også gått opp for USAs Federal 
Communicat ions Commission 
(FCC) .  I fjor vedtok kongressen 
en lov om at nye TV-apparater 
skal inneholder et såkalt V-chip, 
en krets som aktiveres av bruke
ren og da blokkerer sendinger 
som vurderes å være «vold
somme». Nå vil FCC at samme 
krets også skal bygges inn i nye 
persondatamaskiner [3] . ACLU 
(American Civil Liberties Union) 
[4], en av organisasjonene bak 
den fremgangsrike kampanjen 
mot CDA (Communications De
cency Act) har kommet med 
skarp kritikk mot FCCs forslag, 
og sier at «folk er smarte nok til 
å stenge av sin TV eller PC selv 
om de ikke liker det de ser». 

[3] hHp://www.fcc.gov/vchip/ 

[4] hHp://www.aclu.org/ 

NElTBEDRAGERE 
SKAL TAS 
Over 30 lands forbrukermyndig-

heter, bl.a .  det svenske Konsu
mentverket, deltar i en felles, 

. verdensomspennende aksjon for 
å få en stopp på «get-rich-quick»
investeringer, kjedebrev m.m.  på 
nettet, og få bort de verste avar
tene ved hjelp av rettslige avgjø
relser i bedragernes hjemland. 

USEN ET \I 
i � .!. a .e.. ! .!U! � !1  I 1-

Usenet Il 
--,-----.... -� ...... .....- .. _. 

�-;--. .=:.==-== 
En gruppe nettadministratorer 
som har gått lei av mengdene av 
søppelpost på Usenet, lanserer 
nå Usenet Il [5] [6] . Usenet Il 
skal i begynnelsen være et spe
sielt hierarki (net. * ) på det van
lige Usenet, med den forskjellen 
at samtlige konferanser modere
res og at spamming blir forbudt, 
akkurat som bruk av falske av
senderadresser og posting av bi
nærfiler. Administratorene skal 
overvåke at diskusjonene holder 
seg til de oppgitte emner. Kun 
servere som vurderes å være 
«sunne» skal kunne delta; om til
strekkelig mange administratorer 
stemmer i mot en bestemt ser
ver, skal den kunne utestenges 
fra Usenet Il. Hensikten er å for
søke å gjenskape den ånd av sam
arbeid og respekt som hersket i 
Usenets barndom. 

[S] hHp:/Iwww.usenet2.org/ 

[6] hHp:/Iusenet2. vrx.netl 

AFTERLI FE 
En annen gruppe glade (?) frivil
lige har dannet AfterLife [7 ] ,  en 
organisasjon som skal gi forel
dreløse web-siter et hjem, helt 
gratis. Før du kaster deg over 
tastaturet for å skaffe deg en gra
tis hjemmeside bør du nok være 
innforstått med det viktigste vil
kåret: Du må være dØd. Det går 
naturligvis aldeles utmerket å 
testamentere sin web-site til Af
terLife innen den tid . . .  

[7] hHp:/Iwww.�fterllfe.org/ 

NYBYGGER 
N R. 1 MILLION 
Geocities [8] , som er vertskap 
for den største samlingen av frie 
hjemmesider på Internet, har fei
ret sin «nybygger» nummer 1 mil
lion i cyberspace. I skrivende 
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stund beregner firmaet at man 
har 70 millioner besøkende, og 
at man viser 464 millioner sider 
hver måned. 

[8] http://www.geocltles.com/ 

KREVER BEDRE 
SERVICE 
Nyhetsbrevet Interactive Services 
Report, som startet sine presen
tasjoner av Internet-statistikk for 
1 1  år siden, har sett den første 
nedgangen i sine tall noensinne. 
I løpet av tredje kvartal i 1 997  
minsket antallet brukere hos de  
28  større leverandørene som man 
følger med 6 1 7.400, til 20, 5 mil
lioner. Årsaken er at brukerne i 
takt med at de modner, søker seg 
bort fra AOL og andre giganter 
til mindre leverandører med be
dre service. 

I NTELS NÆRE 
FREMTI D 
Intel har lettet noe på sløret for 
sine prosessorplaner frem mot 
årtusenskiftet. Vi har allerede 
skrevet om Merced, den 64 bi
ters prosessoren som utvikles 
sammen med Hewlett-Packard, 
men før den lanseres omkring år 
2000 vi l  v i  bl i  presentert for en 
rekke andre nyheter. I løpet av 
1 998 kan vi se frem til Deut
sches, vesentl ig en Pentium I l  
som skal kunne kjøres i opp til 
450 MHz. To nye instruksjoner 
skal få fart på vekslingen mellom 
MMX- og flyttal lspos is jon ,  og 
cachen skal kunne håndtere et 
minneområde på opp til 4 GB ( ! ) .  
Kritiske røster har  allerede ad
vart mot at prosessoren kan bli 
så rask at Intel får problemer 
med USAs eksportrestriksjoner 
på superdatamaskiner !  E tter 
Deutsches kommer Katmai med 
en ny buss på 1 00 MHz (mot 66 
for dagens prosessorer) og utvi
dede MMX-instruksjoner som tro
lig får betegnelsen MMX2. Mot 
slutten av 1 999 er det så klart 
for Willamette, med egenskaper 
som i dag stort sett er ukjent  for 
offentligheten. 
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WI LLAM ETIE 
OG ALPHA 
Det er ikke usannsynlig at Willa
mette kommer til å ha mer felles 
med DECs Alpha-serie enn noen 
annen tidligere Intel-prosessor. 
D igitals stevn ing av Intel for 
brudd på patentrettighetene slut
tet som mange trodde ikke med 
rettssak, men med en samar
beidsavtale: Intel kjøper hele Di
gitals prosessorproduksjon og to 
utviklingsgrupper i Texas og Is
rael, som blant annet har utvi
klet StrongARM-prosessoren . I 
avtalen, som koster Intel 700 mil
lioner dollar, inngår også at fir
maene får utnytte hverandres 
prosessorpatent i ti år fremover. 
Det er kommet sprikende kom
mentarer om hva dette kan bety 
for Alpha-prosessorens fremtid .  
Digital s ier at de vi l  utvikle Al
pha videre, men at de også vil 
utvikle systemer som er basert 
på Merced. Intel for sin del, sier 
at man ikke kommer til å gjøre 
endringer i Merceds arkitektur, 
men at Digitals teknikk kan kom
me til å bli brukt i andre, kom
mende prosessorer. 

NY GIV FOR APPLE? 

The 

Apple har presentert det de hå
per skal bli selskapets nye giv. 
Siste kvartal i virksomhetsåret 
1 996-1 997 sluttet med et større 
tap enn analytikerne hadde ven
tet ( 1 26 millioner dollar) , og kraf
tig minkende omsetning (-30% 
sammenlignet med året før) .  For 
å overleve må man ganske en
kelt begynne å selge igjen, og det 
skal skje ved å etterligne Dells 
modell: Direktesalg via Internet. 
Den «Apple Store» som ble pre-

sentert den 1 0. november [9] 
gjør det mulig for kjøperne å 
«skreddersy» sine Macintosh
kjØp på webben, direkte fra Ap
ple, uten mellomledd. På litt len
ger sikt ryktes det også om en 
«Macintosh NC» ( ti lsvarende 
Wintels NetPC) som skal utvi
kles i samarbeid med Oracle. 
Derimot er det helt taust i spørs
målet om ny toppsjef. Holder Ste
ve Jobs, til tross for alle forsik
ringer om det motsatte, på å slå 
rot igjen i det selskapet som han 
en gang var med på å starte? 

[9J http://www.apple.com/home/ 
verydlfferent/store.html 

MOZI LLA RU LEZ!  

plasserte da  en stor lE-logo på 
plenen foran Netscapes hoved
kvarter. Til tross for (eller sna
rere ettersom! )  det var over mid
natt fantes det noen Netscape
ansatte på plass. 

Istedenfor å flytte lE-logoen 
veltet de den ned på siden , 
sprayet den med ordene «Net
scape Now!» og kronet det hele 
med en drøyt to meter hØY sta
tue av Mozilla, Netscapes mas
kot. Hele historien ble postet på 

rec.humor.funny og er kan nå le
ses på [ 1 0] .  

[10] http://people.netscape. 
com/franclsMozllla 
Trlumphant.html 

MICROSOFT TRU ES 
MED STORE BØTER 
USAs justisdepartement har 
overfor en føderal domstol be
gjært at M icrosoft skal ilegges 
bøter på en mill ion dollar pr. 
dag (omtrent 1/8 av firmaets 
gevinst) for brudd mot de ame
rikanske antitrust-lovene. De
partementet reagerer først og 
fremst på Microsofts krav om 
at Internet Explorer skal følge 
med på PCer som selges med 
Windows 95 ferdig installert. 
Microsoft for sin del mener at 
Internet Explorer er en del av 
operativsystemet og at det der
for Ikke omfattes av den avta
len som man gjorde med jus
tisdepartementet I 1 995,  og 
som nettopp forbyr krav på li
sensiering av andre produkter 
som vilkår  for leveranse av 
Windows 95 [ 1 2] .  

[1 1]  http://www.usdoJ.gov/ 
atr/press_relesses/ 
1 997press/1 235.htm 

[12] http://www.usdoJ.gov/ 
atr/cases3/mlcrosO/ 
mlcrosO.htm 

SPRI KEN DE MEN I NGER 
Amerikanernes meninger om In
ternet spriker. Da Computerworld 
spurte 1 00 IT-proffer om hva de 
mente om justisdepartementets 
stevning, svarte 75 at de støttet 
den. 59 mente at Microsoft ut
nytter sitt Windows-monopol for 
å tilkjempe seg urettferdige for
deler på andre områder, og 63 
mente at operativsystem og web
lesere bør forbli adskilte (en opp
fatning som også støttes helhjer
tet av undertegnede, som ikke har 
mye til overs for Active Desktop! ) .  
Men da Louis Harris & Associa
tes ba 1 000 tilfeldig utplukkede 
amerikanere om å nevne de «bes
te» selskapene, havnet Microsoft 
på førsteplass (opp fra en fjerde
plass året før) . [ 1 3] 

[1 3] http://www .iftf .org/partners/ 
Harris.html 

PRØVER A KU PPE JAVA? 
At Sun [ 1 4] har stevnet Micro
soft [ 1 5] for å ha overtrådt vilkå-
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rene l SIn Java-l isens 
[ 1 6] har knapt unngått 
noens oppmerksomhet. 
Ifølge Sun mangler lE 4.0 

to Java-komponenter og innehol
der et førtitalls modifiseringer av 
selve Java-språket og av dets 
klassebibliotek. Mens rettsbråket 
vesentlig handler om hva Micro
soft kan og ikke kan gjøre ifølge 
avtalen med Sun, dukker det opp 
et annet og mer in teressant 
spørsmål: Hvorfor valgte Micro
soft å utelukke enkelte kompo
nenter? Ifølge en artikkel som -
interessant nok - ble publisert av 
MSNBC, nyhetssamarbeidet mel
lom Microsoft og TV-selskapet 
NBC, handler det om at Micro
soft ikke vil spre Java-teknikk 
som konkurrerer direkte med 
egne produkter. Det gjelder spe
sielt RMI (Rernote Method Invo
cation) som er Javas svar på 
Windows DCOM (D is tributed 
Component Object Model), dvs. 
den teknikken som lar komponen
ter (f. eks. ActiveX-kontroller) 
snakke med hverandre over et 
nettverk. 

[14] http://www.sun.com/ 
announcementl 

[15] http://www.mlcrosoft.com/ 
corpinfo/java.htm 

[16] http://java.sun.com/ 
aboutJava/info/document. 
www.html 

DU SKAKKJ E SEI E SEIE 
DU SKA SEI E SlE SA 
EG SEIE  
Mens v i  snakker o m  ActiveX: Det 
heter ikke det lenger. Nå vil Mi
crosoft at vi skal si DNA (Distri
buted Net Applications) .  Som du 
sikkert allerede vet, er ActiveX 
gamle OLE (Object Linking and 
Embedding) som er blitt tilpas
set til nettverk, noe som i sin tur 
krevde at COM (Component Ob
j ec t  Model)  ble DCOM.  Men 
DCOM er også ute: Nå skal det 
hete COM+. Hvis du finner dette 
forvirrende, kan du trøste deg 
med det som har hendt på multi
mediaområdet: ActiveMovie er 
blitt til DirectShow, som så er 
blitt en del av DirectX Media, 
mens DirectX er blitt omdøpt til 
DirectX Foundation. En av de 
morsommere konsekvensene er 
at det nå finnes programmer som 
støtter «DirectX plug-ins» (dvs. 
ActiveMovie-filter), men ikke f. 
eks. DirectSound (en del av Di-
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rectX [Foundation] ) ,  ettersom det 
handler om helt ulike teknikker 
som kun har navnet felles. Mar
kedsførerne i Redmorid må ha 
festlige dager! 

PI N LIG «DU N DERBLØFF» 
FRA SU N 
Pendragon Software, opphavs
mennene til det populære test
batteriet CaffeineMark for Java
implementeringer, har avslørt et 
mildt sagt pinlig tiltak fra Suns 
side. I slutten av oktober gikk Sun 
ut med en pressemelding om at 
deres nye JIT (Just In Time) 
Java-kompilator for Sola ris var 
50% raskere i CaffeineMark-test 
enn sin beste konkurrent for Win
dows NT. Pendragons ingeniører 
utførte en egen analyse og kom 
frem til at minimale syntakseend
ringer i testkoden resulterte i 300 
( ! )  ganger langsommere eksekve
ring. En nærmere undersøkelse 
viste at Suns «dunderkompilator» 
inneholdt en spesialskrevet blokk 
som eksakt matchet koden i Caf
feineMark-testen, og som hadde 
som eneste oppgave å gi et mis
visende testresultat. E tter at Sun 

hadde nektet å trekke tilbake 
pressemeldingen sin, gikk Pen
dragon selv ut med en melding 
om at «de raskeste CaffeineMark 
3.0-resultatene vi hittil har sett 
er på Windows NT-systemer med 
300 MHz Pentium Il-prosess
orer». [ 1 7] 

[17] http://www.pendragon
software.com/pr1 1 97 -
2.html 

Kf'TASTROFER 
pf'\ N ETIET 
Massemedias rapportering om 
skogbrannene i Sydøstasia har 
stilnet, men i skrivende stund på
går brannene fortsatt. Millioner 
av mennesker venter stadig mer 
utålmodig på at det forsinkede 
monsunregnet skal rense luften. 
På [ 1 8] kan du fra verdensrom
met følge utviklingen av denne ka
tastrofen, og utforske NOMs (Na
tional Oceanic and Atmospheric 
Administration) arkiv av satellitt
bilder fra andre katastrofer. 

[18] http://www.goes.noaa.gov/ 
speclal.html 

JORDSKJELV
SKADER I ITALIA 
En annen pågående katastrofe er 
den serie av jordskjelv som har 
rammet de italienske regionene 
Umbria og Marche, og som i skri
vende stund ennå ikke har opp
hørt. På [ 1 9] vises QuickTime VE
modeller av skadene. 

[1 9] http://www.nettuno.itl 
eventilterremoto/ 
index_i.html 

På TEKNOs web-site [20] finner 
du hver uke oppdaterte nyheter 
og linker til interessante steder 
på nettet. 

[20] http://www.tekno.no 
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NorCJfS s Ørstf 
P(-blad ti l nyt f 
OCJ CJlfdf for 
hflf famil ifn 

• Nyttige tips og lettleste artikler 

• Lærer deg data på en enkel 
og morsom måte 

• Windows-skole, Word-skole, 
Excel-skole, mv 

• Tester produkter og nyheter 
på en folkelig måte 

• Lærer deg alt om internett 

• Gratis CD-ROM med månedens 
program, spill- og program-demoer, 
nyttige shareware, linker og mye mer 

• . . .  eller gratis diskett med 
månedens program 

D JA TAKK, jeg ønsker å bli abonnent på Hjemme
PC. Jeg beta ler kun kr 440,- for 1 / 1 års abonnement og får 
1 2  utgaver med CDROM direkte h jem i postkassen . 

D JA TAKK, jeg ønsker å bli abonnent på Hjemme
PC. Jeg betaler kun kr 390,- for 1 / 1 års abonnement og får 
1 2  utgaver med diskett direkte h jem i postkassen . 

D JA TAKK, jeg ønsker å motta Word og Windows 
kurshefte som velkomstgave. (Verdi kr 34,-) 

-Navn: -----------------------------

Adresse: ---------------------------

Postnr.! sted: -------------------------

Telefonnr. --------------------------

Ring G RATIS 800 30 206 el ler fax 22 58 05 85 

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge. 

Hjemme-PC 
vil betale 
portoen. 

SVARSENDING 
Avtalenr. 1 74 21 0/444 

Majorstua Postkontor 
0301 Oslo 



I AV ULF HARNHAMMAR 

Fortsatt ser man iblant uttrykk 
som «Xyzzy» og «Frotz» dukke 
opp i eldre nørders signaturer 
når de poster på Usenet om 
PDP- 1 1 -datamaskinens fortref
felighet, f. eks. i en nyhetsgrup
pe som alt.folklore.compu
ters. 

HISTORIKK 
La oss først gå tilbake noen tiår 
for en kort historikk. I 1 973 
oppstod en helt ny type av data
spill: Teksteventyret. Disse spil
lene bestod bare av ren tekst: 
Datamaskinen beskrev spiller
ens omgivelser med tekst, og 
spilleren beveget seg rundt i 
omgivelsene og påvirket denne 
ene og alene med tekst. Dermed 
fikk spillene et preg av historie
fortelling og intellektuell pro
blemløsning. Mange eventyrspil
Iere har slitt seg fortvilet i håret 
over innviklede problemer som 
de ikke har klart å begripe seg 
på. 

Det første eventyrspillet var 
Adventure (Colossal Cave) 
av Will Crowther og Don Woods. 
Crowther var for øvrig hulefor
sker, og den hulen som utfor
skes i spillet har et virkelig ut
gangspunkt i Kentucky i USA. 
Senere kom det klassiske firma-

TEKNO 

De har med årene fått et l itt dårlig rykte, de 
gamle teksteventyrspi l lene. Av en eller annen 
grunn synes mange mennesker at det er 
kjedel ig å lese ren tekst. De vi l ha mer action 
og bi lder i spil l ingen sin. Fenomenet kan 
sammenl ignes med det faktum at mange 
mennesker oftere går på kino enn de leser 
bøker. Synd,' fordi teksteventyr - eller inter
aktiv skjønnl itteratur, som fansen kal ler det 
er en interessant uttrykksform som har hatt 
stor påvirkning på eldre deler av data
kulturen. 

et  Infocom som blant annet ga 
ut Zork-serien, Trinlty og Pla
netfall. De laget ikke bare spill 
som tilhørte sjangeren Fantasy, 
men ga seg også i kast med 
sjangre som krim, skrekk, hu
mor, romantikk, science fiction, 
spionhistorier m.m. Andre pro
dusenter som vanligvis regnes 
som bra, om ikke like lysende, 
som Infocom var eksempelvis 
Level 9 og Scott Adams. Etter 
mange gullår på BO-tallet ble 
imidlertid trykket fra Sierras 
grafiske eventyrspill overmektig, 
og i 1 9B9 gikk Infocom konkurs 
- og deres æra var over. 

