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Interpose er en horisontal (i likhet 
med Nemesis og Stargunner) som er utviklet i 
Norge og utgitt i 1996. Vi har tidligere skrevet om 
dette spillet, og i dette nummeret av TEKNO får 
du fullversjonen med 23 brett og en studoinnspilt 
tittelsang fra VCM med Jonas Groth. 

HVORDAN 
KOMME I GANG 
For å kjøre Interpose må du starte maskinen på 
nytt i DOS-modus, men før du gjør dette bør du 
sette volumet på mikseren til maksimum. Hvis du 
har driver for CD-ROM installert i DOS vil du 
kunne kjøre spillet med en gang. Om du ikke har 
det må du enten Installere en driver eller gå 
tilbake til Windows og kopiere Interpose-filene 
over til harddisken din. Nedenfor er det forklart 
hvordan dette skal gjøres. 

INSTALLERE DRIVER 
FOR CD-ROM 
Hvis du har driver for CD-ROM installert I DOS, 
får du ekstra lyd på spillet, samt at du slipper å 
kopiere over 100 MB over til din egen harddisk. 
DOS-drivere for CD-ROM kan hentes ned fra 
produsentenes sider på Internet. Her er en liste 
over noen kjente produsenter og deres hjemme
sider: 

Panaaonlc: http://www.panasonlc.comlhostl 
supportlmenu-drivers.html 
Mlatuml: http://www.mltsumi.comlfrmdrl.htm 
(CDROM154.ZIP) 
Sony: http://www.Ita.sel.sony.comlsupporti 
storage/drlvers_2.html 
Goldatar: http://www.lgeservlceusa.coml 

.-_�--,-----'." c;townload.htm 
Creatlve Litia: http://www.cle.creaf.coml 

I wwwnewltechlftp/ftp.titml 

I 
I 
I 

KOPIERE OVER FILENE 
DL HARDDISKEN 
HVis du Ikke finner en riktig driVer for din CD
ROM, kan du kopiere o ralle Intelrøose-l�lenle,tll 
harddisken og installere spillet 
bra å høre på tittelsangen gjennom m811:1181�åyer 
(spor 2 på CDen). 

NBI Hvis du kopierer over filene med 
Utforsker vII de bli skrivebeskyttet. Da vil få 
denne feilmeldingen når du prøver å kjøre 
Interpos.exe: Putthe Interpose CD·ROM Into the 
drive you installed froml 

I Utforsker kan du velge egenskaper på fi
lene. Her kan du fjerne haken ved skrivebe
skyttet. Du kan også stå I Interpose-katalogen i 
DOS og skrive: attrlb -r ••• 

LYDPROBLEMER 
Hvis du får problemer med lyden eller spillet 
krasjer første gang du prøver å kjøre det, kan du 
prøve å velge PC Speaker til lydavspilling. Hvis 
dette fungerer har du valgt feil oppsett til 
SoundBlaster (e.l). For å få lyden til å virke med 
SoundBlaster 16 må du ha SEl BLASTER i 
environment. 

Skriv dette: 
SET BLASTER = A220 110 03 

- hvor A er baseadressen til kortet,l er IROen og 
O er DMA·kanalen. Disse verdiene finner au på 
lydkortets egenskaper under Control PaneV 
System. Bruk de som er riktige for ditt kort. 

Fungerer ikke SoundBlaster 16 vil Sound
Blaster Pro fungere hvis du velger riktig base
adresse, IRa og DMA i setup-programmet. 

Det er også viktig at du setter volumet i 
mikseren til maksimum i Windows før du starter 
opp DOS. Hvis ikke er det mulig du har lyd, men 
ikke hører den . 

.. _ - ------------------



Svenske og norske 
nørder sier hva de 
mener om TEKNO!  
Les Brevboksen & 
Gjesteboken på 
TEKNO ONLINE! 

EGEN CD: TEKNO o g  gutta i 
Twilight Zone Software gir 
deg fullversjonen av PC
spiJlet Interpose! 
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�!���ke ut av dette, kan du sende en mail I 
tilsupport@tzaoft.no-såskal vi prøve å hjelpe I deg. I 
�!'å�!�����r�jennom Interpose kan I 
du bruke disse juksekodene: I 
Full shield = FISK 
Ekstra liv = TRAN 
Høyere kanon-Ievel = DILL 
Lavere kanon-Ievel = DALL 
Mer penger = 1501 
Noen sekunder autofire = ARGH 
Mer akselerasjon = UGGA 
Mindre akselerasjon = BUGG 
Turret drone = ABBA 
Twin can non = ARNE 
Rear can non = HEST 

Trykk pause (p) når du spiller en level. Trykk 
'enter' og skriv ett av kodeordene og trykk 'enter' 
igjen. Dette må gjøres fort. Enkelte ting-som liv, 
penger og autofire - må trykkes inn flere ganger 
for å få full effekt. Turret, Twin og Rear dukker 
ikke opp før du starter på nytt i en level, går 
dukken eller kommer ut av en shop. 

Du kan også holde Alt-ScrollLock inne 
mens romskipet flyr ut av hangaren (før hver 
level) for å få opp en liste over levels du kan 
spille. 

Happy cheatingl 

Morten Eriksen 

lIit:'···.·1I 

I 
I 
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VIDEO - IKKE BARE':pA TV 
" 
I. ,. 

I takt med et stadig økende antaU 1V- og radiokanaler, og stadig 
flere tilbud pd Internet,' hardner konkurransen mellom mediene. 
Kampen om din og min tid og oppmerksomhet blir stadig tøffere, 
samtidig som det blir vanskeligere for oss d velge hva vi egentlig 
skal bruke tiden vdr pd -ganske enkelt fordi det etter hvert er 
blitt sd mye d velge mellom. 

Mange har spddd at utviklingen kanskje først ogfremst 
vil gd ut over de trykte mediene -aviser, blader og bøker. Hittil 
har disse spddommene ikke slått tiL Tvert imot. Den nye 
mediesituasjonen har jo ført til en enorm oppblomstring av 
spesialmagasiner -ikke minst for datainteresserte. Studerer du 
hyllene i en gjennomsnittlig norsk eller svensk bladkiosk, vil du 
finne datablader pd rekke og rad -og nye titler dukker. stadig 
vekk opp. Det tyder pd at svært mange av oss ikke vil gi slipp pd 
det trykte ord Kanskje er det til og med slik at vi føler enda 
større behov for blader som kan orientere oss i det nye 
mediebildet? Selv kan jeg i hvert faU ikke tenke meg d gi slipp pd 
den opplevelsen som blader,--aviser og bøker gir meg, uansett 
hvor mange 1V-kanaler og Internet-tilbud som mdtte komme. Jeg 
sier som Ole Brumm.· -Ja takk, begge deler! 

Denne gangen fdr du som leser TEKNO faktisk begge 
deler -og vel sd det: Sammen med bladet fdr nesten en hel times 
videodokumentar i RealVideo-format fra Dordrets The 
Gathering. Videoen er i typisk «PC"kvalitet» og kan nok hakke en 
smule nd og da, men tatt i betraktning at dette er første gang et 
norsk blad gir deg en hel videofilm pd CD-ROM er det grunn til d 
sette kryss i taket. Utviklingenfremover vil helt sikkert gi oss 

• ___ -.1 muligheten til d gi deg enda bedre 
videokvalitet, noe som dpner for at vi i 
kommende numre ikke bare kan gi deg 
lesestoff pd papir, musikk, dataspill, 

I 
programmer, verktøy, demos og share-
ware -men ogsd alle slags spennende 
videoer. Det er ikke umulig at vi etter 
hvert kan legge spesialproduserte 
TEKN01V-programmer pd CDene vdre. 

Dermed fdr du enda en grunn til d 
velge TEKNO ogsd i tiden som kommer! 

TEKNO 



TO CDer! Våren nærmer seg, og derfor har vi i 
TEKNO tatt på oss spanderbuksene. Vi gir  deg 
en ekstra CD med fullversjonen av shoot' em
up-spillet Interpose (som inntil nylig ble solgt 
i butikkene for over 300 kroner! ). I tillegg får 
du den vanlige TEKNO-CDen, som denne 
gang er fylt ti I bristepunktet - med over 650 
megabyte spill, musikk, video, programmer 
og verktøy. Her får du en oversikt over inn
holdet, katalog for katalog! 

I AV INGE MATLAND 

DIVERSE 
• Versjon 2 . 1  av bildevisnings
programmet ACDSee for Win
dows 95 .  
• HTML2TXT v1.0. Med det
te programmet kan du enkelt fjer
ne tagger fra HTML-filer. 
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• (CQ v98a. Snakk og send 
meldinger til mil l ioner av andre 
ICQere. 
• MacAmp v1.0a9. Macin
tosh-versjon av MP3-spilleren. 
• pIrc32. Vi gir deg en ny IRC
klient som ifølge noen skal være 
enda bedre enn m lrc. Test selv! 

• Real Player v5.0. Spiller av 
RealAudio og RealVideo fra net
tet. Dette programmet kan du 
også bruke når du skal spil le av 
du dokumentarvideoen fra The 
Gatherlng '97. 
• Språktranlng v3.0. Share
wareutgaven av et svensk språk
treningsprogram.  
• WlnAmp 1.7. Den hittil bes
te MP3-spilleren. Bruk dette pro
grammet til å spille av MP3-mu
sikk, bl .a .  Bjørn Lynnes to ferske 
låter som også følger med på 
CDen i dette nummer (i katalo
gen LYNNE) .  
• Wlnzlp 95 versjon 6 .3. E t  
uunnværlig utpakkingsprogram 
for Windows 95.  Installer det på 
harddisken hvis du ikke allerede 
har gjort det! 

FREEYOURMINDWARE 
EYECANDY 
I Eyecandy-mappen finner du det 
meste og det beste fra eyecan
dyscenen. Der ligger de nyeste 
versjonene av de fleste program 
som har vært med med i FymW 
fra starten . I undermappen Au
dio finner du et antal l  lydstyrte 
grafikkprogram. Kjør i gang ett 
av dem, legg i din favoritt-CD, og 
se hvordan grafikken danser til 
musikken !  

THE ULTIMATE 
EYECANDY COLLECnON 
Her finner du en mengde u tfrea
ka grafikkprogram, alt fra enkle 
tripclips til avanserte skjermspa
rere med mange innstil lingsmu
l igheter. Nesten alle fungerer i 
Win95, så det er bare tut-og-kjør. 
De som ikke virker i Win95 fun
gerer som de skal hvis du tar 
omstart i DOS. 

I undermappen Audio ligger 
det noen audiovisuelt heftige pro
gram. De kombinerer flippa gra
fikk med din (s ikkert!) flippa fa
vorittmu sikk. 

EARCANDY 
PLAYER 
• CUBIC PLAYER 2.0. 
• MlkiT 1.0b2. 
• MOD4WIN versjon 2 .40b27 .  
• ModPlng player 1 .31. 
• MOD Plngtn. 
• VAMP 2.1. 

TRACKER 
• Fast Tracker 2 .08. 
• ModPlug Tracker 1 .00a3. 

GALLERI 
Bilder fra TEKNOs lesere. I un
derrnappen VIEWER finner du 
visningsprogrammet Sea Graph
les Vlewer V1.2c. 