Etter noen mørke år har nå 
teksteventyrscenen nå fått en 
renessanse på Internet. Nå har 
amatørene tatt over og skapt et 
eget virtuelt samfunn for tekst
eventyr med egne websiter, 
FTP-siter og Usenet-grupper. 
Det skrives nye spill for fullt, 
spesielt for den store teksteven
tyrkonkurransen som i 1 997  ble 
arrangert for tredje år på rad. 
De utvikler selv nye program
meringsspråk som alle kan skri
ve sine eventyrspill i .  På nettet 
finnes det også tidsskrifter og 
spillomtaler for nettopp denne 
scenen. 

VETERAN: Don Woods var 
medforfatter til det aller 
første teksteventyrspillet -
Adventure (Golossal Gave), 
inspirert av en virkelig 
grotte i Kentucky i USA. 

En del debattanter prater 
om steder som svenske Passa
gen eller norske Patagonia når 
de benytter seg av uttrykket vir
tuelt samfunn, men selv synes 
jeg at ikkekommersielle sam
funn som er bygget av entusias
ter er betydelig mer interessan
te. Eksempel på slike kan være 
denne teksteventyrscenen og 
demoscenen. 

LAST NED 
De eventyrspill som finnes på 
nettet er ikke publiserte som 
maskinkode, men i andre mas
kinuavhengige formater. Dette 
er svært bra, da det gjør at det 
blir enkelt å spille spillene på en 
hvilken som helst maskin. Tolke
programmer for språk som In
form eller TADS behøver bare å 
bli portet til en datamaskintype 
eller et operativsystem en gang. 
Deretter kan alle Inform- eller 
TADS-spill spilles også på denne 
maskintypen. Nettopp Inform er 
et interessant språk, da det la
grer spillene i det samme Z
maskinformatet som Infocoms 
spill benyttet før i tiden. 

For å spille ett eller flere av 
de mange teksteventyr som er 
skrevet i dette Z-maskinforma
tet, laster du ned enten tolken 
Frotz eller Zip i en versjon for 
din datamaskin. For å spille 
teksteventyr som er laget i 
TADS må du laste ned en lignen
de tolk. Så er det bare å hente 
ned spill, forslagsvis Curses, 
A Change In The Weather 
(konkurransevinner i 1 995) el
ler The Meteor, The Stone 
and A Long Glass of Sher
bet (konkurransevinner i 1 996) . 

Om dette med tolker og FTP 
føles innviklet, finnes det også 
en website med en starter's kit 
for nybegynnere. Dette kit be
står av et stort ZIP-arkiv med 
både tolker og noen utvalgte 
spill. 

God fornøyelse med tekst
eventyrspillingen! Og du - glem 
ikke at det KAN være butleren 
som er morderen . . .  

\ 

, 
l 
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INTERNET & CYBERSPRCE 

Last ned tolker lor Z-maskinDler eller TADS-Iller: 
ftp:lJftp.fanetJllpoltladscllf�ldvellDfoco" 
lnterpretenll'rot7l 

ftp:l/ftp.funet.l1/publmlsC'Jlf-arcldvellnl'ocom/ 
lnterpretenlzlpl 

ftp:l/ftp.funet.lIIpubllnlscllf-arcldvelpI'Oll'8mmlnW 
tadslexecutablesl 

Last ned spill for ovennevnte tolker: 
ftp:l/ftp.funet.lIIpubllnlscllf-arcldveløamesllD1'ocom/ 

ftp:l/ftp.funet.fllpub/mlscllf-arcblveløameslt.adsl 

(For alle disse Funet-linkene gjelder det at man begynner med å 
klikke på filen cIndex» for å få en oversikt over alle mene i kata
logen.) 

Tidsskriftet SPAG: 
bttp:l/www.afD.orW-afD556'13/sP8Ø.btml 

Tidsskriftet XYZZYnews: 

The :J'l Annua/ Interactive Fiction Competition: 
bttp:llMnv.afD.orW-afD556'13/coDtestl 

file !lptlOOl 

Weet of Houae 
VOG Ire ItIndlng ln In open fIeId weet of I white houle. wIIh I bOInled front door. Vou could 
dreie tIIe boule 10 tIIe nortb or 10II1II. 
There II I 8IIIIIl lIIIIfbox bere. 

)1DCIIII1ne 1lllllbGx 
Thll Imln mlUbox la dond. 

)open lIIIIIIIox Opeulnl Ille Imlll mlllbOlC _Il. a luftet. 

>Ioolc et lelftet 
There II notblng Ipedll abaut tIIe lelftet. 

>Ietlelflet 
Taleen. 

)read lelftet 
"WELCOME TO ZORK. a glme of adventure. danger. Ind low cunnlng. No computer Ihould be wIIhout oner' 

Nete: fille "nIIIII-zo,t" contelnl only . ....... et of til. locetJona. puzztn. end delalptlon. found In Ille 11IfIIBI". d1tt-fl .. .,d 
_Ion of Zorlc L  

INTERAKTIV SKJØNNLITTERA TUR: Kanskje ikke verdens 
heftigste skjermbilde, men det er like fullt hentet fra det 
fengslende eventyrspillet MiniZork. 

file erDII1 

Dezlng lezIIy In Ille _Ing lua I. yoar lItIIc Iwt. .-tbIng luddetlly rna_ yaII' H'I 10 etIfI. Vou IAn Ille eir. tryIAg til 
"uro oul wIuII lt WII. Vou lfttdI yoar p8W1. reluclentlywag your .. 1L end "' ... 
\llgOroally 1!llkIng thc datt "" of yoar fur. yea h8Ye a ndden "'light the perfed Ihape of e bone fIIrnIe '" yoar mlnd. 
'feeh. tIlII'l 11\ 8omewllere. lomBhow. there muet dll be a b_ Ieft froøI leet feiL H onIy yaII -.Id retn_ber wllere It 
WI •••• 

(Beglan ... Ihould typc "help" for .ome etertIng lnformetlon., 

RALPH 
An Inte .. CIJw 8aHllag. 
Copyright (C) 1 SIII. 1117 by Miron Schmidt I ClIyx 8aftW1re. 
Pro)ect 818 , Rele .. a 6 '  Serlal numbe, 970610 '  Inlorm 116.13 Ubrery 1115 
'four HuI 
A lhIn beam DI Rallght lVumlattel fille ehabby hut jult erlo ..... til ... wbIt I mela It relily Il. Wood pl" wlllIIy alll1ed 
lOgether. trozen dropa of tlf on Ille ruDI lelYe 10 ahow wIIet doga are wortb tø thelr meltere D� •• 
A l..-whet redengu'" bole In tIIe ealtera .. n leide 0uIWInI. 
'faur good ohl lrlend BI_nt the Tel/dy le 1Iere. 

DITT LIV SOM HUND: I dette eventyrspillet, Ra/ph, ik/er du 
deg rollen som menneskets beste venn . . .  

Usenet-nyhetsgruppe for teksteventyrere: Doz ing 
rec.øames.Int-DctloD figure o t \Il at it as. You stretch your paws, (elu antly 

Vigorou� y s a'dn u t off of your fur.. ou ha e a sud You are standing at the end of aepO'8!dibefo�e & 'sm.drbricm be a 
was . . .  building. Around you is a fores l e� �pt!Jrl9tf.h�'.W. sPP:rll..gqn o�Id! 

the building and down a gully. RALPH An Intera ive niffing 
bwtladn1ngen ti1!1A<i:venture)�GloJ:O-Ss,al føatVe}� 
Proje 1 I Release 6 I eri a  nu er 7 1 I,JKNO 
Your�c!L ___ �====� ______ � __ _ 



T i l  SALGS: 

SPILL ETC. : Red neck 
Rampage, Moto Racer, A 1 0-
Cuba, Full Throttle, Under A 
Killing Moon og et S3 Vision 
864-skjermkort. Mail :  vass
boe@onllne.no. 

MOBILTELEFON: Ericsson 
GA 3 1 8  mobiltelefon selges 
billig. To batterier, veske og 
bordlader følger med. Kr. 
1 000 inkl. frakt. Prisen kan 
diskuteres. E-mail: bkvals
ne@onllne.no. 

SPILL: Jack The Ripper, Full 
Throttle, Backpacker 1 , Hand 
Of Fate, Quest For Fame, 
Fifa International Soccer, 
Little Big Adventure selges 
rimelig. Mai l :  Clbergum@ 
rlksnett.no. 

HOVEDKORT ETC.: 1 stk. 
aDI P51 430VX-250DM Ex
plorer Il hovedkort med VX 
chip set og 256 KB cache. 
Kortet har 5 RAM-plasser, 4 
for S IMM-RAM og 1 for 
DIMM-RAM. Med hovedkor-

tet fø Iger også en Cyrix 6x86 
P 1 66+ (1 33 MHz) med pro
sessorvifte. Gi bud: walle@
softhome.net. 

MODEM: 1 9.2 Faxmodem 
selges for kr. 300. Mai l :  
97SDahl@bjerkely.fhs.no. 

OPPGRADERING: Pentium 
hovedkort og Intel Pentium 
1 20 MHz prosessor. Selges 
samletellerhverforseg. Ring 
6931 361 3 (etter kl 1 5.00) 
eller send mail :  aagesf@on
IIne.no. 

SPILL: Red Alert, Aftermath 
(til Red Alert, Blake Stone 2, 
Ander a Killing Moon, Dune 
2, Normality og King's Quest 
5 til salgs. Pris kan disku
teres. Send en e-mail ti l  
vlks14@hotmall.com. 

FLYSIM: Selger Microsoft 
Flight Simulator 6.0 for kr. 
300, og Need For Speed SE 
for kr. 1 50. Mail : jorgen.aas
IIe@holmestrand.mall.tella. 
com. 

HELE NORGES DHTHMHRHED 

SPILL: Z (1 00 kr.), Indiana 
Jones and the Fate of Atlantis 
(75 kr.), Monkey Island 1 og 
2 (1 25 kr.), Buried in Time 
(1 50 kr.) ,  Simlife (diskett, 50 
kr.), Day ofthe Tentacle (1 00 
kr.) og Under a Killing Moon 
(1 00 kr.) .  Mail :  oskauge@
onllne.no. PSI Se på siden 
min på http://home.sol.no/ 
.. oskaugelframe.htm. 

AMIGA: Jeg vil selge min 
A1 200 med 420 MB HD,  
skjerm, 3 samplers, 2 mus, 
joustick, midi-interface, data
blader, håndbøker. Kr. 4.500. 
Ring Jon Roger på tlf .  
77861 923. 

SPILL: E u ropress Rally 
Championship (kr.  300) , 
Under A killing Moon (kr. 80). 
Mail :  aslaaen@onllne.no. 

SKJ ERMKORT: Matrox 
Millennium skjermkort med 
4 MB minne vurderes solgt. 
Send bud til tohystad@on
IIne.no. 

� KLIPP UT & SEND INN DIN EBEN ANNONSE! (Lag din egen kupong hvis du Ikke vII klippe I bladet.) 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  GRATIS -r:�;' \/0' 
ANNONSERING! I J::/' f : 
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. OBSI VI tar Ikke Inn annonser 
som gjelder piratkopier. 
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ANNONSETEKST: 
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PROSESSOR/MINNE: 486 
DX4/1 20 MHz prosessor og 
8 MB SIMM RAM selges. Kr. 
300 pr. stk. Mai l :  duffz@
norddal.onllne.no. 

SPILL: Jeg selger Need For 
Speed 2 og Actua Soccer 
Club Edition bi l l ig .  Mail : 
laustgul@onllne.no. 

LYDKORT: Selger 1 MB Gus 
Max lydkort for kr. 500. Mai l :  
myrer@tmvs.vgs.no. 

SPILL: Selger Rise and Fall 
of Ancient Empires (Civ
klone) for kr. 350 og Witch
aven 2 for kr. 1 50. Jens 
Tandstad, 6220 Straum
gjerde. Tlf.: 70252929. 

PLAYSTATlON: Playstation 
med seks spi l l ,  to hånd
kontro l ler,  minnekort og 
pistol selges billig. Skriv til :  
Jørgen Sundquist, Mosses 
vel 21 , 1450 Nesoddtan
gen. 

MUS OG SPILL: Ønsker å 
selge Mitsumi mus (kr. 250), 
spillet Tunnel B1 (kr. 250) og 
spi l lsami i ngen C D- RO M  
Interactive Collection Volu
me 3 (kr. 250). Mai l :  fam. 
berg@nl.tella.no. 

TAPE STREAMER: 800 MB 
Tape Streamer med 3 taper 
selges for kr. 1 000. Mai l :  
ewelsser@onllne.no. 

DIVERSE KORT: 486 
hovedkort med DX4 1 00 
MHz prosessor og 20 MB 
RAM selges til høystbydende 
over kr. 850. Diverse andre 
kort selges også. Mail meg 
for mer info: knrygg@on
IIne.no. 

SPILL: Pent brukte spil l  
selges med alle manualer 
osv. Bl .a. : NHL-97, FIFA-97, 
Phantas magoria ,  Mech
warrior 2,  Terra Nova, Need 
For Speed Special Edition, 
Command & Conquer (m. 
tillegg), Full Throttle, Close 
Combat, FIFA Soccer Mana
ger (2 eks . )  og kanskje 
Comanche 3. Ca. 200 - 350 
kr. pr. spill. Mail: knystuen
@c21.net. 

SPILL: Dark Forces, Tie 
Fighter, Survival, Top Gun, 
Pirates Gold selges for kr. 
1 50 pr. stk. Mail: jool@post.
hornnes.vgs.no. 

PERSONSØKER: Minil ink 
personsøker med telefonnr. 
selges. Ingen avgift, klar til 
bruk. Kr. 450. Ken Martin 
Rustad, postboks 45 Sol
vang, 2070 Råholt. 

SPILL: Jeg selger følgende 
spi l l :  Task Force ( C D ) ,  
Machiacelll the Price (CD), 
Goblins 2 (2,5), Hand of Fate 
(3,5). Selges samlet for kr. 
300 eller enkeltvis for kr. 75 
pr. stk. Ring Ole-Morten på 
tlf. 38032861 . 

SPILL: Jeg selger Test Drive 
Offroad, Carmageddon, Full 
Throttle, Big Red Racing, 
Ceasar2 og Flashback. Ring 
Stian på tlf. 62490423 etter 
kl. 1 5.00. 

SPILL: Selger Formel 1 
Rally, Sherman M4 (kr. 30 
pr. stk.), Firo & Klawd, Mortal 
Kombat Il (kr. 300 pr. stk.), 
Larry 6, Indy Car, Street 
Fighter I l ,  Beneath a Steel 
Sky (kr. 1 50 pr. stk.) .  Anders 
Korsmo, Dalssvingen 19B, 
1 285 Oslo. 

SPILL: Selger diverse spill , 
bl.a. NHL 97, C&C, Terra 
Nova, Comanche 3, FIFA 97 
m. fl . Pent brukt. Mail ditt bud 
til : knystuen@onllne.no. 

MASKINVARE: Selger P90-
prosessor + HK for P75 -
P200, 256 kb cache + inte
grert skjermkort Cirrus 1 MB 
+ 4 x 4 MB RAM + miditower 
+ 4X C D - R O M .  Selges · 
samletforca. kr. 2.500. Tho
mas LIndai, 6090 Fosna
våg. 

JOYSTICK: Flightstick Pro 
selges for kr. 500. Kontakt 
Audun på tlf. 3551 4830. 

486-PC: 486 SX/33 MHz 
med 1 2  MB RAM, 1 4" VGA 
fargeskjerm, Gravis 32-bits 
oppgradert lydkort, 2X CD
ROM selges til h øyst
bydende. Ring Martin Hau
go på tlf. 32074949. 

SPILL: Selger Term inal  
Velocity, Duke Nukem 3D,  
Dark Forces, Dungeon Mas
ter I l ,  Z, Dawn Patrol, Red 
Baron, Screamer og Web
ster' s Encyclopedia. Ring 
Jarle på tlf. 51 437841 . 

SPILL: Selger MDK (kr. 350), 
Outlaws (kr. 350) , Moto 
Racer (kr. 350), Sim City 
2000 (kr. 1 00) m. fl. Thomas 
Fauske, 2584 Dalholen. 

SPILL: Selger Theme Park 
(kr. 1 00) , F1 Manager (kr. 
200), Silent Hunter (kr. 1 00), 
Ace Ventura (kr. 200), FIFA 
97 (kr. 200). Skriv til: Harald 
Kvangarsnes, Vedvik, 
6710 Raudeberg. 

SKRIVER: Ønsker å selge 
en H P  LaserJet 4 M + .  

i �---------------------------------------



Skriveren er 3 år gammel, 
og er nyoverhalt. JetDirect 
nettverkskort medfø lger. 
Mail: kt-olafsen@null.net. 

SPILL: Selger spillet Tunnel 
B1 forca. kr. 200. Mail: Pask
helm@onllne.no. 

JOYSTICK: Logitech Wing
man Warrior til salgs for kr. 
500. Stian T. Haugseth, 
Slemmestadvn. 76c, 3470 
Slemmestad . Tlf. 9326-
2709. 

MAC-SPILL: Spill til Mac
intosh selges: Myst (kr. 1 50) , 
SimAnt (kr. 1 00), SimCity 
CIassic (kr. 1 00), Prince of 
Persia (kr. 1 00) m. fl . Marius 
VrAlstad, 4525 Konsmo. Tlf. 
38281 770. 

SUPERNINTENDO: Super
Nintendo med 7 spill etc. til 
salgs. Øyvind Jakhelln,  
Kvartsvn. 2, 1 488 Hakadal. 

CD-ROM: Toshiba 1 2X CD
ROM med SCSI-kontroller
kort og programvare + 
garanti selges for kr. 1 . 1 00.  
Ring Tony Heggelund på 
tlf. 221 641 38. 

HARDDISK: Pent brukt 
harddisk selges, 540 MB. 
Ring 691 68307 og spør etter 
Ole for nærmere informa
sjon.  Mail :  ovestby@onll
ne.no. 

MODEM : Jeg selger et 
28.800 bps Hayes-kompa
tibelt modem bil l ig.  Mai l :  
olema@onllne.no. 

PROSESSOR: Jeg selger 
I ntel Pentiu m  1 33 M Hz
prosessor. Ring meg på 
90985358, eller send en mail 
til cbaklld@onllne.no. 

SPILL: Red Alert, C&C, 
Counterstrike, After Math, 
Outlaws, SimCopter og noen 
til I Mail: )oaklmfax@forum.
no. 

DIVERSE UTSTYR: 486 
Vesa Local Bus hovedkort, 
AMD 486 DX2 66 prosessor, 
AT I G raphics Xpression 
Vesa Local Bus 1 MB 64-bit 
skjermkort, Prornise Vesa 
Local Bus I DE-kontroller og 
3 stk. 4 MB 72-pin RAM 
selges, helst samlet. Gi bud: 
trond.hamnes@eunet.no. 

SKJERMKORT: Jeg selger 
et Matrox Mystique med div. 
spi l l  + programvare. Kr.  
1 .500. Mail :  runarjln@onll
ne.no. 

DIVERSE UTSTYR: P-1 50 
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m/48 MB RAM, 1 ,2 GB HD, 
SB 1 6 lydkort, miditower, 512 
kb cache, Matrox Mystique 4 
MB3D skjermkort, 1 6" SVGA 
skjerm , tast�tur  og mus 
selges for kr. 7000. Pris kan 
diskuteres. Henv. tlf. 2264-
6360 (e. 1 6.00) eller baud
chaser@os.tella.no. 