GAM ES 
TEKNO gir deg de s iste og beste 
spilldemoene for Windows 95.  De 
fleste demoene krever DirectX 
installert. Siste versjon av Direct
X finner du i denne katalogen 
(dx5eng.exe) . 

En stor del av demoene er 
pakket med .zip. Sørg derfor for 
at du har installert Winzip95.exe 
som ligger i DIV-katalogen !  

• Addlctlon Pinball fra Team 
1 7. Et  utrolig bra pinball-spill! 
• Andretti Raclng fra EA 
Sports.l'ormel-l racing av beste 
type. Støtter 3Dfx. 
• Air Warrlor 3 fra I-Magic. 
Flysimulator med støtte for di
verse 3D-kort. 
• Balls of Ste el fra Pinball 
Wizards .  Et  ganske bra pinball-



spill, selv om det kanskje ikke er 
verdens mest originale. 
• UItimate Racing fra Kali
sto. Et drivende bra racing-spill. 
Her får du virkelig fartfølelsen. 
Effektene med 3Dfx er slik vi 
skulle ønske det på alle spill! 
• Dreams fra Cryo. Tredjeper
son action/adventure av samme 
type som Tomb Raider. Støtter 
3D-kort. 
• Evolution fra Discovery 
Communications. Strategispill 
med utviklinglære som tema. 
• F-22 Raptor fra Novalogic. 
En av de bedre flysimulatorene 
for tiden. Støtte for 3D-kort. 
• Frogger fra Hasbro Inter
active. Den gamle klassikeren i 
3D. Med support for 3Dfx og an
dre 3D-kort. 
• Gruesome Castle 3Dfx fra 
Gee Whiz! Adventure-spill i 3D. 
Støtter bare 3Dfx. 
• The Golf Pro fra Empire In
teractive. 
• Interstate '76 fra Activisi
on. 3D-spill som krever 3D-kort. 
Dette har vi hatt med også tidli
gere, men vi tar det med på nytt 
etter oppfordringer fra en rekke 
lesere. 
• Iadrenix fra Digital Dialect. 
Shooter hvor du styrer en fly
gende farkost. Support for 3D
kort gjennom DirectX. 
• Jack Nicklaus Golf fra Ac
colade. Prøv deg på tre hull! 
• Legal Crime fra Byte En
chanters. Online-spill hvor du 
skal drive din egen mafia. Du kan 
spille gratis i 15 minutter. 
• Rollespillet Lords of Magic 
fra Sierra. 
• Mlljardar Junior! Sharewa
reutgaven av versjon 2.1 av Mi
kael Makila. 

TEHNOs CD-ROM 

• Montezuma's Return fra 
Utopia Technologies. Hopp, sprett 
og slåss i Indiana Jones-stil. Støt
ter 3Dfx. 
• Powerboat Racing fra In
terplay. Kappløp til vanns. Støt
te for 3D-kort. 
• Sanitarium fra ASC Games/ 
Dream Forge. Adventure-spill. 
• Front Page Sports: Ski 
Racing fra Sierra. Utfor på ski, 
her i Aspen, Colorado. Støtte for 
3D-kort. 
• Sid Meier's Gettysburg fra 
Electronic Arts. 
• Star Command Deluxe fra 
Metropolis Digital. Red Alert-lig
nende spill med handlingen lagt 
til verdensrommet. 
• The Reap fra Take 2 Inte
ractive. Ganske kul shoot'em-up 
med stilig grafikk! 
• Turok: Dinosaur Uunter 
fra Iguana/Acclaim. Shooter-spill 
som handler om å ta kål på dino
er. Bare for 3Dfx. 
• Ubik fra Cryo. Kombinert ad
venture- og action-spill, i samme 
gate som MIB og Resident Evil. 
• Uprising fra 3DO/Cyclone 
Studios. I dette førstepersons 
shooter-spillet styrer du din egen 
stridsvogn. I tillegg har du kon
troll over bakkestyrker, bombe
fly og annet snacks. Bare for 
3Dfx-kort. 

HOMEVISION 
• Forsaken fra Akklaim. De
scent-lignende spill med utrolig 
bra grafikk! Støtter de fleste 3D
kort. Dette må testes! 

MPa 
LYNNE 
• The Forbidden Desert 
• The Thief of Walaria 

To helt ferske låter fra vår egen 
medarbeider Bjørn Lynne. Låte
ne er hentet fra Bjørns nye al
bum Wizard of tbe Winds. 
Bruk WinAmp (PC) eller Mac
Amp (Macintosh) til å spille av 
musikken! 

SHAREWARE 
I hvert nummer av TEKNO pre
senterer Bengt-Åke Olofson et 
variert utvalg sharewarepro-

grammer. Programmene finner 
du i SHAREWARE-katalogen på 
CDene våre, og du kan lese om 
dem på side 8 - 12! 

THE GATHERING 
I denne katalogen finner du di
verse snacks vedrørende Norges 
største data party - The Gather
ing. 

Vi vil spesielt fremheve den 
offisielle videoen fra TG97, som 
følger med i ReaIVideo-format. 
Her får du nesten en hel times 
videodokumentar fra fjorårets 
største norske datafest - blant 
annet intervjuer med norske og 
utenlandske deltakere samt re
presentanter for arrangørene. 

Videodokumentaren spilles av 
med Real Player, som ligger i 
DIV-katalogen (rp32_50.exe). 

TEKNO 







Vet du at det finnes 
noen ekle organismer 
i PCen din? Jo, det er 
sant. De er små, fi 1-
formede og utiltalen
de kryp som ofte smy
ger seg inn i data
maskinen din når du 
installerer program
mer. 
I AV BENGT-AKE OLOFSSON fli' De pleier å ha et

ternavn som DLL 
eller VBX, og de 

samles vanligvis i klynger i map
per. Et favoritt-tilholdssted er 
systemmappen. En systemmap
pe med elefantsyke? Dette er et 
problem mange lider av, for sys
temmappen kan sluke enorme 
mengder plass hvis du liker å in
stallere Windows-programmer. 
Det finnes flere avinstallerings
programmer som holder oversik
ten over alle disse filene som 
dumper ned i Windows og sys
temmappen. 

DLLExplorer (dllex.zip) er 
ikke et slikt program, det er mer 
spesielt enn som så. Det holder 
rede på hvilke DLL-, VBX- og 
EXE-filer som for øyeblikket ut
nyttes av Windows. Start enda et 
program, og du ser hvilke som er 
kommet til i den digre skaren. 
Puh, ikke rart at Windows behø
ver 32 MB for å røre på seg! For 
20 dollar får du den fulle versjo
nen av dette programmet, som 
for øvrig har australske røtter. 

MACRO 
Hvis du har masser av snarveier 
på skrivebordet, og startmenyen 
er fylt av mapper og undermap
per, kan det faktisk ta litt tid å 
finne frem til et bestemt program. 
Men med Macromaglc (mma
gic.exe) kan du gi hurtigkomman
doer til dine favorittprogrammer. 
Du kan dessuten spille inn mus
bevegelser eller en del litt mer 
avanserte anvisninger. Eller 
hvorfor ikke skrive inn en URL 
direkte, så forsøker webleseren 
din automatisk å komme frem til 
rett site? 

TEKNO 

FORVANDLINGEN 
Funderer du på å endre weble
ser fra Netscape til Explorer el
ler vice versa? Hvis du gjør det, 
vil du sikkert beholde alle bok
merkene slik at du ikke står helt 
naken på dine surfeturer. Book
mark Converter (bmconv15.
zip) tar hånd om forvandlingen, 
og den fungerer begge veier. Den 
fungerer med versjon 4 av både 
Netscape og Explorer. 

Magnus Bråding har laget 
dette nyttige programmet. For 
seneste versjon og for mer infor
masjon, kan du logge deg inn på 
hjemmesiden http://www.abc. 
se/-m9761/bm_conv. 

Men hvis du først har tenkt å 
skrifte browser, hvorfor ikke ta 
steget fullt ut og installere den 
seneste versjonen av Opera 
(o300e.exe) isteden? Lederen i 
HTML Guild, Kynn Bartlett, har 
kommet med et interessant inn
legg i den harde browserkrigen: 
Det er verken Explorer eller 
Netscape som er den beste web
leseren - det er faktisk browse
ren Opera fra det norske firmaet 
Opera Software! Ikke bare best, 
men til og med i særklasse best! 
Ikke nok med at Opera er raske
re enn de to gigantene og finge
rer bedre på gamle maskiner, den 
er dessuten betydelig mindre. 
Meget bra, Opera (helt i klasse 
med Verdi og Mozart). Den ser 
ganske annerledes ut, og den ar
beider litt annerledes også. For 
eksempel kan du jobbe med ulike 
vinduer i samme browser. Det 
gjelder å lete igjennom de åpne 
vinduene om du har mistet bort 

en side. Så lenge du ikke besøker 
Microsofts spillsite Zone eller an 
håndfull andre sider er Opera 
minst i klasse med sine gigantis
ke konkurrenter. Opera skal i ti
den fremover bli min musikk! 
Heia Norge! 

ANNERLEDES SURFETUR 

Mer Internet. En litt annerledes 
måte å surfe på kommer fra Mare 
Sedwill i Australia. Link CUckn 
Go 2001 (lnkcngoa.zip) er et 
program der du lager en HTML
side av lenkene dine. I innma
tingsvinduet fyller du inn alle dine 
lenker og dine email-adresser. 
Disse blir så gjort om til knapper 
som du trykker på inne i weble
seren din. Splitt knappene opp i 
kategorier og underkategorier for 
ordens skyld. Eller så kan du im
portere dine bookmarks direkte. 

Om dette er fryktelig effektivt og 
enkelt skal være usagt, men hvor
for ikke prøve seg på Internet
turer litt utenom det vanlige? 

Her kommer ytterligere en 
browserfinesse: I History Tree 
(hist 10 1.exe) kan du arkivere 
dine surfeturer i en trestruktur. 
Roten er din startside, og så for-

grener treet sitt seg avhengig av 
hvordan du surfer videre fra ut
gangspunktet. For hver surfetur 

får treet ditt en ny gren. Om du 
vil, kan du gå tilbake til en tidli
gere side ved ganske enkelt å 
trykke på den lenken. Smart, selv 
om det kan ha sine bakdeler å ha 
enda et vindu åpent, det havner 
lett i veien. History Tree funge
rer med både Netscape og Ex
plorer. Altså noe for dere som 
fortsatt ikke har byttet til Opera! 
10 dollar koster dette program
met. 

Neste program heter Bigpa
ge (bigpagel0.zip), og hva kan 
nå dette være for noe? Tja, en 



slags fjernkontroll for surfing kan 
man vel kalle det. Det finnes et 
antall «kanaler» innstilt fra be
gynnelsen, men naturligvis kan 
du ta bort og legge til etter smak. 
Du klikker på fjernkontrollen, og 
den valgte «stasjonen» kommer 
frem i webleseren. Kan være verd 
å prøve! 

SLUKK SKJERMEN 
S�reen Paver (srpav15.zip) er 
et skjermsparerprogram der du 
selv velger motivene. Velg mel
lom BMP- og JPG-filer på hard
disken din, still inn hvor mange 
sekunder hvert bilde skal vises 
og hvordan overgangen mellom 
bildene skal foregå. Du stiller inn 
programmet ved å høyreklikke på 
skrivebordet, velge egenskaper og 
så skjermsparer. Akkurat som 
vanlig, altså. 