Z IP-DRIVE:  Z I P-d rive , 
ekstern parallell port, til salgs 
til høystbydende over kr. 
2.500. 20 disketter følger 
med. Mail :  mnllsen@ol.te
lIa.no. 

PROSESSOR: Intel Pentium 
1 20 MHz prosessor selges 
for kr. 750. Mail :  mllllevo@
onllne.no. 

AMIGA: Amiga 1 200, Bliz
zard 1 230-IV 50 MHz, Fast 
SCSI I l-kontroller, 1 8  MB 
RAM, Quantum Fireball 1 ,2 
GB HD, Sampler, 2joysticks, 
m u s ,  P h i l i ps mon itor, 
Overdrive CD-ROM (PCM
C IA) , d iverse kabler og 
programvare til salgs for kr. 
8.000. Mail :  clangeddln@
hotmall.com. 

TV-KORT: Hauppauge Win
TV Prime med tekst-TV. Bra 
grafikkoppløsning.  Selges 
for kr. 1 200. Mail :  krpan@
onllne.no. 

SPILL: Jeg ø nsker å selge 
følgende spil l :  Jurassic Park 
(HD), Police Quest Collection 
(CD), Starlord (HD), HIND/ 
APACHE (samlepakke med 
både H i nd- og Apache
s imu latorene) (2 C Der) ,  
Creatures (CD), Transport 
Tycoon og eventuelt Wing 
'Commander 4 (6 CDer). Kan 
eventuelt også bytte mot 
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andre spill eller maskinvare. 
Mail :  guevens@onllne.no. 

SPILL:  Jeg selger The 
Darkening, X-Wing vs. Tie 
Fig hter ,  Fade to b lack, 
Bioforge, O, Little Big Ad
venture 1 og Ripper. Mail: 
chandlerr@hotmall.com. 

CPU: Intel 486 DX2 66 MHz 
CPU med kjø leribbe til salgs 
for kr. 250. Mail :  Patrlck.
Lunde@rl.tella.no. 

PLAYSTATION: Playstation 
med seks spi l l ,  to hånd
kontroller, ett minnekort og 
to demo-CDer til salgs. Kan 
eventuelt selges med en 
P h i l ips Video Mon itor.  
Samlet pris u/skjerm kr. 
2000, m/skjerm kr. 2300. 
Mail :  tafevang@onllne.no. 

SPILL: Strategispillet Theme 
Park selges for kr. 1 00. Lyst 
å lage egne Windows-spil l? 
Klik & Play selges for kr. 250. 
Mail: hfrostmo@onllne.no. 

PC: 486 DX2, 66 MHz, 8 MB 
RAM,  402 MB H D ,  1 4" 
SVGA-skjerm, tastatur, mus, 
4X CD-ROM, 1 6-bits lydkort 
og høyttalere selges for kr. 
4.000. Ring Kaleem Hus
saln på tlf. 2221 7748 etter 
kl. 1 7.00. 

kb cache, 32 MB RAM, 540 
MB HD, floppy, maxitower, 2 
MB,GFX-kort. Selges høyst
bydende over kr. 1 0.000. 
Mail :  roamartl@onllne.no. 

SPILL: Theme Hospital (kr. 
200), Constructor (kr. 300), 
Larry 7 (kr. 250) og Carma

ROLLESPILL: Urban Run- geddon (kr .  2 50) . Mai l :  
ner til salgs for kr. 250 eller flateland@nordl.no. 
høystbydende. Mail :  chrls
tlanabraham@hotmall .-
com. 

GAME BOY: Hei I Jeg har en 
lite brukt Game Boy (ca. 1 ,5 
år gammel). Med Løvenes 
Konge, Mario Land 1 og 2. 
Selges for kr. 500 + porto 
(eventuelt pr. oppkrav). Kan 
byttes i harddisk eller Play
station-spill etc. Mail :  percl
@onllne.no. 

NINTENDO: Nintendo 8-bit 
med seks spill selges for ca. 
900 kr. Mai l :  roamartl@on
IIne.no. 

SPILL: Jeg selger Need for 
Speed SE, Indycar, CM2, 
C&C og Descent for kr. 200 
pr. stk. Mai l :  vsolem@onll
ne.no. 

SPILL: Selger Urban Runner 
og MS Flight Simulator 6.0 
for kr. 400 pr. stk. Ring Tom 
Erik på tlf. 327351 93. 

SUPERNINTENDO: Jeg 
selger SuperNintendo med 
adapter, Samurai Show
down, Super Mario Allstars 
for kr. 550. Ring Jørgen på 
tlf. 35529360. 

PC: Pentium 1 66 MMX, 51 2 SPILL: Jeg selger følgende 



spil l :  Terranova, Star Trek 
A Final Unit y, Rebel Assault 
og Rebel Assault 2. Pris kan 
diskuteres. Espen Solheim 
Pedersen, Breimyråsen 61 , 
4628 Kristiansand S. 

C64-SPILL: Commodore 
64-spill ø nskes kjøpt. Alt av 
interesse. Tommy Foss, 
4387 Bjerkreim. Tlf. 51 45-
0355 (etter kl . 1 6) .  

MODEM: Rimelig modem 
SPILL: Deadly Games - ø nskes kjøpt. Helst 28.800 
Jagged Alliance selges for eller bedre. Mail :  khogevol
kr. 300. Nesten ubrukt. Eyolf @valle.vgs.no. 
Aase, Storevarden 64, 5350 
Brattholmen. 

SPILL: Jeg selger Extreme-
3D for kr. 700. Mail :  Arvld.
Berg@hl.tella.no. 

PLAYSTATION: Sony Play
station , med to spill og demo
CD, til salgs. Mail :  dakarlse
@onllne.no. 

SKJERMKORT: Cirrus Lo
gic 5429 ISA skjermkort med 
1 MB minne selges. Alle 
drivere med. Prisantydning 
kr 350, kan prutes på. Mail: 
joonray@onllne.no. 

KONTAKT: 

TG98: Ønsker å komme i 
kontakt med andre som skal 
til TG '98. Skal samle en 
gruppe som skal dra ditt og 
trenger flere fo lk l  Mai l :  
gkottum@onllne.no. 

SPICE-HATERE: Er du en 
av dem som hater musikken 
til Spice Girls og TV-pro
grammet da Capo? Skriv til 
meg. Interesser: Basketball ,  
baseball,  Internet, chat, ski 
o.l. Mail: nallo@onllne.no. 

JAVA ETC. : Jeg er en gutt 
på 1 4  år som ø nsker å 
komme i kontakt med noen 
som kan litt om programme
ring, Java m.m. Mail :  ole
smeby@onllne.no. 

ØNSKES: 

BEAVIS & B UTTHEAD : 
Ønsker å kjøpe Beavis and 
Butthead screen savers. 
Ring Geir Age Kravlk på tlf. 
63953466. 

CD-BRENNER: CD-brenner 
ønskes kjøpt. Pris mellom 
1 .000 og 3.000 kr. pris vil jeg 
gi omkring 1 000-3000 kr. 
Mail: kommunds@onllne.
no. 

SPILL: Jagged All iance: 
Deadly Games ø nskes kjøpt 
for kr. 1 00. Jonas Fredbo, 
Langeskjærveien 8, 3230 
Sandefjord. Tlf. : 33458237. 

CD-ROM: SCSI CD-ROM 
ønskes kjøpt. Ikke over 800 
kr. Send e-mail til zeenox 
rlml@hotmall.com. 

-
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MAC-MODEM : Modem 
ønskes kjøpt t i l  Macintosh, 
minst28.800. Mail : markus
n@onllne.no. 

SPILL: Larry 7 kjøpes for 
maks. kr. 200. Jonas Øde
gaard, Gulleråsveien 1 9B, 
0389 Oslo. 

HARDDISKER ETC.: Hard
disker fra 20 MB til 6 GB 
ønskes kjøpt billigst mulig. 
CD-brenner samt kontrollere 
ø nskes også kjøpt. Mai l :  
matsllnd@slrlus.no. 

HARDDISK: Ønsker å kjøpe 
en harddisk, helst over 650 
MB. Pris kan diskuteres. 
Mail: sverrj@onllne.no. 

FLYSIMULATOR: Jeg ø ns
ker å kjøpe oppgraderings
pakker til Microsoft Flight 
Simulator for Win95. Mail: 
stedjan@onllne.no. 

PENTIUM: Ønsker å kjøpe 
en Pentium 200 MHz (gjerne 
også kjø l evifte) .  Betaler 
opptil kr 700. Mail: morl@on
IIne.no. 

NIRVANA: Musikk-C Den 
Hormoaning av Nirvanaøns
kes kjøpt. Mail: knrygg@
onllne.no. 

PENTIUM: Ønsker en kom
plett Pentium 90 eller 1 00 
MHz, eventuelt også 1 33 
MHz hvis prisen er rimelig. 
Mai l :  Andreas-1ak@hot
mall.com. 

CD-BRENNER: CD-brenner 
og Kingstone Turbo Chip 1 33 
MHz for 486 ønskes kjøpt 
billig. Ronny Skjoldal, 5658 
Arland. 

PC: Jeg kjøper alle slags 
PCer, fra og med 286. Skriv 
ti l :  Andree Bårdsen, Krok
haugvn. 1 1 , 4262 Avalds
nes. 

SPILL: Ønsker å kjøpe spil
lene The Dig, Kyrandia 1 og 
Orion Burger. Ring Tore 
Sundby på tlf. 691 75604 
(etter kl . 1 7). 

PC: En 486 uten skjerm 
ønskes kjøptforca. kr. 2.000. 
Mail :  hfrostmo@onllne.no. 
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MACH 64-DRIVERE: Øns
ker oppdaterte drivere for 
Mach 64 (samt AWE32). 
Roy-Helge Heiberg, 8063 
Værøy. 

AMIGA-SPILL: Ønsker å 
kjøpe Theme Park og Simon 
the Sorcerer 1 til Amiga500+. 
Ønsker dessuten koder til 
Indiana Jones 3, The Last 
Crusade. Thomas Leirstein 
Skogselde, 5633 Mund
heim. Tlf. 56554796. 

CD-ROM: SCSI CD-ROM 
ønskes kjøpt, helst under600 
kr. Mai l :  therlml@hot
mall.com. 

AMIGA 1200/4000: Jeg er 
hypp på å kjøpe en A4000, 
pris avhenger av prosessor. 
Eventuelt kan jeg bytte mot 
min  A1 200/030-50 MHz,  
med FPU, 2+8 MB RAM, 1 20 
MB harddisk (kanskje 540 
MB hvis du er snill). Jeg kan 
også selge den, men bare 
hvis jeg får råd til en A4000. 
Ellers har jeg lyst på en 1 942-
monitor, eventuelt en annen 
m u ltisync monitor. Mai l :  
BetongApe@mlndless.com. 

LYDKORT: Ønsker å kjøpe 
et AWE 64 Gold lydkort. Er 
også interessert i å kjøpe et 
miditower-kabinett for mel
lom 1 00 og 300 kr. Skriv til 
Are Rønning,  Haugan, 
3160 Stokke. 

SPILL: Er det noen som vil 
selge meg spi l let Micro 
Machines? Mai l :  eudoxos
@flx.no. 

SPILL: Ønsker å kjøpe Flight 
Shop. Mail: stedjan@onll
ne.no. 

C D-BRENNER ETC . :  
Ønsker CD-brenner (inkl . 
S C S I -kontro l l e r) ,  RAM
brikker (32 MB EDO eller 
mer) og ATI skjermkort. Send 
en pris på en eller flere av 
disse tingene hvis du harl E
mail :  lars.henrlksen@ah.-
tella.no. 

. 

SKJERMKORT: Jeg ønsker 
å kjøpe et billig 2 MB skjerm
kort. Mail guevens@onll
ne.no om du har et tilbud I 

SPILL: Jeg ønsker å kjøpe 
Secret of Monkey Island 1 &2. 
Mail :  robrelst@onllne.no. 

CACHE: Er det noen som 
kan selge meg en 256 kb 
cache-brikke eller stø rre (den 
ccgamle» typen, ikke PLB), 
eller er det noen som vet 
hvor jeg kan få tak i en? Mai l :  
Ken.l.Adolfsen@stud.hltos.
no. 

DIVERSE UTSTYR :  Jeg 
ønsker å kjøpe 5,25" dis
kettstasjon, l iten skjerm, 
nettverkskort og lydkort. Mail: 
roamartl@onllne.no. 

SPILL: Jeg ønsker å kjøpe 
Simon The Sorcerer I og I l .  
Helst CD-ROM-versjonen.  
Mail: roesjoe@onllne.no. 

CD-BRENNER: Jeg ø nsker 
å kjøpe en brukt CD-brenner 
billig. Mai l :  tlbjelland@hot
mall.com. 

HARDDISK: Ønsker e n  
brukt harddisk fra 500 M B  til 
ca. 1 500 MB. Mail: andreas 
jak@hotmall.com. 

-

HK/PROSESSOR: Ønsker å 
kjø pe Pent i u m  H K  og 
prosessor. Minimum 1 66 
MHz. Helst med MMX, men 
tar gjerne uten også. Mail 
meg på vlevense@onllne.
no. 

AMIGA/SKJERM: 1 4"-1 5" 
SVGA-skjerm og Amiga 
1 200 ønskes kjøptbillig. Mail: 
madsjm@colargol.tlhlde.
hlst.no. 

BYTTE: 

SHAREWARE: Jeg ø nsker 
kontakter for bytti n g  av 
moduler, shareware, bilder, 
demoer osv. Mail: ranbakke
@hovden.vgs.no. 

SPILL: SimCity byttes i 
Bombes and Buges eller 
Fatal Fumes. Evt. kan jeg 
selge disse to spillene for kr. 

. 1 00. Roy S. Erlandsen, Ru
te 527, 2870 Dokka. 

N64-SPILL: Jeg vil gjerne 
bytte N64-spillet Blast Corps 
mot et annet N64-spil l .  Mai l :  
thomasr5@hotmall.com. 

N64: Ønsker å bytte Ninten
do 64 med 2 kontrollere og 
StarWars-spillet i en PC. Alt 
av interesse, kom med bud l 
Mail: jan.andre@lnternet.
no. 

SPILL: Jeg vil gjerne selger 
eller bytte Destruction Derby 
2 (CD). Kan byttes i Broken 
Sword, Mass Destruction 
eller Full Throttle. John Mag
ne Olsen, Nordre Hetlevik, 
5303 Follese. Tlf. : 9433-
8278. 

MUSIKK: Vil bytte MOD, XM 
og S3M via ICO. Mai l :  rhan
oy@onllne.no. 

SPILL: Gene Wars byttes 
mot Civ. 2. Ring Ole på tlf. 
77765397. 

SPILL: Jeg ønsker å bytte 
Destruction Derby 2 og Scor
ched Planet mot Dungeon 
Keeper. Kan også bytte eller 
selge Lion King (diskett) og 
Micro Machines 2 Turbo 
(CD). Bjørn Erik Bakke, 
Høgmovelen 5, 6685 Vin
døla. Tlf.: 71 662292 (etter 
kl . 1 6). 

SPILL: Jeg vil bytte Sim Isle 
(CD) og FF (diskett) mot 
Warcraft 2. Send et brev til 
Kristian Erlandsen, An
ders LIakievs vel 4B, 7080 
Heimdal. 

QUAKE: Jeg vil gjerne bytte 
Quake-brett, våpen, editorer 
osv. Er du Ouake-fan? Mail 
meg : stlan_fanavoll@on
IIne.no. 

D I VERSE. 

SPILLKODER: Jeg ø nsker 
koder t i l  Actua Soccer, 
Championship Manager 2, 
Need for speed og Fifa97. 
Mail :  stedjan@onllne.no. 

7TH GUEST: Erdet noen som 
vet hvordan man løser cc The 
nine queens puzzle" på The 
7th Guest? Mai l :  hfrostmo
@onllne.no. 

::::=..�=-� .... .... , .. AlltWW"w.a,w.u.M ......... 18� 

DIVIIII urrnJI ..., ... va.rClCh.Iilr CIIJ. _ ....... Cllr CIIIJ. UraCD-ltOllcar ... tte: ....... �=-==';;I ØILI. . .... � ,., ""  ........ ... ......... , � I. n.  .... .., ..... OIIIr.'UttIr-. <r-. .... fX.CIIf'br. Mr ..... , MG:  ............... I[�==I ØI.L, bI* .... .. ..,_JrC . ...... _ba ... dr _ IIIIt �. 
8ftLL: ... .......... ..... " .,...,1· ....... ..... .... --.., 

::':..=:r=:::.��� .. ......... n. ..... ,., ..... .. ... ... . 
�!'.!' __ ., ....... ...... I4"Wh" I4 M1  .......... Clo.aoM,.MJO ..... .. Glhltl 



JE'g har VE'rvE't E'n ny abonnE'nt, og bE'talE'r kun kr 98,
+ porto/gE'byr kr 19,- for E'n Midros�ft gamE'pad. 

O JE'g har VE'NE't to nyE' abonnE'ntE'r og mottar E'n Microsoft 
gamE'pad GRATIS. 

O JE'g ,rdnskE'r å sparE' vE'NingE'n. 

Navn 1: ____________ AldE'r:, __ _ 

AdrE'ssE': ________________ _ 

Postnr./StE'd: __________ _ TIf: __ _ 

Navn 2: ____________ AldE'r: __ _ 

AdrE'ssE': ________________ _ 

Postnr./StE'd: __________ _ TIf: __ _ 

Vt>rvt>rs navn: ______________ _ 

AbonnE'mE'ntsnr.: _____________ _ 

AdrE'ssE': ________________ _ 

Postnr./StE'd: ______________ _ 

Signatur: _________ -------------
Foresattes underskrift hvis du er under 18 år 

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge. 

TEKNO 
vil betale " 
portoen. 

SVARSENDING 
Avtalenr. 117 000/444 

Majorstua Postkontor 
0301 Oslo 



INTERESSERT I 
AMATøRTEATER? 
Nordisk Amatørteaterråds hjem
mesider finner dere på adressen : 
http://home.sol.no/nar-sekr/ . 

Sidene har blant annet både 
nordiske og engelskspråklige ny
hetsbrev med nordisk og inter
nasjonalt amatørteaterstoff. Per
soner som er interessert i å få 
kontakt med grupper fra eget el
ler andre land kan skrive en li
ten notis på vår åpne side «MØ
teplassen» og se hva som skjer. 

Vi er til for at amatørteater
grupper på lokalt plan i hele Nor
den skal få service. Vi skal skape 
interessante, kreative møteplas
ser for amatørteateret. 

Øyvind Haugland, 
Nordisk Amatørteaterrjd, 

Oslo 

ATLANTIS-DEMOEN 
Jeg prøvde demoen av Atlantis 
(TEKNO 5/97) og den var kjem
pebra ! Men jeg synes det var lite 
gjennomtenkt å ha det i en zip
fil . Antagelig fikk mange av le
serne ikke prøvd den grunnet 
plassmangel på harddisken. Kun
ne dere ikke ha hatt spillet upak
ket på CDen? Da kunne man ha 
kjørt spillet direkte fra CDen. Selv 
brukte jeg et meget godt program 
som heter FreeSpace for å få mer 
pl"ss. Det kan du laste ned fra 
ftp:/Iftp .download.com/pub/ 
wln95/utilltles/fs t OevaI.exe. 

Vennlig hilsen 
Hjelper'n 

Joda, Atlantis-demoen er ganske 
imponerende. Grunnen til at vi 
zippet den, var rett og slett at 
den vj/Je tatt for stor plass på 
CDen ukomprimert. Da ville vi 
sannsynligvis druknet i hatbrev 
fra dem som helst vil ha pro
grammer og verktøy på CDene 
våre. 