PSA CARDS 
Jeg liker å skrive om adressere
gistre, og fremfor alt om PIMs 
(Personal Information Mana
gers). Ikke fordi jeg har spesielt 
mye å gjøre eller fordi jeg har 
massevis av venner å holde rede 
på, men snarere handler det kan
skje om en iboende byråkrat i 
meg som vil katalogisere og hol
de rede på alt. Kanskje, eller så 
er jeg kanskje bare litt uvel! 

PSA Cards (psant32.exe) er 
i alle fall enda et adresseregis
ter i rekken, med et annerledes 
og morsomt utseende. Som et 
gammeldags kortregister med av
delere for hver bokstav. Du kan 
sende erna il direkte fra PSA 
Cards ved å markere et kort, der
som du har et email-program som 
PSA Cards støtter. Du kan også 
ringe direkte på samme måte. 

RENT HUS 
Clear (clear .zip) er et program 
som med ett jafs renser dine 
mapper med navnene cookies, 
history, recent, start menu, temp 
og noen lignende steder for gam
melt skrot. Trykk bare på clear 
og det er «cleart». Men det føles 
en smule nervøst å kjøre et pro
gram som renser friskt på hard
disken. Jeg vil understreke at du 
gjør det på egen risk! Program
met er freeware, og de som har 
laget det frasier seg et hvert an
svar for hva programmet måtte 
finne på. Tenk hva en sharewa-

lEHNDs CD-

DLLExPLORER • MACROMAGIC • BOOKMARK CONVERTER • OPERA • 

LINK CLiCKN Go 2001 • HISTORY TREE • BIGPAGE • SCREEN PAVER 

• PSA CARDS • CLEAR • VIRTUAL BOOK • JET AUDIO 2.7 • WINAMP 

• SNAGIT • WINTUNE • PCBERT • CRAZY GRAVITY • HANGMAN 

DELUXE • TURBOGO • KYODAI MAHJONG • MVP HEARTS 

retester må finne seg il 

VlRTUAL BOOK 

Jovisst kan det være anstrengen
de å lese tekstfiler på skjermen. 
Teksten flyter sammen og den ty
pografiske utformingen skal vi 
ikke en gang snakke om. Vlrtual 
Book (vbook.zip) er et spesielt 
program som du kan bruke for å 
hente opp tekstfiler og lese dem 
i et bekvemt «bokformat». Side
ne kommer i to og to oppslag som 
i en bok. Det går Ikke an å redi
gere teksten du har valgt, det 
eneste du kan gjøre - i tillegg til 
å lese - er å endre skrifttyper. 
Foruten vanlige tekstfiler går det 
også an å hente inn HTM-filer. 
AyeCor Software heter produsen
tene, og de ønsker seg 20 dollar 
for dette. 

ALLE SLAGS LYDER 
Jet Audio 2.7 (jaud27te.zip) er 
en meget avansert lyd- og bilde
avspiller for din PC. Den har ikke 
mindre enn fem ulike komponen
ter - Mixer, Audio CD Player, 
Digital Audio Player, MIDI Play
er og Digital Video Player. Dess
uten medfølger en fjernkontroll 
som er umulig å miste eller slå i 
stykker. Den klarer en mengde 
ulike bilde- og lydformat, WAV, 
AlF, SND, RA, MID, AVl, MOV, 
MP1, MP2, MP3 og noen til. Du 
kan lage lister med favorittlåter, 
og la disse brøle ut over dine 
nærmeste. Den enheten som 
håndterer MP3 inneholder en 6-
bånds equalizer. Hva kan bli be
dre? I 30 dager kan du prøve å 
spille dine plater og lytte til dine 
wav- og mid-filer - deretter inn
trer den store stillheten. Om du 

bare er interessert i MP3 og gjer
ne avstår fra det mylder av knap
per som Jet Audio byr på, kan du 
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isteden installere Wlnamp 
(winamp.zip). En liten og hendig 
spiller som bare tar opp cirka 
500 kb. Denne har vi hatt med 
på tidligere TEKNO-CDer også, 
så dette er en spesial service for 
dere som er nye lesere. 

SNAGIT32 
Vil du forevige ditt skrivebord el
ler et bestemt vindu? Kanskje du 
for alltid ønsker å lagre sine mac
hoeventyr i Word og Excel? 
SnagIt (snag.zip) er en måte å 
arkivere bilder på, i BMP-, PCX-, 
TIF-, GIF- eller JPG-fil, eller kjør 
dem direkte ut på skriveren. Du 
kan dessuten arkivere tekster el
ler til og med filmer som arkive
res i AVl-format. Snaglt er lett å 
bruke, trykk bare ctrl+shift+p og 
saken er biff. Nesten 40 dollar i 
registreringsavgift vil grådige 
Techsmith ha. Jeg lurer på om 
jeg skal nøye meg med den 45 
dagers lange prøvetiden og hel
ler installere et annet program 
etterpå. 

WINTUNE 
Hvis du vil sjekke ytelsen på 
PCen din, og sammenligne den 
med andre for å se om din er 
større (oppps, dette er ingen 
snuskete spØk) kan du legge inn 
den nyeste versjonen av oldtime
ren Wlntune (wintn975_616.
zip). I den medfølgende databa
sen finnes en hel mengde med 
datamaskiner og deres ytelser. 
Først analyserer du din maskin 
og så velger du i databasen ut 
den eller de maskiner du vil sam-
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menligne den med. Velg mellom 
kun sifre eller diagrammer i både 
2D og 3D. Etter analysen får du 
også tips om hva du bør gjøre for 
å bedre på maskinytelsen din. 
Disse rådene er kanskje ikke så 
altfor troverdige, men tross alt 
så er de der! 

SPILLHJøRNET 
Dere som ikke husker gamle 
Qbert rekker opp hånden og 
skammer dere! Jeg har faktisk 
aldri spilt denne klassikeren, men 
den skaden retter jeg opp takket 
være det meget festlige PC
Bert (pcbert.zip). Den kule lille 
figuren du styrer skal hoppe i en 
trappeformet bane og bestige 
hver enkelt klosse uten at noen 
av de ekle krypene kommer for
an og dermed hiver PC Bert ut av 
spillet. Gøy! Tenk at en del riktig 
gamle spill holder seg så godt i 
dagens tøffe konkurranse! PC Bert 
eller Quake Il, valget er vanske
lig. 

Et annet spill, en smule mer 
moderne i utseendet selv om også 
dette har tydelige røtter til hjem
medatamaskinens barndom: I 
Crazy Gravity (cg.zip) skal du 
kjøre et romskip som leverer tøn
ner frem og tilbake mellom rom
stasjoner. Kanskje ikke så van
skelig, men ganske tidkrevende 
og temmelig kjekt. Dessuten fØI- . 
ger det med en baneeditor som 
er en anelse vanskelig å forstå 
(synes jeg). Så om du har rikelig 
med tid kan du bli sittende en 
god stund. Lag deg en kanne kaf
fe først! Spillet kommer fra Tysk
land, men betales likevel med 25 
grønne amerikanske dollar. 

HENG DEG HøYT 
Er du blant dem som blir opprørt 
over all volden i dataspill? For
håpentligvis ikke, for dette er en 
ganske voldsom sak! Tenk deg at 
du bare har et par gjetninger å 
deg for å finne frem til rett ord. 
Mislykkes du, henrettes du umid
delbart! De fleste av dere har 
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(hangm 1 01.zip) er en ny, stilig 
variant med mange språk i roms
lige databaser som du selv kan 
utvide ved hjelp av en vanlig 
teksteditor. Hvis du synes norsk 
er for enkelt, hvorfor ikke prøve 
swahili eller latin? Noe å bite i 
for et trenet språkfantom. 

GO 
Har du spilt Go noen gang? Kan
skje ikke. jeg tror ikke Go er spe
sielt kjent her i Norden. Go er et 
gammelt spill som kommer fra 
Japan. Enkelt uttrykt kan man si 
at det er en avansert form for 
Othello (som du forhåpentligvis 
kjenner til). 10theIlo holder det 
med at du setter en brikke på 
hver side av en motstanderbrik
ke, men i det mer avanserte Go 
må du omringe fiendebrikken fra 
alle sider for å kunne plukke den 
bort fra spillet. Det er ganske 
vanskelig, og det tar tid å komme 
på gode spillemåter og strategi
er. 

I TurboGo (turbo.zip) kan du 
spille både mot datamaskinen og 
mot en menneskelig motstander. 

TurboGo inngår nemlig et lite lyn
kurs i Go der du får lære deg 
regler, grunnleggende taktikk og 
strategi. Hvis du føler deg en 
anelse underregen mot den van
skelige PCen kan du benytte deg 
av handicapfunksjonen. TurboGo 
er imidlertid litt dyrt, det koster 
nemlig hele 30 amerikanske dol
lar. TurboGo er en bra måte å 
trene seg opp på før du begir deg 
ut på Internet for å spille. Go, 
baby! 

MAHJONG 
Kyodal MahJong (kyodaLzip) er 
ikke den vanlige typen av Ma
hjong der fire spillere plukker 
klosser fra en mur. Dette er tål
modighetsvarianten av spillet, 
der du plukker to like klosser fra 
en haug. Du kan velge mellom 
fire ulike typer spill, fire typer 
musikk, to ulike bakgrunner m.m. 
Stilig og kult, men kanskje en 
tidssluker! Et fullt fungerende 
program som bare nå og da me
get hensynsfullt minner deg om 
at du bør registrere deg. Du kan 
velge mellom en «normal» vari
ant og en som støtter DirectX. 

MVP HEARTS 
Kanskje vi skal runde av med et 
stille kortspill? 

I MVP Hearts (hearts.zip) 
eller Hjerter som jeg tror navnet 
ville vært på norsk, velger du 
først ut tre motstandere. I sha
rewarevarianten kan du velge 

mellom to typer motstandere, 
beginner og intermediate. I full
prisversjonen for 20 dollar kan 
du også spille mot eksperter. 

Når du har valgt tre motstan
dere er spillet i gang. Det gjelder 
å ta så få stikk som mulig, lave 
kort anbefales altså. Tja, du fat
ter sikkert hva det handler om. 
Det går dessuten an å kjøre mul-

tiplayer. Direkte kontakt, TCPIIP, 
modem eller NETBIOS. Ytterlige
re finesser følger med om du re
gistrerer kortspillet. Flere ulike 
kortstokker, oppløsning på 1024 
x 768, 16 ulike baksider på kor
tene (hva nå det skal være godt 
for), samt flere musikkspor. Kort 
og godt kult. 

Lev vel! 

.;.. 





TEMR: 3D-HORT 

Det er ingen grunn til i førtidspensjonere 
PCen selv om du primært ønsker i spille 
dataspill. For selv om en Pentium 90 sliter 
med de fleste nye 3D-spill, blir opplevelsen 
en helt annen etter litt intravenøs førstehjelp 
- i form av et dugelig 3D-kort. 