THE COMPO 
OG ORUMHAeK 
Tenkte bare jeg ville skryte litt 
av det svenske partyet The Com
po (vi vant to av fire konkurran
ser) . Har dere tenkt å gi oss en 
rapport fra dette partyet, eller 
bare fra DreamHack? Jeg antar 

TEKNO 

at dere kommer med en rapport 
fra DreamHack uansett, ettersom 
det ser ut til å kunne bli riktig 
stort. , 

Forresten, så blir dere bare 
bedre og bedre på å rapportere 
fra partyer, noe jeg setter stor 
pris på. Men dere har for mange 
spillom taler! 

Sandos / Probe 
t96backj@ava.taby.se 

Joda, vi har faktisk rapporter fra 
både The Campa og DreamHack i 
dette nummer. TEKNOs medar
beidere flyr rundt på så mange 
parties de bare kan! 

SJEKK DENNE! 
Sjekk ut siden til Dj Project på 
adressen http://home .soI.no/ 
mjeltevlldjpro. 

Hilsen Hjvar 

AUTORUN 
I forrige nummer av TEKNO skrev 
Ole-Endre Bergerud at dere bur
de kutte ut autorun-funksjoneri 
på CDene deres. Dette er jeg helt 
enig i .  Hver ENESTE gang man 
putter inn en TEKNO CD kom
mer det en stygg lyd, og det er 
best  å trykke på N (orsk) og 
A(vslutt) . TEKNOs CD-ROM Ex
plo rer er kanskje ikke et dårlig 
program, men det er ikke så vel
dig bra heller. I stedet kan man 
heller bruke Explorer (utforsker), 

PART/ES: TEKNOs utsendte 
medarbeidere drar på så 
mange demotreff de bare 
kan! 

WinZip og notepad. CD-ROM-ex
ploreren deres blir aldri brukt av 
meg, og jeg kan ikke tenke meg 
så veldig mange andre som gjør 
det heller, da den ikke er særlig 
brukervennlig. 

I samme nummer av TEKNO 
skrev Øyvind Magnus Lunde Elg
støen at dere burde kutte ut ord 
som «mykvare», «hurtigminne», 
etc. Dette er jeg enig i .  Dette får 
bladet til å høres ut som IT-læ
reboken fra første året på all
menfag. De som ikke vet hva 
cache er vet hØyst sannsynlig ikke 
hva hurtigminne er likevel. 

TAKK for et for øvrig MEGET 
bra blad. Jeg synes også at CD
ROMen deres blir bedre og be
dre. Jeg oppfordrer dere til å put
te på litt mer fra demoscenen. 

Hilsen 
Ole Kasper Olsen 

Når det gjelder menysystemet på 
CDene våre, så er det kanskje 
ikke spesielt fancy, men det fun
ker som det skal på de fleste mas
kiner - noe som ikke er en selv
følge med CDer med så variert 
innhold som TEKNOs. Vi har for 
øvrig nå forbedret menysystemet 
vårt når det gjelder lange filnavn, 
slik at man nå kan pakke ut alle 
zip-filer - uansett om de har lan
ge eller korte filnavn - direkte 
fra menyen. ' 

ccSTORE SYNDEIbI 
Da jeg leste innlegget til Øyvind 
Magnus Lunde Elgstøen i TEK
NO nr. 6/97, ble jeg irritert. Hva 
er galt med å bruke norske ord, 
når vi tross alt er norske? Er det 
ikke bra å ta vare på og utvikle 
vårt eget språk? Hva slags fjor
tis-politikk er det å si at «len
ker», «hurtigminne» og «skriver» 
høres dumt ut? 

Jeg må innrømme at j eg selv 
sier «mail» (ikke «e-post» ) ,  og jeg 
bruker sikkert også andre engel
ske ord, men det er kun av gam
mel vane. Jeg synes det er flott 
at TEKNO er et foregangsblad 
også på dette området! Hvis me
dia fortsetter bruken av norske 
ord, vil de etter hvert ganske sik
kert gli inn i språket selv hos 
hardbarkede tøffinger som deg. 
Du blir nemlig ikke kulere fordi 
du strør rundt deg med engelske 
ord og uttrykk hele tiden. Jeg vil 
også tro at bruk av norsk frem
for engelsk vil styrke oppslutnin
gen om IT og Internet i Norge, 
ikke minst hos de aller eldste og 
de aller yngste, og det er vel bra? 

Jørgen Olsen 
joergenolsen@hotmall.com 

NEI DL FILMTRAllERS 
Jeg synes at TEKNO er det beste 
databladet på det svenske mar
kedet, men det sier ikke så vel
dig mye, dessverre. Hvis dere vil 
vite hvordan et bra datablad skal 
være, så sjekk det gamle DMZ. 

Dere sier at dere tar cyber
kulturen på alvor, men det er j eg 
ikke enig i. Da skulle ikke halve 
bladet vært fylt av spillomtaler, 
og dere skulle hatt flere program
meringsskoler og lignende. 

Jeg skulle likt å se en test 
mellom ulike trackers, sånn at 
jeg kan finne ut om jeg skal fort
sette med FT2 eller bytte til noe 
annet. 

Jeg vil også at alle filmtrai
lers skal bort fra CDene! 

zenI7h@rocketmail.com 

nP SEARCH 
Den beste FTP search ligger i 
Norge - på http ://ftpsearch . 
ntnu.no/. Sjekk den, den er den 
beste! 

Hjvard Lindset 

LINUX 1 
Jeg (og sikkert mange flere) ville 
satt pris på om dere ville skrive 
mer om operativsystemet Linux. 
Bladet Linux Journal finnes jo, 
men det er på engelsk . . .  

Nlcklas Bjork 



LINUX 2 
Jeg sender denne mail angående 
Linux. Jeg og mange av mine ven
ner kunne gjerne tenke oss Li
nux, og så kom jeg på at kanskje 
dere kunne legge Linux ut på den 
neste CDen. Jeg vet at dere har 
hatt en versjon av Linux på en 
CD tidligere, men den var det så
vidt jeg vet endel problemer med. 
Dere kunne f.eks. ta med en ver
sjon av Red Hat Linux. Ellers sy
nes jeg at TEKNO er et veldig 
bra blad. 

LINUX 3 

Hilsen 
Ola Skjeldal 

Jeg har lest TEKNO helt siden 
starte, og synes at dette innholds
messig er det beste databladet 
på markedet (etter Wired, altså) .  

Men dere utgir dere jo for å 
være litt av et underground-blad, 
med reportasjer fra demokonkur
ranser osv. Dere henvender dere 
til de avanserte brukerne. Men! 
Dere har jo helt oversett det all
deles fortreffelige operativsyste
met Linux! Riktignok så jeg noen 
artikler om Linux i noen tidligere 
utgave, men nå er det ikke et ord 
om dette! Drømmen for meg og 
mange andre ville vært om dere 
kunne gi oss fem-seks sider i 
hvert nummer med nyheter og 
lignende fra Linux-verdenen. Be
gynn gjerne med en elementær 
gjennomgang om hvordan man 
installerer Linux. Gjerne Red Hat 
Linux 4.2 som er den beste ak
kurat nå. Ta en kikk på www. 
redhat.com. Linux er på sterk 
fremmarsj (og likevel er det in
gen datablader som skriver om 
det) ! 

For øvrig: Minsk antallet spill
sider. Test bare et fåtall ( tre-fire) 
tunge titler, og gjør det da skikke
lig. Bruk to - tre sider og masse
vis av bilder til hver omtale. 

Kom ut oftere! Jeg orker ikke 
vente så lenge som jeg nå må 
gjøre på hvert nummer! 

David Rlndegren, 
Sverige 

MAILINGLISTE 
Kan dere ikke starte en mailing
liste, der TEKNOs lesere kan dis
kutere med hverandre og utveksle 
erfaringer f. eks. innen tracking, 
3D osv.? Jeg tror at TEKNOs le
sere ville blitt ganske aktive på 
en sånn liste! 

John Båekstrand, Sverige 

Hva sier dere andre til dette for
slaget? 

MER MASIUNSTOFF 
Først så starter jeg med å si -
som alle andre som skriver inn -
at TEKNO er det beste databla
det som finnes. Men dere burde 
hatt mere hardwaretester! 

Hilsen Magnus Frydenlund, 
Eidsvoll 

BEDRE CD, TAKK! 
Nå synes jeg at dere får endre 
innholder på CDene deres. De var 
mye bedre før! Hvorfor? Jo, dere 
har begynt å fylle CDene med 
massevis av spill. Verst var CDen 
i nr. 6/97,  med masse spill og 
veldig få programmer! 

Jeg synes også at dere bør 
minske antallet spillomtaler til 
det halve. Legg heller til en pro
grammeringsskole i Pascal og/el
ler en skole i 3DStudio MAX! 

Ellers var det en meget mer
kelig person som kom med det 
superdumme forslaget om at dere 
skulle begynne med en tips & 
tricks-side i TEKNO. En annen 
skrev at dere burde minske på 
Internet-stoffet. GJØR IKKE DET! 

Når skal dere forresten pre
sentere vinnerne i HTML-konkur
ran sen? 

Fredrik VIklund 

Det har dessverre tatt betydelig 
lenger tid enn vi trodde A gA gjen
nom alle HTML-bidragene. Vi hA
per imidlertid A kunne presente
re en vinnerliste i enten nr. 2 
eller nr. 31 

FlERRE SPILLOMIALER! 
Det er litt rart. Jeg har ikke sett 
en eneste innsender som har øn
sket mer spillstoff i TEKNO. På 
meg virker det som om nesten 
alle TEKNOs lesere ønsker min
dre spillstoff, og likevel minsker 
dere i kke antallet spil l s ider .  
Hvorfor? Det kan kanskje tenkes 
at de leserne som er fornøyd med 
dette stoffet ikke skriver noe, men 
dere kan vel teste med å minske 
litt på spillstoffet og se om noen 
protesterer? 

De sidene dere frigjør på den
ne måten, kan dere da bruke til 
små programmeringsskoler (helst 
med speSielle tema hver gang -
f. eks. SVGA, SoundBlaster) . 

Filmtrailers på CDene er bare 
sløsing med plass. akkurat som 
alle disse gigantiske spilldemoene. 
La oss få demos, grafikk og mu
sikk isteden! Støtt demoscenen! 

Aron Leonhardt 

MER MUSIKK 
Jeg synes at CDene deres bør 

inneholde mer musikk, f. eks. 
MOD, IT, RBS,  S3M, XM osv. El
lers ville jeg satt pris på at dere 
laget infotekster til alle program
mene som er med på CDene. For 
øvrig er TEKNO et meget bra 
blad, men dere kommer ut litt 
for sjelden ! 

Sonny 

Mer musikk kommer. Vi er alle
rede i full gang med A planlegge 
Arets store musikk-konkurranse 
(der vinnerne vil bli presentert 
pA en egen musikk-CD som føl
ger med bladet senere i Arj. Mer 
info om TEKNOs nye musikk-kon
kurranse kommer i neste nr.! 

MPEG 
Jeg setter stor pris på at dere 
bringer filmtrailers på CDene. 
men hvorfor ha dem i et format 
som suger så kapitalt som nett
opp .mov? Med mindre filstør
reIse i MPEG får man fire gan
ger så hØY framerate, to ganger 
høyere oppløsning og fremfor alt 
en fantastisk lyd i stereo. Dette 
vet dere vel, så hvorfor ikke gi 
oss filmtrailers i MPEG? Bruk 
evt. AVI2MPEG. som er freewa
re og som funker svært bra! 

Jesper Johag 
johag@kual.se 

HVILKET MUSIKK
PROGRAM? 
Jeg fikk lyst til å lage musikk da 
jeg leste reportasjen i TEKNO 5/ 
97. Men hvilket program bør jeg 
i så fall kjøpe? Jeg er helt fersk 
på dette området, så jeg må ha 
et program som er enkelt å bru
ke. 

Hilsen 
Jøran Dehlln 

Det er mange forskjellige musikk
programmer pA markedet. Pro
blemet er at de som er veldig 
enkle A bruke, ikke er sA rike pA 
funksjoner og muligheter. 

Skal du ha et program som 
er litt kraftig, sA mA du ogsA fin
ne deg i A mAtte lære deg et ri
melig komplisert brukergrense
snitt. Først bør du bestemme deg 
for om du vil lage musikk med 
bare datamaskinens lydkort, uten 
noe annet ekstrautstyr. Da tren
ger du et sAkalt «tracker»-pro
gram. Disse kan du laste ned 
gratis fra Internet. De mest po
pulære heter FastTracker, Impul
seTracker og ScreamTracker. 
Disse er ikke enkle A bruke, her 
gAr alt i tall- og bokstav-koder. 
Men fordelen med dem er at du 

kan lage musikk som Mter bra, 
uten noen form for ekstrautstyr. 
Det er imidlertid Sjelden å høre 
en låt som e'r laget med en trac
ker som Mter helt profft; men 
det er mulig. 

Hvis du kan spille litt piano 
og har en eller flere eksterne 
synthesizere koblet til datamas
kinen, sA bør du satse pA en an
nen type musikkprogram, som 
kalles MIDI-sequencere. De mest 
populære MIDI-sequencere hetel' 
Cakewalk Pro Audio, Cuba se og 
Digital Orchestrator Plus. Disse 
er alle kraftige programmer som 
du kan bruke til å lage og spille 
inn helt proff musikk, hvis du har 
de rette synthesizerne koblet til. 
Du kan ogsA bruke dem til å lage 
musikk med bare lydkortet. Det
te kalles «General MIDI»-musikk, 
og låter ganske hjemmelaget. Jo 
mer penger du legger i synthesi
zere og effekt-enheter, desto be
dre vil musikken din lyde. Per
sonlig sverger jeg til Cakewalk 
Pro Audio, men andre musikere 
vil anbefale andre programmer -
her er det smak og behag som 
bestemmer. 

Konklusjonen er at hvis du 
skal lage musikk med bare lyd
kortet, sA anbefaler jeg FastTrac
ker. Skal du ta i bruk ekstra synt
hesizere og mixere og greier, sA 
anbefaler jeg Cakewalk Pro Au
dio. Ingen av dem er spesielt en
kle A bruke, men litt opplærings
tid må du finne deg i. 

Bjørn Lynne 

3DSTUDIO 
Jeg har 3DStudio, og s iden dere 
hadde en veldig bra guide til det
te i et tidligere nummer, lurer på 
om dere kan svare meg på et par 
spørsmål om dette programmet: 

Hvordan får j eg gjort * . 3ds
filer om til * .gif eller * . j pg? Tren
ger j eg et ekstra program til det
te? Hvordan legger j eg til bak
grunner til et 3D-bilde jeg har 
laget? Hvordan kan j eg f. eks. 
plassere en vase  på et gulv? 
Hvordan blir gullfargen i 3DStu
dio gyllen? 

Lars Cato Larsen, 
AI 

Filer som skal konverteres til f. 
eks. *.gif eller *.jpg må rendres 
i 3DStudio og arkiveres i ønsket 
format. Skal du lage bakgrunner 
til 3D-bildene dine, bør dette gjø
res med et bildebehandlingspro
gram som f. eks. Photoshop. 

Det er vanskelig A gi en kort 
forklaring pA hvordan du plasse-

TEKNO 



rer en vase på et gulv i 3DStu
dio. Men kort fortalt er frem
gangsmåten slik: Først lager du 
begge objektene i 3DStudio. Der
etter plasserer du dem, og setter 
ut et kamera. 

For å få en mer glinsende 
gullfarge, må du endre den i ma
terials editor. Gi den f. eks. litt 
mer «specularity»! 

Mats-Ola Strøm 

3D-KORT 
Først vil jeg takke for et meget 
bra blad. Håper dere fortsetter i 
all evighetl Men jeg savner litt 
informasjon om 3D-kort. Hvilket 
er best? 

Jeg har planer åm å skaffe 
meg et 3D-kort i forbindelse med 
Quake Il . Er det mulig å ha Mil
lennium Il og et 3D-kort (3dfxl 
PowerVR) i en og samme maskin 
uten at det kræsjer? 

PIl Nyhus 

Det finnes ' mange 3D-kort. Vi 
planlegger en større artikkel om 

dette i et kommende nummer, så 
følg med fremover. Sørg for at  
du skaffer deg et  kort med 3dfx
chip, ettersom alle 3D-spill ser 
ut til å komme til å støtte dette i 
fremtiden. 

3D OG 3DFX 
Dere skrev at f. eks. MS Flight 
Simulator '98 burde spilles med 
3dfx-kort. Jeg lurer nå på om det 
er noen forskjell på «30»- og 
«3dfx»-betegnelsen på nye kort. 

Finnes det noe grafikk-kort 
som er både 3dfx. kan brukes til 
TV mottaking og som er gjort for 
AGP? 

Jokke 

3D og 3dfx er to forskjellige be
greper, ja. Du skal ha et 3dfx
kort hvis du skal spille. Når det 
gjelder ditt andre spørsmål, tror 
jeg at Miros nyeste 3dfx-kort støt
ter alle de funksjoner du nevner. 
Men hør med en forhandler for 
sikkerhets skyld! 

Mats-Ola Strøm 

I MACINTOSH: Oppskrytt! 

POSTORDRE 
Kan dere ikke skrive litt om hvor 
jævlig det er å kjøpe datautstyr 
på postordre? Jeg har hatt et rent 
helvete selv. med tre ulike fir
maer. Varene ble ikke sendt i rett 
tid. Når jeg fikk varene. var det 
ikke det jeg hadde bestilt. Så fikk 
jeg en masse bortforklaringer. Er 
dette vanlig praksis blant post
ordrefirma av denne typen? 

Det hadde også vært fint om 
dere kunne skrive litt om pro-

sessorer osv .. f. eks. om hvilke 
forskjeller det er på en Ppro og 
en Alpha. Jeg har nettopp hatt 
en endeløs «diskusjon» med en 
Mac-bruker som i fullt alvor men
te at de beste prosessorene fan
tes på Macintosh. Jeg sa til ham 
at han betaler minst 30-40% mer 
for samme ytelse (sammenl ignet 
med PC) bare fordi det står Mac 
på boksen. Jeg hater ikke Mac. 
jeg bruker til og med Mac på sko
len. Men Macintosh er oppskryttl 

Klre Jacobsson, 
Sverige 

Quantum EIDE Harddisker Hovedkort lomega ZIP-drive 
Fireball-Stratos 2 1 1 0MB 1 722,-

ASUSTek VX (430VX) 984,-
Fireball-Stratos 3200MB 1 845,-

ASUSTek TX97-E (430TX) 1 476,-
Fireball-Stratos 4300MB 2460,- ASUSTek TX97-XE (430TX) 1 599,-
Fireball-Stratos 6400MB 3075,-

Ta kontakt for SCSI-disker Skjermkort 
Here. Dynam�te 1 28N, 2MB 738,-
Here. Tenninator 64/3D, 4MB 86 1 ,-

Trust TH 1� HØY talere 15W 246,- Here. Stingray 1 28/3D, 6MB 1 968,-

Trust TH240 Høy talere, 240W 492,- Here. Stingray 1 28/3D, 8MB 209 1 ,-

Trust TH300 Høy talere, 300W 6 1 5,-
AWE64, 24x, Høyttalere +++ 1 722,- Skjermer 
AWE64 lydkort - value 984,-

Hyundai 1 5 " ,  Digital, 70Khz 2706,-Toshiba 32x CD-ROM, EIDE 1 230,-
Hyundai 1 7 " ,  Digital, 70Khz 4674,-

Alle priser er oppgitt inkl. mva 

ZIP-drive ekstern parallell) 1 476,-
ZIP-drive intern (IDE/ATAPI) 1 230,-
6-paek ZIP plater 800,-

InfoLink P1 66MMX PC 
Mini-tower, ASUSTek VX97, 
PI 66MMX, 32MB RAM, 
3.2GB HD, 4MB skjermkort, 
flopp y, tastatur og mus 

Pakkepris:  701 1 ,-

InfoLink Datatjenester AS 
Ensjøveien 14, 0655 Oslo 

Dette er et lite utvalg av våre 
produkter. Vi har det meste av 

standardkomponenter, og bygger 
også komplette maskiner. 

Ta kontakt for gratis prisli�· s�te�.--"", __ -=���II����Q]lW�aJ(®L�=- Tlf. 22 57 16 09, Fax: 22 57 1 5 91  





DATASPILL 
MULTIMEDIA 
TING 8e TRENDER 

I AV STEINAR HELGESEN 

ti Noen av oss er så 
� gamle at vi kan hus-
ke Monkey Island-spillene fra 
LucasArts. Det første I serien 
kom I t 990 og gav spilleren 
mulighet til å dra på skatte
jakt I Karibia, utkjempe duel
ler med sverd og slåss mot spø
keisespi rater . Oppfø lgeren 
kom I t 992, gav spilleren mu
lighet til å dra på skattejakt I 
Karibia. slåss mot spøkelsespI
rater og . . .  ja, resten skjønner 
du sikkert. Monkey Island-spil
lene har siden stått som fyr
tårn I eventyrspillsjangeren, og 
har du Ikke split dem ennå så 
gjør det så fort som mulig. Det 

o o n pa 9 e , a r an er a a 
jeg skrek høyt av skre _ Og det var så sto at je jen

omgi f e e psyk- riske e ndr e ør a e sp· Uets 
gå e var løst. 

hviler neml1g en mørk og gru
som forbannelse over alle dem 
som lar disse skattene ligge 
og støve nederst I datasjappe
nes tilbudshyller: «Du vii for 
alltid selle de syv hav på jakt 
etter den perfekte spIllopple
velse. men alt du vii nnne er 
dårlige Quake .. k1oner og spill 
fra Sierra.» En annen måte å 
bryte forbannelsen på er å spil
le The Curse of Monkey Island 
(MI3) . 

Du nyr over det dypblå ka
ribiske havet. Mystiske skyer 

hlmmallen og fullmånen KI�I��%���ti�ll:g1��ga��nU8k. mo-

bil (en sltk man finner på tivo
li) . Det er Guybrush Threep
wood, helten fra Monkey Island 
t og 2. Snart nyter radiobilen 
mot en øy hvor det utkjempes 
et durabeltg slag mellom den 
onde. døde. Illeluktende spø .. 
keisespiraten LeChucks beine
te horder (også kjent fra tidl1-
gere spill) og guvernør Elaln
es øyboere (også kjent fra . . .  
j a .  j a ,  ja! ) .  Guybrush blir tatt 
til fange av LeChuck. Fra nå 
av kontrollerer du Guybrush. 

Dette er et helt tradisjonelt 
eventyrspill. Du snakker om alt 

MI3 er delt opp I seks ka
pitler. Det første er ment som 
en slags oppvarming og gir en 
Innføring t hvordan du skal sty
re Guybrush, og t hvordan du 
skal tenke for å klare spillets 
utalllge gåter. Du bruker mu
sen. og når du trykker ned ven
stre knapp dukker en medal
jong opp på skjermen hvor det 
er avbUdet en hånd, øyne og 
en munn. Når du for eksempel 
velger øynene I sammenheng 
med et objekt vii herr Threep
wood undersøke objektet. vel!! 
ger du munnen vii han kanskje 
smake på objektet. Det 
veldig på Icnl1lh'n, upflp 
Throttle. og run4�er.e:r. hE;lt 

VAKKERT: En herllg him
mel, sandstrand, haler og et 
mystisk skip. Hva mer kan 
man ønske seg? 

knapp får du en oversikt over 
alt du bærer med deg. 

I det første kapittelet mØ
ter du en av bipersonene, som 
jeg synes er hysterisk morsom: 
Hodeskallen «Murray, the De
mon Skull», som ønsker å leg
ge under seg hele Karibia ved 
hjelp av sin demonisk' gode 
evne tll å skremme. Den enes
te haken ved Murrays plan er 
at han mangler bein, armer, 
brystkasse og hals. Men han 
har en skummel latter. 

I dette kapittelet møter du 
også en gammel kjenning fra 
tidligere splll, nemllg Wally, 
den n ærsynte karttegneren. 
Morsom fyr, joda. men du har 
llksom sett ham før. Her ligger 
noe av problemet med M13. 
Spllldesigneme resirkulerer for 
mange poenger fra de tldllge
re spillene - .Il1t;!1 . .I.I ", C'"GC;"'.: .u."., alle du møter, plukker opp 

kan plukke opp og beve
mellom et ganske be

��!åfieil84�t antall steder. �er du bØ��,�·;Piu,!�e;'·�' "J�ltJlem]Øij"tJ 



BAR: En svær og en liten 
tYr. Guybrush skjønner 
endelig at han er akkurat 
passe stor. 

fekteleken osv. Jeg har en mis
tanke om at dette skyldes at 
mannen bak de tidHgere spIl
lene, Ron GIlbert, har forlatt 
LucasArts, og at noe av Inno
vasjonen som kjennetegnet de 
tidligere splllene forsvant med 
ham. Det er synd at mennene 
bak MI3 Ikke har klart å stole 
helt på sin egen kreativitet, 
spillet har nemHg veldig man
ge gode, morsomme poenger. 

Problemene du møter un
derveis er ikke for vanskeHge 
for en noenlunde erfaren pi
rat, men skulle du alllkevel få 
vanskeligheter kan du spille en 
lettversjon med enklere proble
mer. Jeg antar at de fleste kan 
spille seg gjennom alt sammen 
på rundt tyve timer, noe jeg 
synes er for Ute. PlutseHg er 
alt over, du har akkurat fått 
god vind i seilene, og så er 
spillet slutt og du avspises med 
en latterlig kort avslutningsse
kvens. Det er litt surt, og gjør 
at du når rulleteksten passe
rer Ikke sitter tilbake med en 
udelt god magefølelse. 

Når du skal leke pirat i Ka
ribia må du kjenne salte hav
dråper mot leppene, føle drøn
net fra kanonene og la øret fry
de seg over lyden av barske 
sjømannseder . Atmosfære er 
alt. Grafisk sett er MI3 en per
le. Endelig. endelig kommer 
Igjen et spill med 2d-anlma-

sjon. Og en animasjon som er 
kunstferdig utført. Guybrush 
Threepwood beveger seg sil
kemykt rundt I landskaper som 
er direkte vakre og Innbyden
de. Skumle kirkegårder. frisør
salonger. badestrender, vulka
ner . . .  alt er tegnet med øye for 
detaljer og stil. Det Hgger en 
følelse av eventyr. spenning og 
magi over mange av de stede
ne som G. Threepwood besø
ker. og denne følelsen under
strekes enda mer av lydeffek
tene. LucasAr18 har som alltid 

lagt et ekstremt Iørefallende 
lydteppe under det visuelle. 
Musikken er oppdaterte versjo
ner av temaer fra tidligere 
Monkey Island-sptll. og nå har 
disse stemningsskapende me
lodiene endelig fått den lyd
kledningen de fortjener. All di
alog fremføres selvfølgelig av 
skuespillere. og for en gangs 
skyld irriterer Ikke en eneste 
av disse meg. Alt er godt frem
ført, uten oversplll av noe slag. 
Handlingen fremmes av kutt
scener som er flotte å se på. 
De er helt rene I linjene. og 
kunne godt vært produsert av 
Disney. 

Siden grafikken I selve spil
let også er flott 2d-anlmasJon 
er Ikke kontrasten mellom kutt
scenene overveldende. og de 
blir en Integrert del av hand
lingen. 

Er Ml3 en skatt? 
om spIllesken Ikke var . .,.. ... -.� ' 

vet og markert med et kryss 
på et kart, er MI3 en skatt. 
Jeg synes nok ikke at det når 
helt opp til den standarden 
som forgjengerne har satt. men 
det er et av de beste eventyr
sptllene jeg har spilt de siste 
årene. Har du spllt de foregå
ende spillene I trlloglen, må 
du ta for deg dette også. Har 
du Ikke det. kjØp alle tre. 

Kast loss for Monkey Is
land! 
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Strategispi l let Beasts and Bumpkins er for
friskende uvanl ig. Har du ikke noe i mot å 
plante korn og lokke l itt på kyrne mellom 
sverdslagene, vi l du l ike det. 

I AV HAKON URSIN STEEN 

Du har slengt med 
leppa på et staselig 

hoffball, og dermed bannlyste 
kongen deg fra det gode sel
skap. Som forhenværende ba
ron av eiendommen Mildew blir 
du forvist, sammen dine un
dersåtter, til en lite hyggelig 
øy ved navn Aorta. Her er det 
ulv, svære veps og andre beist 
med appetitt til å holde selv 
den mest fertile befolknings
vekst i sjakk. Beistene truer 
faktisk med å jafse i seg alle 
sammen! Klarer du ikke å unn
gå det, har du tapt spillet. 

Oppdrag�ne du får er i be
gynnelsen ganske enkle, for 
eksempel : La innbyggerne for
mere seg slik at de blir ti i 
tallet. Bygg en innhegning og 
få tak i fire kuer. Etter at du 
har lært hemmeligheten ved å 
holde undersåttene dine ved 
rimelig helse, moral og humør 
(som ikke er lett) , stiger opp
dragene i vanskelighetsgrad. 
Når «finn det magiske sverdet» 
og «ta rotta på zombie-kirke
gården» er passert, innbys det 
også tll konflikt med konkur
rerende småsamfunn på øya. 
Snart blir det kamp på flere 
fronter,  for feidene kombine
res med stadige angrep fra re
lativt gufne beist. 

Ditt første problem, bort
sett fra en og annen ulv som 
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nattestid glefser i seg en slem 
guttunge eller to, er å få gitt 
dine Innbyggere mat. Den før
ste løsningen er å gl dem noen 
høner. Men etter noen år - og 
årene går lynfort i dette spillet 
- blir Innbyggerne lei av ome
lett, og foretrekker faktisk sul
tedøden isteden. Neste steg blir 
følgelig å få satt opp en mølle, 
slik at innbyggerne kan få brød. 
Hvilket korn, forresten? Her 
kommer ingenting gratis. 

Siden alle blir gamle og dør 
etterhvert, er det viktig å sikre 
nye generasjoner. Hyrdestun
den og alt assosiert med den 
refereres med ordet NOOKIE!. 
Du sikrer en jevn befolknings
økning ved å bygge nye lands
byhytter . Har du rikelig tilgang 
på melk, brød, egg og vann, og 
selvfølgelig både menn og kvin
ner i kjønnsmoden alder, hØ
res NOOKIE! fra ethvert hus I 
tide og utide. 

Kampteknisk ligner syste
met i B&B mye på Warcraft og 
KKND - pek og klikk, samt 
grupper enhetene dine ved 
hjelp av enkle tastetrykk. Den 
kunstige intelligensen til fien
den er dessverre i Rema-klas
sen. Når du kjenner mønsteret 
er det fryktelig lett å forutsi 
reaksjonene. Men for all del: 
dette gjør at du slipper de alt
for gufne overraskelsene. 

Mellom sverdslagene må 
landsbyen holdes ved like.  At 

du må så kornet hver vår er en 
ting - en rekke andre hensyn 
må tas når det lille samfunnet 
ditt vokser i størrelse. For det 
første er det av avgjørende be
tydning hvordan du priser va
rene samfunnet ditt tilbyr. Du 
er avhengig av penger til ny
bygging, men er for eksempel 
brødet for dyrt, synker helsen, 
misnøyen øker, og før du aner 
det har en svak sjel stiftet sin 
kriminelle løpebane ved å stJe
le et par loff. 

Kriminalitet kan dog be
kjempes med en vekter. Men 
hvordan skal de forskjellige 
overtredelsene straffes? Det 
lønner seg verken å være for 
myk eller for hard når det gjel
der straffer, her må du søke 
den gylne middelvei. 

De forskjellige mulighete
ne ved spillet avdekkes grad
vis etterhvert som oppdragene 
skrider fram. Dette holder deg 
klistret til spillet i time etter 
time. Den mest konkrete ned
turen med spillet jeg har hatt 
er at man for hvert oppdrag 
må starte med å bygge et nytt 
lite samfunn. Det er lite hyg
gelig med tanke på hvor mye 
strev og arbeid man har lagt 
ned for å få det forrige til å 
fungere så bra som mulig. 

Beast and Bumpkins blir 

OPPPS: Stakkars bønder 
blir utsatt for flygende 
beist! 

nok litt for tungt for dere som 
er ute etter raske slag og acti
on, og litt lett for de mest hard
hudete strategene blant dere. 
For oss andre er spillet deri
mot flott underholdning. Men 
du må være beredt til å bruke 
mye mer tid på å bygge opp 
samfunn enn du bruker på å 
utkjempe slag. Både styrken og 
svakheten til spillet ligger nem
lig i at det kanskje blir litt mye 
bønder - og litt lite beist. 
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Red Alert-klonene flommer over oss for tiden. 
Denne varianten fra det noe ukjente spi l i-

I selskapet Cavedog byr på en del nye 
I elementer, men er dette nok ti l å holde liv 
i et etter hvert noe tynnsl itt konsept? 

I AV rONNY ESPESET 

. • Historien er kjent: 
l Utvinn diverse res
surser og bruk disse for å ska
pe deg en hær som kan over
vinne fienden. Det første spil
let som virkelig gjorde noe bra 
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med denne Ideen var Dune 2 ,  
etterfulgt av ftere knalltItler 
som Warcraft og Command and 
Conquer. De er alle svært Ilke, 
skjønt de har noe forskjellige 
tema. 

Total Annlhllatlon trekker 
det hele noe lenger ved å In-



, 
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trodusere ekte 3D-grafikk. I leggene dine mot uvedkom
Sant nok, du ser fremdeles alt mende. 
som skjer I fugleperspektiv, Selv om grafikken er i topp
men landskapets topografi har klasse , virker den samtidig 
en viktig Innvirkning på hvor- I svært kald og Ilte menneske
dan du splller. En laser plas- Hg. Alle enhetene dine er en
sert på en bakketopp er mye ten roboter, flymaskiner eller 
vanskeligere å få bukt med enn kjøretøy, noe som gir en ny vin
en som er plassert I en dal- kling på det hele, men jeg sav
bunn, for eksempel. Alle flgu- ner I grunnen de misfornøyde 
rene I splllet er ekte 3D-objek- gryntene fra orkelederen I War
ter. craft og de nervøse stemmene 

3D-følelsen er svært bra. til soldatene i Red Alert. I To
Alle brettene er faktisk store tal Annhllation hører du kun 
forhåndsgenererte bilder, noe lyder av elektriske og hydrau
som er Imponerende om vi I lske Innretninger, noe som 
sammenligner med mosalkk- senker stemningen flere hakk. 
grafikken fra andre splll I den- Enhetene har ingen personlIg
ne sjangeren. het, rett og slett. Det spllles 

I dette spUlet er det energi noen futurlstiske låter I bak
og metall som er de viktigste grunnen, men de er også nok
ressursene. Energi får du ved så kalde og upersonlige. Selv 
å bygge vindmøller eller sol- om Total Annhllatlon nesten 
paneler, mens du finner og ut- sorterer under rubrikken acti
vinner metall ved hjelp av spe- onsplll, er melodiene lange og 
stelle enheter du selv lager og trege med Ilte variasjon. 
sender ut I oppdrag. Ressur- Men mye er bra og nyten
sene tar aldri slutt, men du kende også. I splllet Intro du
må selvsagt passe på at du får seres det en kommandant, som 
mer Inn enn du bruker, og du du I begynnelsen styrer rundt 
må også beskytte utvtnnlngsan- for å bygge fortet ditt. Han kan 

KALD GRAFIKK: Alle 
enhetene dIne er enten 
roboter, flymaskIner eller 
kjøretøy, noe som gIr 
graflkken et ganske kaldt 
og upersonlig preg. 

også brukes offensivt, og har 
både kraftige våpen og evnen 
til å bevege seg under vann og 
opp bratte skråninger. Men 
pass på at du Ikke mister ham, 
da er alt tapt. Han er derfor et 
naturl1g mål. Klarer du å kver
ke fiendens kommandant I 
hans egen leir, vil han eksplo-

dere og ta med seg det meste 
rundt seg, både bygninger og 
annet. En mobil kommandant 
bringer et helt nytt element av 
strategi I det hele. Du kan for 
eksempel bygge overalt, så
fremt du klarer å bringe kom
mandanten din dit. Men han 
tar sin tid når han bl1r satt til 
å bygge, så du må sørge for at 
området er sikret før du setter 
I gang med å lage en utpost. 
Et annet nytt element er at du 
kun kan se hva enhetene dine 
ser, noe som gjør det viktig å 
sette opp speidere omkring. 

Ellers er det Ilte å utsette 
på den tekniske kvaliteten på 
splllet. Alt representeres ved 
hjelp av ekte 3D, og animasjo
nene og bevegelsene er silke
myke. Du kan faktisk se at en
hetene dine heller I takt med 
et varierende terreng. Jeg opp
lever det Imidlertid litt proble
matisk at de forskjelUge enhe
tene ser temmelig Ilke ut, og 
at det rett og slett er for man
ge av dem. Få enheter med mer 
forSkjell I virkemåte hadde 
gjort det mer morsomt å spil
le. Slik som det er her, virker 
det som om sptllmakerne har 
pøst ut en hel del enheter med 
litt forskjelltge egenSkaper I 
håp om at de ved et Slags mi
rakel vil fungere sammen på 
slagmarken. 

Det som etter min mening 
gjorde Red Alert så bra, var at 

det for hver enhet hos fienden 
fantes en motenhet. Dette før
te til at man alltid kunne for
svare seg, med luftskyts mot 
jetfly for eksempel. I Total Ann
hllation virker dette mer tilfel
dig. Det er nok mer realistisk, 
men det setter mindre krav til 
deg som strateg. Brettene vir
ker også noe tilfeldig laget. De 
er stort sett alt for enkle. 

Dette kunne ha bl1tt et dri
vende godt spill .  Splllmotoren 
er svært bra, og mange av ef
fektene gir en pen liten bak
oversveis. Dessverre bUr det 
hele likevel alt for kjedelig I 
lengden. VI bør kunne forvente 
oss mer så lang tid etter Red 
Alert! 



Innta rollen som dataspillenes MeGyver. i et 
av tidenes beste detektivspill. For selv de 
mindre veUykkede sidene av Broken Sword Il 
makter pA en eUer annen merkelig mAte A bli 
fremragende underholdning. 

I AV ANDRE E. EIDE 

... A '! Kjærligheten til den 
\ franske fotojourna
'fiYftiJiJDJiJI listen Nico er årsa
�lUf1f1IIl!l� ken til hovedperso-

nen George Stob
barts problemer. I et forsøk på 
å avdekke narkotikasmuglere 
har paret havnet utenfor dØ
ren til arkeologen, professor 
Oubier. Like etterpå angripes 
de av en Indiansk utseende 
brølape. Nico kidnappes mens 
George blir forlatt fastbundet 
til en stol i et brennende hus, 
angrepet av en giftig tarantell. 