I AV ANDR� E. EIDE 

Du har sikkert hørt om 3Dfx. Voo
doo. Direct 3D. Diamond Mon
ster 3D. bilinear filtering og tex
ture correction. Noen og enhver 
kan bli forvirret av mindre. Det 
hele er egentlig såre enkle grei
er. For det første. 3Dfx Interacti
ve er et firma som har laget en 
prosessor som heter Voodoo. Vi 
kan med andre ord sammenligne 
3Dfx Interactive med Intel. og 
Voodoo-prosessoren med en Pen
tium gO-prosessor. Voodoo-pro
sessoren benyttes av flere for
skjellige firmaer. Firmaet Dia
mond Multimedia har for eksem
pel brukt Voodoo-prosessoren på 
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Diamond Monster 3D-kortet. 
mens firmaet Orchid har brukt 
Voodoo på konkurrenten Orchid 
Righteous 3D. 

Som du sikkert har sett. bru
ker de fleste 3D-produsenter be
greper som bilinear filtering. tex
ture correction. anti aliasing. el
ler MIP-mapping for å fortelle om 
kortenes fortreffelighet. Da kan 
det ofte virke som om dette er 
nye revolusjonerende teknikker 
oppfunnet av produsentene selv. 
Sannheten er at disse metodene 
har vært brukt i mange mange 
år av en rekke spillfirmaer. Det 
nye er at teknikkene er blitt flyt
tet over på de nye 3D-kortene. 
For eksempel tar Voodoo-pro-

sessoren seg av bilinear filter
ing. noe programvaren gjorde tid
ligere. Dermed slipper Pentium
prosessoren å tegne grafikken. og 
spill programmerere behøver ikke 
bekymre seg om hvordan slikt 
skal lages. 

Fjerningen av disse proble
mene introduserer naturligvis 
noen nye. Spillprogrammerere 
må jo vite hvordan man får disse 
3D-kortene til å ta over 3D-teg
ningen. Dette fører til at alle spill 
som skal utnytte et 3D-kort en
ten må spesiallages for kortet. 
eller bruke et standard program
bibliotek for 3D-grafikk. Det er 
her Direct 3D og Open GL kom
mer inn i bildet. Tankene med 
Direct 3D er at en programme
rer skal slippe å bry seg om hva 
slags maskinvare som sitter inne 
i maskinen. Bruker man så Di
rect 3D til å tegne 3D-grafikken. 
vil den sørge for at eventuelle 
kort i maskinen blir utnyttet. Der
som det ikke er noen 3D-kort in
stallert. kan Direct 3D bruke sine 
egne tegnemetoder. og dermed 
skal spillet likevel fungere på de 

fleste maskiner, med eller uten 
3D-kort. Direct 3D er Microsofts 
måte å lage en standardmetode 
for bruk av 3D-kort på. mens Si
licon Graphics står bak det til
svarende biblioteket OpenGL. 
blant annet brukt av GLQuake og 
kraftige Silicon Graphics-maski
ner i TV-stasjoner. 

HVILKET KORT ER BEST? 
Hva slags 3D-kort skal man så 
kjøpe dersom man ønsker å for
bedre maskinen sin? Jeg har tid
ligere nevnt de to konkurrente
ne: Diamond Monster 3D og Or
chid Righteous 3D. som begge 
bruker 3Dfx' Voodoo-prosessor. 
Resultatet av kampen mellom dis
se ligger på en måte i kortene. 
Siden begge bruker Voodoo-pro
sessoren. og det nettopp er den
ne som tar seg av all 3D-tegnin
gen. blir ytelsen så godt som 
identisk. Dette vil antageligvis 
være tilfellet for alle kort som 
baseres på Voodoo-teknologien. 
Har du derfor tenkt å kjøpe et 
Voodoo-kort. kan du først og 
fremst konsentrere deg om pri-



sen og spillpakken som eventuelt 
følger med. dersom dette er av 
betydning. 

Det finnes også en rekke an
dre alternativer. for eksempel 
PowerVR-baserte kort. I dag er 
det imidlertid Voodoo-kortene 
som støttes av flest spill. Derfor 
er dette etter min mening den 
tryggeste veien å gå. 

HVA MED FREMTIDEN? 
På 3D-fronten skjer det stadig 
noe nytt. og det vil neppe ta lang 
tid før en ny generasjon 3D-kort 
dukker opp. Men det er likevel 
ingen grunn til å vente dersom 
du ønsker forbedret 3D-ytelse i 
dag. For selv når de nye 3D-kor
tene kommer. vil det gå enda litt 
tid før spillene begynner å utnyt
te disse (og når dette har skjedd 
har prisen på kortene sannsyn
ligvis rast drastisk). 

De fleste eldre 3D-spill fun
gerer stadig utmerket på en Pen
tium 90 med et 3D-kort. Quake. 
Tomb Raider og Jedi Knight går 
flott i 640 x 480 og massevis av 
farger. En fin vei å gå for deg 
som ønsker å oppgradere vil der
for være å kjøpe et 3D-kort i dag. 

TEMH: 3D-HORT 

3D1x 'nteraCllre: En produsent. mest kjent for chipsettet Voodoo. 

DlaØlønd Itfønster 3D: Et 3D-kort som bruker Voodoo-prosessoren. 

Ordlld Rlgh,.._ 3D: Et 3D-kort som bruker Voodoo-prosessoren . 

• ""."r Rlterlng: En metode som glatter ut store flater. Spesielt tydelig i spill som Quake og l'Qmb 
Raider. der veggene ofte ser «blokke te» ut. 

AntI a"aslng: En metode som sørger for at kantene der objekter møter hverandre. blir mindre tyde
lig. 

ø_raød """"'ng: En metode som glatter ut ensfargede flater. Spesielt viktig for at objekter skal 
se runde ut. Ta en nærtitt på beina til Laura i Tomb Raider (om du ikke allerede har gjort det!). så ser 
du hvordan dette fungerer. 