En ganske intens start skul
le man tro, men verken den 
tamme tarantellen eller bran
nen som lykkeligvis unnlater å 
spre seg, gir noen spesiell fø
lelse av dramatikk. Jeg var med 
andre ord ikke spesielt impo
nert over begynnelsen til Bro
ken Sword Il. 

Først etter en tur til Mar
seille og et dystert lagerhus 
voktet av en hissig liten kjøter 
med meget gode svømmeegen
skaper, begynner dette splllet 
å vise sin klasse. Her suges du 
inn i historien ved hjelp av fa
belaktig grafikk, stemningsful
le lydsekvenser og klØktig gjen
nomførte puzzles. Spesielt falt 
jeg for den flotte trudelutten 
som spllles hver gang man gjør 
noe lurt, som et ekstra hint 
om at løsningen nærmer seg. 
Dybden i grafikken er fabelak
tig og bevegelser og mimikk 
holder hØY tegneflImstandard. 
Som da Nico løper ut på bal
kongen for å beskue dramatik
ken rett etter en eksplosjon I 
landsbyen Quaramonte. Eller 
rømningssekvensen fra lager-

SOMMERKLEDD: George 
utenfor prestens hus. 

huset, da George og Nlco I rene 
Indiana Jones-stilen sklir ned
over en snor fra tredje etasje. 

Et dyktig fotballag kjenne
tegnes ved at det vinner selv 
på de dårlige dagene, og dette 
kan vi godt si om Broken Sword 
Il også. Skuesplllerprestasjo
nene, og da tenker jeg på stem
mene til figurene, er ofte full
stendig blottet for driv og Inn
levelse. Men, det er nettopp 
dette som skaper mye av den 
tørrvittige humoren spillet er 
gjennomsyret av. Som når Sha
manen forteller om «The Mon
key Dance»,  festen der selv 
presten mistet hemningene. 

Det er naturlig å sammen
ligne dette splllet med den at
skillig mer etterlengtede sto
rebroren The Curse of Monkey 
Island. Kort oppsummert blir 
Broken Sword Il fort satt i 
skyggen av de artig karikerte 
figurene og den fabelaktige ly
den til konkurrenten. Men jeg 
foretrekker Ilkevel langt på vei 
Broken Swords perfekte kon
trollsystem og finurlige gåter. 
Monkey Island fører litt for ofte 
til at man griper tll prøv-og
feil-metoden når valgmulighe
tene blir for mange. I Broken 
Sword faller brikkene mer na
turllg på plass. De fleste tin
gene du finner kan og skal bru-



kes flere steder, og enkelte har 
tll og med ingen annen effekt 
enn å demonstrere at man 
trenger noe annet, for å få den 
riktige virkningen. Som når 
George med en kJempespret
tert nærmest sender sin lyk
kestein i bane rundt Jorden. 

Kontrollsystemet er herlig 
enkelt. Du kan gjøre det meste 
med musen - snakke med men
nesker, gå, plukke opp ting, 
flytte en stige - alt sammen 
styres av ett klikk. Men tålmo
dighet er et must når du spil
ler Broken Sword Il. Så slå av 
taklampen, len deg tilbake og 
utforsk spillet - i ro og mak! 

System krav: 
Minimum: 486 DX2 66 MHz, 1 6  MB 
RAM, 1 MS DirectX S.O-kompatibelt 
grafikkort, DirectX-kompatibelt lyd
kort, 2x CD-ROM. 
Anbefalt: Pentium. 

TOPP GRAFIKK: Den her
lige graflkken byr på mange 
flotte detaljer. 

ler aA .dUldl.:L� 
aneste du kan soldater, 

muterte 
pi ar din agen MIll....,.. misfostre aatttt en del vanlige 

kamngar og at dat samfunnsmedborgere som har 
tatt til våpen. Den første grup-

blir an voldelig strid. pen av disse evanllge. mennes
ker er snobbene som springer 
omkring med tennisracket og 
spør eTennis, anyone? , samt 
utbryter eBye, sir!» Idet de an
griper deg med fæle våpen. 

- • A '! Ja, dette kunne vært 
, Innledningen tll en 
rekke forskJelllge spill, men 
denne gangen er det Take No 
Prlsoners (TNP) fra Raven 
Software. Når Jeg sier at det 
blir voldellg, da mener Jeg det. 
Det er på grensen til det usma
kelige. 

TNP er egentllg en utviklet 
Doom-klone, med den forskJel
len at du bokstavelig talt ser 
verden på en ny måte, nemlig 
på skrått ovenfra. Ikke spesi
elt nytenkende, og det føltes 
ganske irriterende før Jeg ven
net meg til det. Men etter hvert 
ble det ganske kult å se saker 
og ting fra en ny synSvinkel. 

Din oppQave i spillet er ene 
og alene å slå en flokk med 
muterte slemmlnger, og til 
slutt å vinne tilbake en strate
gisk viktig energikilde som be
finner seg midt i byen, der alt 
utspiller seg. Problemene un
derveis er iblant ganske innvik
lede, men størstedelen av «pro
blemløsningene» fikser du med 

Take No Prisoners er altså 
enda et i rekken av skyt-alt
som-beveger-på-seg-splll. Jeg 
ønsker meg mer problemløs
ning enn dette opplegget er I 
stand tll å by på. Her bllr spil
lingen til syvende og sist alt 
for ensformig. Utseendemessig 
holder spillet bra kvalitet, men 
det går forferdelig tregt å spil
le I hØY oppløsning. 

Den som vil ha actlonsplll, 
og som Ikke bryr seg om de 
etiske aspektene, vil sikkert 
Uke TNP. Men for meg blir det
te Ilkevel bare et splll I meng
den. 

Sega WorldWide Soccer: Skremmende tregt, krøk
kete kontroll og grusomt gammeldags grafikk. Slikt makkverk 
bør ingen betale for! Andre E. Eide 
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I år  2054 fal ler det i ld fra h immelen. Et regn 
av meteoritter utsletter byer, nasjoner og 
verdensdeler. Bare noen få mennesker over
lever. Atmosfæren fyl les med svart støv, og 
sol lys sl ipper bare igjennom sprekker i sky
laget. Her bygger de overlevende sine byer, 
velsignet av sollyset som de ti lber. På utsiden 
av bymurene lurer mørket. Og noe annet. .. 

Du kontrollerer Ark
. ____ han, soldat i byen 
Spartas vaktstyrke. Under et 
attentat mot presteskapet i be
gynnelsen av spillet, blir han 
forgiftet av angriperne. Fra nå 
av må Arkhan kjempe en kamp 
mot tiden for å redde seg selv. 
Han må finne en motgift mot 
ondskapen som truer med å ta 
over kroppen hans. 

Noen prøver å ødelegge ly
set, byen Sparta og menn es-

kenes håp. Og Arkhans skjeb
ne flettes sammen med Spar
tas undergang. Det blir opp til 
Arkhan å prøve å hindre øde
leggelsen. Og han finner snart 
ut at fienden er midt iblant 
dem. 

SlYGG HElT 
Dark Earth holdes oppe av en 
svært god historie; intrigene er 
mange og handlingen er dra
matisk og troverdig. Ethvert 
eventyrspill må ha en god his
torie å fortelle, og her leverer 

Kallsto varene fullt ut. Med 
dramaturgisk presisjon raser 
handlingen avgårde som et 
hurtigtog på skinner, og du kje
der deg nesten aldri. Noen gan
ger blir det faktisk virkelig 
skummelt. 

Men Dark Earth er ikke et 
vanlig eventyrspil l .  Mye av 

handlingen er actionbasert. 
Arkhan må slåss en god del 
for å komme videre. Og noen 
ganger kan spillet minne lltt 
om en bygdefest i Gransherad. 
Alle vil nemlig slåss hvis Ark
han provoserer eller slår litt 
på dem ,  og man må være for
siktig så man ikke tvinger seg 



LITE KLÆR: Hvorfor kler de 
seg ikke bedre? Med sA 
dArlig vær mA de jo fryse. 
Ikke rart den vanligste 
dødsArsaken i det 29. 
Arhundre er forkjølelse. 

selv til å drepe personer som 
er essensielle for handlingen. 
Men denne friheten til å velge 
hvem ' du vil drepe gir spillet 
en etisk dimensjon. I visse si
tuasjoner tvinges du for eksem
pel til å ta livet av mennesker 
som egentlig er gode, og dette 
føles rart. Resultatet er dra
matikk og ettertenksomhet. 

Arkhan er ikke spesielt pen 
til å begynne med, men etter 
at han blir forgiftet faller nok 
sjansene hans på sjekkemar
kedet betraktelig. Fra å være 
en ung mann med utstående 
ører og mellomrom mellom 
tennene, forvandles han til en 
mann med horn i pannen og 
en lite delikat hudfarge. Folk 
tror han er et monster og vil 
ofte ikke hjelpe. Ja, noen vil til 
og med ta knekken på ham. 
Når du lar Arkhan møte de an
dre karakterene vet du aldri 
om de kommer til å angripe, 
eller bare hilse på deg. Det 
lønner seg å være litt forsik
tig. Liker du ikke action er 
det mulig å la PCen slåss for 
deg, men det anbefales ikke. 
Jeg slåss bedre enn pentiumen 
min, og . det gjør sikkert du 
også. 

Dark Earth kan løses på 
mange forskjelllge måter, noe 
som kan være forvirrende, men 
også befriende. Jeg har spilt 
igjennom begynnelsen av spil
let to ganger, og ved andre 
gangs gjennomgang fant jeg al
ternative løsninger på en del 
av problemene. Det lønner seg 
alllkevel å lagre ofte, det hen
der at man gjør ting som man 
angrer på, og når man har hørt 
den samme dialogen for fjor
tende gang blir man lei. 

FOR LITE POLERT 
Personene i splllet er godt ani
merte, men ganske firkantete 
3D-figurer. Dette gjelder også 
objektene du bruker. Karakte
rene beveger seg gjennom fer
digtegnede landskaper som av 
og til er ganske nydelige. Skue
spillerne som fremfører dialo
gen gjør en bra jobb, men det 
er litt for enkelt å høre hvilke 
karakterer som er gode og hvil
ke som er onde; de onde har 
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selvfølgelig sleipe, ubehageli
ge stemmer. Når personene 
snakker gestikulerer de med 
hendene, noe som gir dem liv. 
Men noen ganger ser det også 
ut som om de har spastiske 
kramper. Noe av det jeg sav
ner mest på lydsiden er mer 
musikk. Kvaliteten på musik
ken er høy, men det er for lite 
av den. 

Spillet kommer på to CDer, 
og jeg følte meg mange ganger 
hensatt til gamle Amigadager 
hvor diskbytting ofte kom mer 
i fokus enn selve spillet. Jeg 
har ikke lyst til å sjonglere 
CDer når jeg er midt inne i en 
spennende handling. 

Kalisto har ikke polert det
te splllet nok. Noen steder er 
fargene i landskapene veldig 
matte. Andre steder gjør ka
meravinkelen at det er vanske
lig å se handlingen, dette gjel
der særlig når man slåss. Ly
den er for kjedelig, og save
systemet latterlig. Man kan 
bare lagre fremgangen sin på 
speSielle steder. Og sist, men 

ARKHAN: Ingen modell
jobber pA denne karen. 

ikke minst er kuttscenene litt 
for grovkornet, selv om de er 
stemningsskapende. 

Men dette er jo bare små
plukk. Dark Earth er etter mitt 
syn et godt kjøp. 



SPILL OG MUL TlMEOIR 

I sc" -fil 

: ! AV TONNY ESPESET l i bås. Det fremstår som en ' live. Etter hvert som du sam- I 
merkelig mikstur av det tradl- ler opp nye spor viser det seg 

. e ' .  B lade Runner var sjonelle eventyrsptllet Under a at episoden henger sammen I 

I � � opprinnelig en B- I Killing Moon. bordsplllet Mls- med noe langt større. Du har I 
'ilrNmIIWII film. Noen av skue- tenkt og Vlrtua Cop! Vlrkel1g med hensynsløse mennesker 

I nøllTDU splllerne fikk Ikke snodig. (eller kanskje repl1kanter?) å ! 
engang betalt. Splll- Jeg brukte en del tid på å gjøre . . .  I produsenten Westwood har sette meg inn I denne nye må- Dette er langt fra noe A4 

Imidlertid virkelig slått på stor- ten å spille på. Kort fortalt: Du eventyrsplIl .  Du vil aldri opp
trommen. Så hva snakker vi er en Blade Runner, det vll sl leve å måtte plukke opp et den Interaktive filmen. l om? En Quake-klone? Neida. en ansatt I en slags polltlstyr- I brekkjern for å bryte opp en Hva er det så som sklller 
Folkene bak splllet har vært I ke som har som oppgave å opp- dør, for eksempel. Det du må dette spillet fra for eksempel 
Ilke nyskapende som de som i I spore og ta knekken på såkal- finne frem til ,  er utelukkende Under a Killing Moon? Først 
utgangspunktet laget filmen. te repllk�nter, eller kunstig spor og bevismateriale. Dette og fremst har det en mye le
Det er vanskelig å sette spillet konstruerte mennesker som ' legges Inn i en database for l krere Innpakning. Stemningen 

TE.NO 

etter hvert har utviklet seg til nærmere studier senere. Spo- fra Blade Runner-fIlmen er I 
en trussel mot «det gode-o rene kan være ting du tar med godt gjenskapt. Det er knapt I Historien begynner med at deg, lydopptak eller fotografi- en scene uten flerfargede Iys-

I du nettopp har fått ditt Blade I er. Dette er faktisk hele kjer- kastere, røykskyer eller pls- I 
Runner-skllt, og blir satt til å I nen I splllet. Etter hvert som trende regn. Den dramatiske 

l etterforske et overfall på en I du finner flere spor ved å snak- bruken av lys og skygger er 
kjæledyrforhandler. Dyrene ble ke med folk og oppsøke steder I svært effektfull . Baksiden av i brutalt slaktet ned, mens eler- I tilknyttet de kriminelle hand- I medaljen er at splllet kommer 
en lykkeligvis ble etterlatt I Ungene,  vil du komme videre I I på fire CDer. 



SPILL OG MULTIMEDlR 

De virtuelle skuespillerne Ikke heller leie en video? 
har et sjarmerende dukkepreg I Alle personene du støter på 
over seg, noe som bare for- er utstyrt med en ganske so
sterker science fictlon-opple- flstlkert kunstlg Intelllgens. To 
velsen. Jeg kunne lagt ut len- t spill er derfor aldri helt Uke. 

I ge om hvor fantastiske de man- Men fremdeles er kjernen I 
ge effektene er, at fyren du I handUngen ufravikelig. Dette er 
splller lyses opp rlktlg I for- I et splll for den erfarne entusl-l hold til hvor han er I de anl- asten. Manualen er sparsom
merte omgivelsene, at tåke og mellg utstyrt med lltt kryptls- på høyre museknapp forvand
røyk legger seg rundt ham på ke InstrukSjoner, og splllgren- ler markøren seg til et sikte. 

I en reaUstlsk måte, de krystall- sesnlttet Ugner etter min me- Men vær forsiktig, repllkanter 
klare animasjonssekvensene nlng verken fugl eller fisk. Men tåler mye mer enn mennesker! ,I 
osv. Men I denne typen spill det hele er logisk lagt opp, og Om jeg skal komme med 
har vi lenge bUtt bortskjemt du finner snart ut av de mange kritikk må det bli at det godt I 
med god grafikk, så hvorfor finurllghetene som er lagt Inn. t kunne vært mer tempo I spil

Du må for eksempel lære deg let, man ender fort opp med å 
å bruke utstyr som kan avsi Ø- I besøke gamle steder uendellg 
re en repllkant. Dette gjøres mange ganger for å finne ut 
ved å studere øyet til den du hva man kan ha oversett for å I 

I vil teste mens du stlller ulike komme videre. Men alt I alt er I spørsmål. dette en flott produkSjon. At-
Det er også bakt Inn actl- I mosfæren er tett, og det er lett I 

onsekvenser, og ved et trykk å leve seg Inn l handlingen. 



SPILL OG MULTIMEDlR 

TEKNO 

HJEDELI G � 

Husker du Empire? 
Ser du bort fra grafik
ken og lydeffektene, 
er Pacific General  fra 
Mindscape kl in l ikt. 
Det er utstyrt med en 
dæsj nye enheter 
tilpasset annen 
verdenskrig, men 
ideen er den samme. 

Jeg synes fortsatt 
�-...... originalen er bedre. 
Jeg synes Ikke at vakker gra
fikk er noe godt kriterium for 
om jeg skal spille noe eller 
Ikke. Det er klart at det ser 
mer Interessant ut ved første 
øyekast, og Jeg skal Innrømme 
at jeg var litt småflau da jeg 
for noen år siden begynte å 
spille Empire. Tenk om noen 
fant ut at jeg likte å se på bok
staver som gikk rundt over 
skjermen og liksom symboli
serte militære styrker.  Men 
nok om det. 

For ordens skyld: Paclflc 
General er et runde basert stra
tegispi l l .  Hvis noen husker 
Panzer/ AlIIedlStar General, så 
er dette akkurat det samme. 
Her kan du velge side I krigen, 
men selve handlingen går ut 
på å veie forskjellige enheter 
mot hverandre, og å planlegge 
hvordan du skal ta fienden med 
minst mulig tap selv. Faktisk 
ganske ålreit for oss med litt 
sans for matematikk og tak
tikk. 

Dette ble likevel for kJede
lig i lengden! Jeg har sett spil
let til salgs I norske butikker 
for over 600 kroner. Det er det 
Ikke verd! 

Scor. :  68% 



SPILL OG MULTIMEDIR 

Problemet med spørrelek-programmer pA PC 
h ittil har vært at de har vært l itt trøtte og 
kjedel ige. Trivia l  Pursuit, for eksempel, er jo 
bare en kopi  av brettspi l let, uten A utnytte 
PCens mul ighet til A lage det hele heftig og 
hipt. H ipt er derimot Vou Don't Know Jack. 
Her gAr det unna sA det ryker! 

AV BJØRN LYNNE .A� You Don't Know 
� Jack kan spilles av 

1 -3 spillere sam
men. og selv om det 
er ganske morsomt 

flere svaralternativer. så kom
mer det også spørsmålsrunder 
som er helt annerledes. I Glb
berlsh Questlon-runden må du 
finne ut hvilket kjent ord eller 
uttrykk noe rimer på. I Ols or 
Dat må du f. eks. svare på om 
en gumple er en matrett eller 
et verktøy. Og I Jack Attack 
må du hurtig koble sammen to 
ord eller navn, mens de flyr 
over skjermen. Her gjelder det 
å holde konsentrasjonen på 

alene. er det når du kommer 
sammen med noen kompiser 
at det vlrkellg blir gøy. En Jack
turnering er en fin start på et 
hvert vorspiel. Noen av spørs
målene er hysterisk mor
somme. og ofte er det under
liggende skitne hint gjemt l for
muleringene også. Faktisk så 
kan man noen ganger lure på 
hva man egentllg bltr spurt om? 
Her gjelder det å lete etter 
skjulte meninger mellom llnJe-

It 's the On ly Gum My 
Medicine Man Lets Me Chew 

- ne. 

auzz _zz 
Sptllerne får utdelt hver sin 
buzzer. altså hver sin tast på 
PC-tastaturet. Når en spiller 
tror han vet svaret på noe. så 
gjelder det å trykke på knap
pen fortest multg. og oppgi sva
ret sitt. Svarer man riktig får 
man en sum penger, avhengig 
av spørsmålets vanskellghets
grad. Svarer man fell. så mis
ter man en tllsvarende sum. 

Foruten de vanlige spørs
målene hvor du velger ett av 

toPP. og Ikke la seg distrahere 
av de andre spillerne, som sik
kert vil forsøke å få deg på 
villspor. Du har også en funk
sjon som kalles Screw Your 
Nelghbour! - denne får du bare 
lov tll å bruke en gang per run
de. den brukes til å tvinge en 
av de andre splllerne til å sva
re på spørsmålet. enten de vet 
det riktige svaret eller Ikke. 

8EJ( 
Dette er Ikke et sptll for de 
yngste; for det første så fore
går alt på engelsk. og det går 
kjapt for seg. Ingenting blir re-

petert. hvis du Ikke fikk med 
deg hva spørsmålet egentllg 
var. så er det verst for deg. 
Her er også en god del hint om 
sex! 

IWULT 
Jeg har aldri før sett et spør
relekprogram som har vært I 
nærheten av You Don't Know 
Jack når det gjelder presenta
sJon, fart, fres og spenning. 
Her får du selvfølgellg testet 
de generel le  kunnskapene 
dine. men spillet er også en 
test I reakSjonsevne og hurtig 
tenking. Musikken. lydetTekte-



Etter suksessen med 
Command & Conquer 
og Red Alert har en 
rekke produsenter 
prøvd seg med kloner 
i vekslende kvalitet 
Eidos, som er en av 
de største produsen
tene av spill, har ni 
levert sitt forsøk. 

I AV CHRISTIAN SIEBENHERZ 

. • 1 .  Conquest Earth er 
� � enda et av splllene 
som hiver seg på denne bøl
gen. I motsetning til de siste 
klonene vi har sett (Dark Co
lony, Dark Relgn) har Conqu
est Earth en del nye Ideer, som 
på Ingen måte er revolusjone
rende, men absolutt velkom
ne. 

Det hele begynte likevel 
med en skuffelse, da jeg fant 
ut at splllet krever minimum 
209 MB Installasjon på hard
disken. Dette kom jeg riktig
nok fort over, og tcstraks» var 
en pen 3d-animert Intro I gang. 
Historien er Ikke akkurat noe 
Pulltzer prls-materlale, men 
heller Ikke noe dårligere enn 
de neste andre spill: I 1 997 
blir et NASA-romskip sendt til 
Jupiter, hvor det oppdages liv 
for første gang. Romvesnene, 

såkalte JOvlans, tolker men
neskenes handllnger som en 
krigserklæring og starter an
grepet på Jorden . . .  

Det første som slo meg da 
jeg kom Inn I splllet, var hvor 
fancy grensesnittet var. Hva jeg 
enn trykket på, dukket 3d-ani
masjoner opp og sendte meg 
videre. Til å begynne var det 
veldig morsomt, men det tok 
unødvendig lang tid å se på 
alle boksene som skulle flyt
tes, lys som skulle slås på, osv. 

Merkelig nok fulgte det med 
to versjoner av splllet, en for 
maskiner med 1 6  MB RAM og 
en versjon for 32 MB RAM. 
Forskjellen kommer Jeg tilba
ke til senere. Man kan velge å 
spille som menneske, hvor du 
skal eliminere alle romvesnene 
på Jorden, eller som romve
sen, hvor du skal erobre Jor
den og gjøre om atmosfæren 
til svoveldioksyd (det eneste 
romvesnene kan leve I) . Det 
største forSkjellen mellom Con
quest Earth og de andre klo
nene dukker opp ganske tidlig, 
ved at du kan velge mellom å 
spille tcMlsslons» eller tcCam
paign». Førstnevnte er en rek
ke oppdrag uten noe felles, slik 
som de fleste kjenner fra bl . a. 
Red Alert. «Campalgn» er mer 
preget av strategi. og du har 
mange flere valg mellom opp
dragene. Konseptet minner en 
del om X-Com-splllene, ved at 
man overvåker Jorden og plas
serer ut tropper I forskjell1ge 

byer og lignende. Når en kamp 
oppstår, endrer spillet modus 
til det gode, gamle Red Alert
perspektivet. 

Grafikken i splllet er veldig 
vekslende, alt fra meget bra til 
ganske dårllg. Terrenget er de
taljert. variert og ganske rea
listisk. Senere, da Jeg prøvde 
1 6  MB RAM-versjonen av spil
let. viste det seg at nettopp 
utformingen av terrenget er 
forskjellen mellom de to ver
sjonene. Terrenget var langt fra 
Ilke bra på 1 6  MB RAM-utga
ven, faktisk en del under hva 
man kan forvente fra slike spill. 
Likevel , når man har 32 MB 
RAM, så er Ikke dette noe som 
plager en. Den høye oppløs
ningen og 1 6-blts farger gjør 
at de neste oppdragene ser vel

attraktive ut. Enhetene og 
'�YlgnJl�g�:n: er utrollg bra. selv 

r J'�;_ ��:�(l�t dijl.n��kJe ser lltt 



trollene har likevel sine forde
ler. Man kan blant annet velge 
hvordan enhetene skal oppfØ
re seg. Skal de søke opp fien
der og angripe dem? Eller skal 
de stå i ro og passe på basen? 
En annen morsom detalj er 
muligheten til å sette ut satel
litter som overvåker visse om
råder. Da får man opp et nytt 
vindu på høyresiden av skjer
men, som blir vist hele tiden, 
mens man fortsetter med sitt. 
Annen informasjon, blIder og 
cutscenes dukker også opp i 
disse vinduene. Alle de fancy 
animasjonene gjør Ilkevel at 
splllet er blitt ekstremt kre
vende. Selv med 209 MS in
stallasjon på harddisken og 
quad-speed CD-ROM hakker 
det ofte, og animasjonene had
de en tendens til å stoppe opp. 
Man bør har minst en Pentium 
1 66 med 32 MS RAM og en 
enda raskere CD-ROM for å få 
glede av dette splllet. 

Oppdragene i splllet er ab
solutt det mest interessante, 
sel vom strategi delen også har 
sin sjarm. Skal du kjøpe spll
let, bør du nok ha glede av beg
ge delene. Oppdragene består 
stort sett av det vanllge, å ta 
knekken på alle ftendene. Like 
grelt det, fremfor dype og Inn
viklede mlss1on-brleftngs. 

I andre slike spill blir kar
tet skjult av en svart tAke til 
man har forsket det ut, men 
sUk er det Ikke l Conquest 
Earth. Enten så ser man hele 
kartet med en lang. ellers så 
er det skjult av svovelskyel'. I 
sistnevnte tilfelle må mar • •  aJ' ... · 

ger gradvis. Etter et par opp
drag vil du nok legge merke tll 
at lagrefunksjonen bare gjel
der mellom oppdragene. Tll å 
begynne med gjør ikke dette 
noe, men når det bUr vlrkeUg 
vanskeUg er dette et stort mi
nus. 

Conquest Earth har mange 
gode sider, og med 32 MS RAM 
er grafikken en av dem, men 
dessverre har det også mange 
unødvendige fell. De strenge 
maskinkravene, de begrense
de lagremuUghetene og de van
skeUge kontrollene er med på 
trekke ned en del. Conquest 
Earth er ikke akkurat noen 
klassiker, men har I1kevel en 
håndfull nyskapende ideer. Er 
du en virkeUg Red Alert-fan er 
kanskje dette noe for deg. LI
ker du l tlllegg X-Com splllene 
er nok sjansen enda større. Du 
bør riktignok sjekke maskin
kravene på boksen, først. Pen
tlum 1 33 anbefalt står det, 
men Jeg tror nok det må ster
kere saker til. 

Syatemkrav: 
Pentium 90, 1 6  MS RAM, 
4x CD-ROM, DOS/Windows9S. 

Det finnes i hovedtrekk to typer sportsspi l l: 
Den karikerte varianten, der pasninger går 
med lysets hastighet og målet brenner ned 
hver gang et skudd fra 16-meteren dundrer i 
krysset, og simulatoren, hvor a lt er forsøkt 
laget så autentisk som mulig. 

I AV ANDR� E. EIDE 

NHL 98 hører helt 
'---..� klart tll simulatorka
tegorien, og en bedre Ishoc
keysimulator skal du lete len
ge etter. 

De fleste produsen
tene forsøker å lage 1/ ...... _. 
sportsplll på PC etter 
modell av en TV-sen

ishockeyfrelste med ønske om 
en skikkelig simulator. 

Men: Her må du ha mas
kinvaren l orden. Du må ha en 
pentium på langt over 1 00-tal
let og masse RAM for å kunne 
nyte grafikken og lyden fullt ut! 

�� 
ding. Det mest opp- t""' .... �a_l.. 
s i ktsvekkende med 
NHL 98 er at dette vir
kelig fungerer. Kom
mentatorene hyler og 
skriker, beskriver alle 
pasninger og småpra
ter i pausene. Her får du høre 
publikum juble, splllere som 
banner friskt når de bUr utvist 
osv. På graflkksiden får du se 
autentiske drakter, detaljerte 

1IIIIj"'�fJ ansikter og veldig reaUstiske 
bevegelser. 

VI har skrevet om og lov
prist NHL 97 før. NHL 98 er 
bare mer av det samme, og 
helt klart å anbefale for alle 



y v e  

over seg. men 
I grunnen bare stem

ningsskapende. Alt i alt er gra
fikken både fargerik og glad. 
et friskt pust l Jungelen av spill 
som desperat prøver å være 
mørke og skumle. 

BRA SI'EM  .... 
Det er jevnt over en lystig 
stemning I spillet. At du kJ,ører 
over fotgjengere og sprenger 
andre biler t lulten kommer lik
som «helt naturUg» . Du føler 
deg Ikke det minste slem. som 
I hvert fall jeg gjør når jeg spil .. 
ler for eksempel Carmageddon, 

En fin detalj er at du får 
.o.t<n,roOlri°tltg musikk a -radl 

l de bilene du rapper. Tar 
du en bil fra en bonde. kom-



Iblant, når forventnin
gene ti l et spi l l  er 
ski�kelig høye, kan 
fal let ned i avgrunnen 
bl i  desto voldsomme
re. Holder Resident 
Evi l  fra Capcom seg 
på den slakke l inen, 
el ler ramler det utfor? 
Tja, les videre - så 
får du vite sannheten! 

I AV BENGT-AKE OLOFSSON 

Dette er opprinneItg 
L __ ...... et konsollspi l l ,  og 
jeg skal ikke sammenligne de 
ulike versjonene - ganske en
kelt fordi jeg ikke har prøvd 
konsoll utgaven. 

Resident Evil kan karakteri
seres som en interaktiv, ani
mert skrekkfilm med mange og 
effektive skremselseffekter . 
Første gangen den gale bikkja 
hopper inn gjennom vinduet 
glemmer jeg ikke, jeg lettet fra 
stolen! 

Mystiske ting skjer i Ra
coon City. Mishandlede lik blir 
funnet, lik som er merket av 
tenner fra kjempestore kjefter. 
En spesialstyrke (Bravo Team) 
sendes avgårde for å finne ut 
av hendelsene, men teamet ut
ryddes under mystiske omsten
digheter. Du, sammen med ditt 
Alpha Team, får i oppdrag å 
finne ut hva som skjer. Dere 
blir umiddelbart angrepet, og 
tvinges til å gjemme dere i et 
enormt hus ute på landet. Og 
her begynner du å ta kontroll 
over handlingen. 

Det finnes to hovedperso
ner å velge mellom, Chris Red
field og Jill Valentine. Oppdra
get blir en anelse enklere om 
du velger den kvinnelige hel
ten (hmmm, lurer på hva Lara 
C roft vil le  s agt om denne 
kjønnsdiskrimineringen?) . I 
enkelte nødsituasjoner får Jill 
hjelp av en kompis, og hun kan 
også bære med seg flere ting. 
På den annen side tåler Chris 
mer juling. 

SPILL OG MULTIMEDlR 

Oppbevaringen av viktige 
gjenstander er listig løst, på 
visse steder finnes oppbeva
ringsbokser der du kan slenge 
inn det som du for øyeblikket 
Ikke trenger. Når du senere 
trenger en viss gjenstand, er 
det bare å gå t1lbake og hente 
den. 

Disse gjenstandene er for 
øvrig ganske enkle å finne. 
Iblant må du flytte på møbler 
eller benytte deg av noe du har 
funnet for å komme over noe 
enda mer betydningsfullt. I Re
sident Evtl er problemene gan
ske flnurItg utpønsket, men de 
er ikke håpløst vanskeUge. Me
get bra, etter min mening. 

I visse situasjoner fører 
små, meget bra Integrerte 
filmsnutter handUngen videre. 
De animerte figurene får plut
selig talens evne, diskuterer 
situasjonens alvor og planleg
ger strategier som du må hol
de deg til .  Du får kanskje et 
våpen av en av dem. eller lyt
ter til gode råd. Men jeg synes 
stemmene som representerer 
personene låter Ittt teit. Cap
com. ring meg når det er på 
tide å sette I gang med Resi
dent Evil Il! 

Det finnes en hel del mon
stre i RE (selvsagt) . De van
llgst forekommende er zornbI
es, men du kan også støte på 
gale hunder. edderkopper. hun
ters. lab monsters, fryktelige 
potteplanter osv .• helt frem til 
din største motstander, Tyrant. 
den endelige bossen som du 
må beseire helt t1l slutt. 

Våpenarsenalene er mer 
begrensede. Til å begynne med 
er du utrustet med en revolver 
og en kniv (Ikke mye hjelp når 
man kjemper mot blodtørstige 
zornbies) ) .  Men ganske tidllg 
inne i huset kan du legge hen
dene dine på en hagle og et 
meget kjekt rakettgevær som 
desimerer monsterlegionen 
ganske effektivt. 

RE krever at du har en 3D
graflkkakselerator installert i 
PCen, og under installasjonen 
kan du velge mellom seks uli
ke kort. Mitt fantes ikke med 
på listen. men ettersom det sit
ter et Voodoo-chlp på mitt, 
valgte jeg Diamond Monster. 

og det fungerte perfekt. Men 
grafikken er likevel en skuffel
se, jeg hadde ventet meg bet y
del lg mer av opphissende 
ahhhh-opplevelser med tanke 
på at det som sagt støtter 3dfX. 
Her burde Capcom ha klart å 
klemme til med noe enda hef
tigere. De gjenstander som kan 
manipuleres I huset stikker 
nesten alt for tydeItg ut fra re
sten av scenene, det er svært 
vanskellg å overse noe. Om det 
står tre kommoder I en hall og 
en kan flyttes. så synes det 
meget tydeItg hvilken det er. 
Av og til bUr det hele en anel
se for enkelt, selv for en lat 
anmelder som jeg. Dette hav
ner på REs minuskonto. 

I splllet beveger du seg fritt 
Inne I rom og korridorer, og 
når du nærmer deg skjermkan
ten lastes neste scene inn. Det
te går raskt (1 alle fall på min 
P200) , og føles ikke vanskeItg. 

Save-funksjonen er ganske 
original. For å kunne lagre et 
pågående spill må du først fin
ne et fargebånd t1l en skrive
maskin og så finne en skrive
maskin! Dette gjør at du bare 
kan arkivere på bestemte ste
der, og følgen av det bUr en 
hel del · unødvendig vandring 
frem og t1lbake. Tidkrevende 
og kjedelig. Kanskje  trodde 
spillmakerne at de hadde kom
met på noe kult nytt. men jeg 
foretrekker den gammeldagse 
måten å lagre på. 

m :u  
< m  
- CJ') r- _  
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Og så en meget elendom
meUg sak: Jeg lyktes Ikke å 
finne ut hvordan sp1llet skal 
avsluttes. Jeg prøvde alle mu
llge tastaturkombinasjoner og 
menyer, men neida. Kanskje er 
det meningen at du må sluttfø
re hele oppdraget I en eneste 
omgang? 

Konklusjonen bUr likevel at 
Resident Evtl er et meget bra 
eventyrsplll som holder deg 
skremt og sysselsatt en god 
stund. 

Syatemkrav: 
Pentium 90. 16 MS RAM. 3D-kort med 4 
MS minne (bl.a. 3dfx. Matrox og ereatlve 
3d). Har du bare 16 MS RAM trenger spil
let 1 00 MS for en swap-fll. Urk, når begyn
ner spillprodusentene å sende med litt mas
kinvare i de stort sett svært så romslige 
spilleskene? 

TEKNO 
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DreamHack '97 ble 
reddet i siste l iten av 
The Gathering-arran
gørene ! 

I AV BJØRN LYNNE 

Captalns log, torsdag 24. ok
tober, Manchester P1ccadll
ly togstasjon: Det er forskjell 
på å være i Manchester kl . 1 7.30 
og på Manchester flyplass kl . 
1 7 . 30 .  Når fristen for å sjekke 
inn på flyplassen er i ferd med å 
utgå, er det ikke gøy å løpe rundt 
på Manchester Piccadilly, drass
ende på en koffert som veier et 
kvart tonn, og lete desperat et
ter et tog som går til flyplassen. 
Her er det ingen rulletrapper el
ler rullende fortauer - bare lan
ge og bratte trapper, og noe som 
virker som flere hundre forskjel
lige plattformer. Nåvel, en hese
blesende halvtime senere fikk jeg 
stresset meg ombord på flyet, og 
turen til DreamHack '97 var sik
ret. Yessss! 

Jeg hadde lagt inn noen da
ger i Oslo for å henge sammen 
med gamle venner, og vi gledet 
oss alle mer og mer for hver dag 
som gikk. DreamHack nærmet 
seg. Tirsdag 28. oktober, to da
ger før festen skulle begynne, 
kom sjokkmeldingen per telefon: 
«DreamHack er avlyst! » Ikke ak
kurat en god nyhet å få servert, 

TEKNO 
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når man har tatt seg en uke fri 
fra jobben og reist fra England, 
via Norge til Sverige, for å delta 
på det som skulle bli «Sveriges 
svar på The Gathering» .. Melding 
om avlysningen hadde gått ut på 
den offisielle DreamHack-websi
den , per email til alle på Dream
Hacks mailingliste, og per tele
fon til alle som hadde forhånds
bestilt billett. 

Problemet var at ikke tilstrek
kelig mange mennesker hadde 
forhåndsbestilt billett. To dager 
før festen skulle begynne var det 
bare solgt 1 9 1  billetter, og da 
dette ble fremlagt for ledelsen i 
Arena Kupolen, hvor DreamHack 
skulle holdes, så ristet de dress
kledde bare på hodet og avlyste 
hele greia. 

Men etter noen oppgitte ti
mer kom jeg i kontakt med The 
Gathering-organisas jonen .  De 
hadde slett ikke gitt opp. De nek
tet å godta at et så lovende party 
bare kunne bli avlyst, sånn uten 
videre. Det gikk rett og slett ikke 
an. Så jeg fikk sitte på med Gat
hering-gjengen, og 36 timer før 
det som skulle være den nå av
lyste partyåpningen, satte vi oss 
i bilen fra Oslo med kurs for Bor
lange, hvor vi ankom kl. halv fem 
om morgenen, dagen før åpning. 

OVERTALEIJIEU KUNST 
The Gathering-leder Vegard Skjef
stad fikk ordnet et møte med sje
fen for Arena Kupolen, hvor han 
gikk til verks og begynte å forkla
re at det var mange som hadde 
gledet seg til DreamHack i lang 
tid. Folk hadde kommet fra hele 
Sverige, Norge, Danmark, noen 
fra England, og til og med en som 
hadde kommet fra Hawaii for å 
delta! Han fikk også forklart at 
dårlig forhåndssalg var vanlig på 
disse arrangementene, men at 
folk ville komme og betale i døra. 
I mellomtiden hadde DreamHack
pådriverne Martin Ojes og Ken
ny Eklund også jobbet skjorta av 
seg ved å forsøke å sette opp et 

budSjett som så respektabelt ut, 
og for å få folk til å skrive erna il 
til DreamHack-organisasjonen og 
fortelle at de ville komme. 

Ojes og Eklund hadde kuttet 
ned på mange utgifter i budSjet
tet. De store og dyre premiene 
gikk først. Så gikk film rommet og 
noen flere av de tingene som for
årsaket store minustall. De stilte 
opp på formiddagen og viste frem 

DREAMHACK'77: 
FeelJngen og vibbene var 
der, takket være 100% 
innsats og bra humør fra 
demoscenens egne folk. 

et greit budsjett og en liste på 
godt over 1 50 personer som i lØ
pet av en natt hadde skrevet og 
sagt at de hadde tenkt til å kom
me på DreamHack, selv om de 
ikke hadde kjØpt billetter på for
hånd . Dette, kombinert med er
faringen som The Gathering-or
ganisasjonen brakte til Dream
Hack, endte med at Arena Kupo
len omgjorde sin avgjørelse om å 
avlyse, og DreamHack var på luf
ta igjen; nå 20 timer før åpning. 
Alle sponsorene tok heldigvis hele 
oppstyret på en veldig fin måte, 
og stilte opp som de hadde lovet 
med både utstyr og tjenester, selv 
om hele greia jo egentlig hadde 
blitt avlyst. Veldig sporty og fint 

gjort av sponsorene. 
Captalns log, onsdag 29. 

oktober kl. 23.45: Flere med
lemmer av The Gathering-orga
nisasjonen kommer i bil fra Oslo 
med vitale deler av partyets nett
verksutstyr, og blir stoppet av 
den svenske tollen. Tollerne ser 
at de har bilen full av nettverk
sutstyr, og forlanger 30.000 kro
ner i sikkerhet for å slippe dem 

inn i landet. Uten dette utstyret 
blir det ikke noe nettverk på 
DreamHack. Mirakuløst klarer de 
å snakke seg ut av situasjonen, 
og en halvtime senere er de på 
vei videre mot Borlange. Bare ett 
eksempel på uventede problemer 
som kan dukke opp når man for
søker å arrangere noe slikt. 

Partyet kom underveis som 
planlagt, og akkurat som ventet 
kom det en hel masse folk som 
ikke hadde kjØpt billett på for
hånd. I løpet av den første dagen 
og kvelden kom det ca . 400 per
soner, neste kveld var det oppe i 
ca. 500, og før partyet var slutt 
fire dager senere, var det totalt 
79 1 registrerte deltakere. 

seml-Vl ... E 
pA PLASS 
Arrangementet var altså betyde
lig mindre enn The Gathering (ca. 
3200 deltakere i år) , men det 



skulle vise seg å bli et bra party 
likevel. 

Okay, så konkurransepremi
ene var ikke fantastiske. Okay, 
så var det ikke noe filmrom.  Men 
feelingen og vibbene var der, tak
ket være 1 00% innsats og bra 
humør fra demoscenens egne 
folk. Alle fikk full Internet-tilgang 
fra begynnelse til slutt, og det 
var bare noen små brudd på nett
verket i begynnelsen (det var 
noen som syntes det var gøy å 
«hacke» proxy-serveren og der
med ødelegge Internet- forbindel
sen både for seg selv og andre) . 
Både storskjermen og lydanleg
get var av topp kvalitet. «Demo
crew», altså de som arrangerer 
konkurransene og ordner med ju
ryer såvel som fremvisning av bi
dragene, gjorde også en bra jobb. 

Jeg gikk rundt og snakket med 
mange deltakere, og selvfølgelig 
var det noen som måtte klage litt, 
men på de to viktigste spørsmå
lene «har du hatt det kult her?» 
og «kommer du neste år?», så 
svarte hver eneste person «ja
visst! » .  Når noen klaget, så var 
det mest p.g.a. «generelt lav kva
litet på konkurransebidragene», 
og kanskje jeg må si meg enig 
her. Jeg ble ikke så imponert over 
musikken, demoene og grafikken 
som jeg har blitt noen ganger på 
tidligere parties. Men dette får 
vi ta i sammenheng med det be
skjedne besøksantallet. 3200 fre
aks kan lage flere bra demoer 
enn 700 freaks. 

LASEIl8IIOW 
Den eneste norske gruppen som 
gjorde noe av seg på DreamHack 
var Crusaders, som kjørte et stort 
lasershow med røykmaskiner og 
hele pakka. De hadde en del pro
blemer med sikringer som røk ak-

DEMOSCENEN 

kurat på feil tidspunkt, noen ka
bler som manglet og litt slikt, men 
da de endelig fikk vist showet sitt, 
satte folk nok pris på det til å 
stemme dem som vinnere av 
«Wild Compo» . 

Ettersom arrangementet gikk 
sin gang og stemningen ble be
dre og bedre, så ble The Gather
ing- og DreamHack-arrangørene 
riktig gode venner; og akkurat 
som The Gathering hjalp Dream
Hack, kommer DreamHack også 
til å hjelpe til på fremtidige Gat
herings. Dette kan jo bare bety 
enda bedre parties i tiden frem
over. 

Grattis til alle DreamHack
arrangørene for å ha kjempet mot 
alle odds og levert Sveriges hittil 
beste demo part y! 

Captalns log: søndag 2. 
november, Arena Kupolen: Vi 
har studert en rase som kalles 
«nerds», «dorks», «geeks», «sce
ners», «coders», «hackers» og 
masse annet delta i noe som før i 
tiden ble kalt et «copyparty», men 
som nå for tiden omtales som 
bare «party», «demoparty» eller 
«datarave» som er det nyeste ut
trykket. En hØyst interessant stu
die av en merkelig livsform. Et
ter fire dagers intenst party, kan 
vi ikke annet enn å glede oss både 
til The Gathering i påsken og nes
te års DreamHack. De regner 
med 4000 på The Gathering, og 
personlig tipper jeg at omtrent 
2000 vil komme til neste Dream
Hack. MØt opp! 

l) «Wl1tanta Kanibeler- by TudorlTBL - 626 points 
2) «Dl'\lDlSII by Felo - 366 points 
3) «Trapp,. by Cyo/Cascada/SCC/X2 - 179 points 

l) «Robyn, Bite Mell by JA V A/Cryontcs.tpolm.oasoada -
2) IIBorlinge KiokerØlt by Stefto/Cryon1os - 301 
3) «Do you really want me?JI by Skultt/I..tm11ted:1ICl 

a.I 8IIAPII1CS 
1) 1ID1ary of a mad man» by rA'VirlOolrJOE 
a) «DreamBaolt» by Shllll'Q1.1e/J.)otflsliDot. 
3) «8elf Portratt» by The Pyroo/Raped AD81 Arta · el88 'D01liltiJ · 

_'_ ImLnY 
l) «Herd Traoker 211 - by Nerda R Us - 101 1 points 
2) «UselI by NigHtHawK - 691 points 
3) «Lamb Counte1"ll by Ev1114aster/TNC - 479 points 

WILD C8IIPEI'IIIOII 
1) «LightSpeedt vl.O by TJ, Dr.Awesome, Zeb/Crusaders - 1234 points 
2) «Ride Melll by Snuskis/DCSo Graphios - 994 points 
3) cEoho Off vs DreamHaolt» by Eoho Off - 860 points 

TEKNO 
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I AV JOHN SACKSTRANDI 
SANDOS (eROSEl 

Partyet skulle holdes i Lundell
ska Skolens matsal. j eg kom dit 
omtrent klokken ni �å fredags
kvelden. partyet skulle vare til 
mandag kl . 1 8.00. Det første jeg 
møtte var en sedvanlig Syntax 
Terror-logo ved inngangen. STE 
selv hadde passende nok plas
sert seg selv utenfor selve par
tysalen. Det var allerede gan
ske mye folk der da jeg ankom. 
salen var faktisk så å si full -
jeg antar at det var omtrent 70 
personer der på dette tidspunk
tet. 

Min gruppe ble også sittende 
rett utenfor salen. like ved siden 
av STE .  Kanskje ikke så vellyk
ket når man tenker på arbeids
roen - STEs lydvolum var mildt 
sagt høyt. pluss at de lekte med 
en synthmodul som ga MEGET 
irriterende lyder. Overraskende 
var det. synes i alle fall jeg. at 

TEKNO 

også. skjønt de fleste var (bare?) 
noens kjærester. 

Noe som slo meg var at nes
ten alle spilte Quake! Det gjør 
meg alltid skuffet å se folk som 
drar på party bare for å spille. 
det er bare trist. Det merkelige 
var også at under partyet så jeg 
bare en person som kodet (på 
en heftig tekstmode-demo) , og i 
løpet av den siste timen før 
deadline så jeg faktisk ingen 
som kodet. Riktignok hørte jeg 
endel forsøk på å lage musikk. 
Vår eoder gjorde visse tapre for
søk på å slenge sammen en 
demo på 30 minutter. men når 
koden får maskinen til å henge 
hver gang. så tar det litt tid. 

På lørdagsnatten skulle kon
kurransene finne sted, men da 
er det en liten gutt som trykker 
på brannalarmen . Hvorfor for
står bare den vesle pjokken 

Netsc8pe:  The C l  
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kanskje undret 
besteget høye 

Q"I'n".�1' mot Tyskland . 
Phase 5 har 

Amiga . 
mAI'Ufl'llet . Akselera-

3/4-prosessor 

�,.,..tnl' Engineering har 
modelJserld med PowerPC Amiga, 

annonsert at de øn
kanskje Ikke så dumt å 

kan bil en maskin å 
Øyvind Segrov 

Oppdatert Works! 
Microsoft har nå 
presentert sin ny
este oppdatering 
av p rogra m pa k
ken Works, nær
mere bestemt ver
sjon 4.5. Her kan 
vi virkel ig snakke 
o m  et a lt- i - ett
produkt, for i ti l 
legg ti I tekstbe
handl ing, regne

a rk og database får du blant annet Internet 
Explorer, tegneverktøy og 7000 cl ip-art-bi lder. 
Mer informasjon om programpakken finner du 
på http://www.microsoft.com/works/. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har du lyst til å bJ/ en mer effektiv www-surfer? Stikk innom lItt p://n fm. 
IIaIQo".colllkh/�/lIcor"h:./"1II1 for å se hvordan du med trening kan 
klare å fordøye opp mot 1 000 ord I minuttet. Cornlx er en Java-applet som 
skriver teksten til en WWW-slde ord for ord med store bokstaver. Start
hastigheten er 400 ord I minuttet. men utviklerne mener at man med 
trening skal kunne komme atskJlJlg høyere enn dette. Kanskje blir dette 
måten å lese bøker på J fremtiden? 

WonderTV A6000 

, . 



Sysler du med 30-
grafikk? Går det tregt 
å model lere og få 
plassert ut dine 
objekter? Eller har du 
stått fast i et CAD
program? Eller et 
annet sted? Da skal vi 
prate 3D-kort! 

I AV MATS-OLA STRØM 

Ikke hvilke som helst 3D-kort hel
ler ,  men ekte 3D-kort. Oxygen 
3D fra Dynamic Pictures i USA 
er en ny produktserie med skik
kelig krutt. Kortet baseres på 
Oxygen-prosessoren og finnes i 
tre utførelser. Vi har valgt å tes
te de to minste. 

Oxygen-kortene byr på saker 
som gouraud-shading, anti-alias
ing, texture mapping, dithering, 
gjennomskinnelighet. atmosfæris
ke effekter. stereo 3D med mer. 

Kortene aksellererer OpenGL. 
som er Silicon Graphics' spesial
språk for 3D-grafikk i realtid. 
samt Heidi. som er et annet sann
tids 3D-språk. OpenGL benyttes 
av de fleste moderne 3D-pro
grammer, og Heidi benyttes av 
3DStudie Max. Dessverre finnes 
det ennå ikke driverrutiner som 
bruker OpenGL-akselerasjonen 
på kortene til Win95. Kortene 
fungerer imidlertid utmerket i NT. 
Forhåpentligvis kom
mer drivere til 95 se
nere .  Må man bruke 
Win95 fungerer natur
ligvis kortene som et 
vanl ig 2D-kort .  U ten 
problemer. 

Kortene finnes i mo
dellene 1 02 ,  202  og 
402. 402-utgaven med 
sine fire prosessorer og 
32 MB ( ! )  internminne 
brukes flittig på Digital 
Domains (spesialeffek
ter til bl .a. The Fifth 
Element) NT-maskiner. 
Oxygen 3D har fått me
get bra kritikk i internasjonal 
presse, med mange utmerkelser. 

Oxygen 1 02 har en proses
sor og 8 MB SDRAM. Dette kor-

o 
te Irn .. t.t.'t4 4.-,.."1:;J6A pris/ytel-
se, og slår etter min mening det 
meste i denne prisklassen. Jeg 
har aldri før modellert så lett i 
Lightwave. Kreativt jetbrensel .  
Trenger du raskere grafikk, frem
for alt i dine 3D-applikasjoner, 
så er dette kortet for deg. 1 02-
utgaven er et bra kort for deg 
som ikke arbeider med så store 
modeller. Med 202-utgaven fin
nes (nesten) ingen grenser. Pri
sen ligger på ca. 6 .000 kr. for 
1 02eren og ca. 1 2.000 kr. for 
202eren. Jeg har ikke fått tak i 
prisinfo på 402eren, men den er 
vel knapt aktuell for noen av TEK
NOs lesere uansett. 

Jeg har tenkt å la 202-kortet 
bli sittende i PCen min. Det er 
vel verdt sine penger. 

Vil du ha mer informasjon, 
så kan du surfe til http://www. 
dyplc.com og sjekke siste nytt. 
I Europa selges kortene av tyske 
Miro. 

OXYGEN 3D: Tunge kort 
for den polygonsultne! 

Årets olympiade i programme
ring (lOI, International Olympi
ad in Informatics) ble holdt i 
Kappstaden i Sør-Afrika. Tross 
den lange reisen lyktes det 
svenske laget svært bra, ved at 
de vant to gullmedaljer. Medal
jevinnerne, Jimmy Mårdell fra 
Umeå og Marcus Isaksson fra 
Bredaryd kvalifiserte seg via to 
nasjonale uttakningskonkurran
ser som var åpne for alle sven
ske gymnasiaster. 

Under UNESCOs beskyttelse 
arrangeres hvert år olympiader 
i emnene matematikk. fysikk, 
datafag, kjemi og biologi for 
gymnasungdom. Sverige sender 
hvert år et lag til samtlige av 
disse konkurransene. 

Hvert deltakerland kan hØyst 
stille med fire studenter, alle 
født etter 30. november 1 977. 
Hver deltaker får i løpet av to 
konkurransedager sjans'en til å 
løse seks problemer. Disse (for 
vanlige programmerere svært 

SVENSK SUKSESS: Det 
svenske laget som gjorde 
suksess i Sør-Afrika besto 
av Jimmy MårdeJl, Marcus 
Isaksson, David Rydh og 
Par Soderhjelm. 

vanskelige) problemene skal IØ
ses i løpet av fem timer direkte 
på datamaskinen, ved hjelp av 
et av programspråkene Pascal, 
C. C++ eller Basic. 

Problemene er utviklet og 
løsningene er laget av eksperti
se ved UCT, University of Cape 
Town. Vurderingen av deltaker
nes bidrag gjøres ved å teste 
programmet med forhåndslagre
de data, og ved samtidig å måle 
den tid datamaskinen trenger 
for å løse problemet. 

TEKNO 



Hvilke gleder ga 
PCen deg i 19977 

Marta Skorem (15): 
J e g  har funnet mye j eg 
trenger ti l skolen på Inter
net. Jeg har også spilt litt 
spill, men bare for «å ha 
noe å gjøre» . 

Einar Jensen (17): 
I fjor hadde j eg masse gle
de av PCen min i forbindel
se med skriving. Jeg job
ber som freelancer i Hel
geland Arbeiderblad. Men 
jeg tilbragte nok en god del 
timer med dataspill også. 

Terje Asli (17): 
Jeg brukte PCen min mye 
til skolearbeid, men enda 
mer til avkopling. Det går 
for det meste i spill! 

TEKNO 

TEKNOs cyberpatrulje hviler aldri. Vi 
finner alltid frem ti l de heftigste og 
merkeligste stedene pi nettel. .. 

QUDE-AUKE 

Dette spillet heter riktignok Ikke Quake, men det er 
bare fordi utviklerne bak det nesten ble saksøkt da de 
laget sin Quake-utgave i Java. Etter at spillet har vært 
dØdt en god stund er det nå tilbake under navnet Frag 
Island.  Imponerende bra laget, og kan dessuten spilles 
sammen med andre på nettet. 

hltp://fraglsland.fragzone.se/fraggame.html 

OGRAMMERI •• 
1i!IIIII ___ -___ -=iii For de av dere med mer tek-

nisk innsikt kan jeg varmt 
anbefale denne linken som 
tar for seg alt om de nyeste 
grafikkprogrammeringsme
todene. Siden er vinklet mot 
spill programmerere, og gir 
deg InformaSjon om alle de 

teknikkene som brukes i dagens mest populære spill,  
som for eksempel Quake 2. 

http://www.users.globalnet.co.ukl-tomhl 

RARE U  llERJ 
Kjeder du deg? Føler du at du har sett alt som er å se? 
Få ny inspirasjon på denne siden som har pekere til alt 
som er rart og unormalt. Her finner du linker til alt fra 
tante Agathas okkulte imperium til beskrivelser av av
ansert teknologi fra steinalderen . 

hltp://www.wantree.com.au/-arogorn/welrd.html 

DILBERT I 3D 
.-:--=------EiIi Dilbert er alle nørders store [��������� forbilde, og har selvsagt en r egen hjemmeside på nettet. 

Nå har stripa tatt turen over 
i virtual reality, og er der
med den første tegneserien i 
ekte 3D . . .  

http://www.medladome. 
comIWeblsodes/D1I bertl 
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Oddvar.enge@hm-media.no 

Utgiver: 
HJEMMET MORTENSEN AS 
Postboks 5001 Majorstua 

0301 OSLO 

Telefon: 
22585000 

Trykk: 
Naper Informasjonsindustri 
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H.r hGr Rog.r 6uUhClug IrCl Ak,dCll l.kt 
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l.kk.rt virtu.lt int.ri.r m.d 'tilig. 
,p.ilr.'l.k,.r. HCln hClr b.nytt.t 
3DStUdio 4.0 pa .n P.ntium 75 m.d 20 
MB RAM. 
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sine hengt opp i Galleriet. belønnes med en overraskelse i posten. KUN:..::S::NA�IL; !MA�IL:;,: · 1��!!II!!'o pollllab 111 ...... 1201 0*. 
TEKNO 



Returadresse: 

TEKNO . Postboks 5462 Majorstua 
0305 Oslo 