Itf,I' "",pplng: En metode som sørger for at utseendet til små flater ikke blir ødelagt. Dette ser du i 
Jedi Knight. dersom du beveger deg sakte mot en vegg som er langt unna - plutselig blir grafikken på 
veggen annerledes. 

l'el'SpflCthte COI'I'fICIIøn: En metode som sørger for at grafikken til store flater ikke «fl�ter» rundt 
på skjermen. Slår du av perspective correction i Tomb Raider. skjønner du fort hvorfor dette: r viktig. 

Alpha blendIng: En metode som gjør det mulig å lage gjennomsiktige oBjekter. Brukes blant annet i 
Quake. Jedi Knight og Tomb Raider for å lage gjennomsiktig vann og glass. 

Prisen bør ligge godt under 2000 den inn i den nye maskinen. Voi
kroner. Når så din gamle maskin la. så får du maksimal uttelling 
ikke takler de hotteste spillene av en slunken lommebok og en 
lenger. kan du bare ta 3D-kortet sløv PC. 
ut av den gamle PCen og slenge 

MADTRAX: Forskjellen 
er som natt og dag om 
du spiller dette med 
eller uten 3D-kort! 



TEMH: 3D-HORT 

Hndre røver Oiamond Monster 3D 
I et febrilskt forsøk på å forlenge leve
tiden til min gamle PC, valgte jeg å kjøpe 
Oiamond Monster 3D som vitamin
innsprøytning. Her er resultatet av et 

I dopingforsøk kjemisk fritt for analoge 
steroider. AV ANDRE E. EID;;..; E� ______ ...... 
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Jeg hadde i utgangspunktet sto
re forhåpninger til eksperimen
tet, spesielt siden jeg tidligere 
har sett hva slike kort kan gjøre 
for litt kraftigere PCer. Spørsmå
let var om dette ville være tilfel
le for min to og et halvt år gamle 
Penitum 90, med 512 MB hard
disk og Jazz 16-bit lydkort. 

Kortet bestilte jeg hipt og 
tidsriktig via en butikk på Inter
net. Det gikk ikke mange dager 
før vidunderet ventet på meg (og 
pengene mine!) på det lokale 
postkontoret. Bortimot 1800 kro
ner kostet dette kortet, noe som 
kanskje er i dyreste laget. Men 
jeg var ikke i humør for verken 
pruting eller pløying av dataka
taloger. Jeg ville ha 3D-ytelse. 
og det på røde rappen! 

Knappe ti minutter etter post
kontorbesøket entret jeg døren 
hjemme, kastet meg over PCen, 
klinkende klar til å innta den tred
je dimensjon. Tomb Raider ble 
første forsøk, og hvilken opple
velse! Det som før har vært en 
lidelse å se på, fortryllet seg som 
den reneste silkemyke babyhud. 
Her gikk alt så jevnt og glatt som 
i datanørders våteste drømmer. 
og mitt gamle PC-fossil åpenbar
te seg som et råskinn av data
kraft. Monster 3D levde helt klart 
opp til forventningene, (og de var 
som nevnt ikke små!). 

Den glinsende pakken kortet 
kommer i inneholder en god del 
programvare. Men det skulle vise 
seg at den blendende «what you 
get»-overskriften skjulte en 
skummel hemmelighet. For det 
Diamond kaller «Special Monster 
3D acceleration versions» av 
Tomb Raider og EF 2000 er langt 
ifra fullversjoner av spillene slik 
jeg trodde, men små demoer. 
Grusomt dårlig gjort, og etter en 
kjapp gjennomgang av de med
følgende spillene, konkluderer jeg 
med at programpakken langt fra 
er noe salgsargument. 

Skuffelsen lot jeg imidlertid 
ligge, for jeg kjøpte jo kortet først 
og fremst for å få skikkelig 3D
ytelse på spill. og det var akku
rat det jeg fikk. Noe fullverSjO
nen av Jedi Knight beviser. Et 
spill jeg tidligere har brukt tid 
på både titt og ofte. Maken til 
forbedringen har jeg aldri sett! 
Før har jeg spilt Jedi Knight i et 
bittelite vindu, men nå var det 
ikke noe problem med fullskjerms 
640 x 480-grafikk. Vi snakker 
nærmest om en helt ny opplevel
se av dette fra før av meget du
gelige spillet. Du får ikke bare 
høyere oppløsning, men glattere, 
jevnere, smekrere grafikk med 
kulere lyseffekter og heftige de
taljer. Slik fortonet faktisk nyopp
leveisen av de fleste spill jeg 

3D-OPPLEVELSER: Jeg 
kastet meg over PCen, 
klinkende klar til å innta 
den tredje dimensjon. 

HVILKEN OPPLEVELSE: 
Det som før har vært en 
lidelse å se på, 
forvandlet seg til 
bekreftelsen på mine 
våteste nørdedrømmer! 

prøvde, og det var først da jeg 
hev meg over de aller hotteste 
som Screamer Rally, Test Drive 
4 og i hektiske scener i Tomb 
Raider 2 at maskinen min begyn
te å få små skjønnsmessige pro
blemer i form av noe hakking. 
Likevel ble opplevelsen tusen 
ganger bedre enn det maskinen 
makter uten 3D-kortet. 

Siden Diamond Monster 3D 
kun er et 3D-kort, vil du ikke få 
noen ytelses forbedring i selve 
Windows. Dette betyr også at 
Monster 3D må settes inn i til
legg til ditt gamle grafikkort. Sånn 
sett blir dette en god del dyrere i 
forhold til kombinerte 2D/3D-gra
fikkort. Men hvis du allerede har 
et knakende godt 2D-kort, får du 
faktisk det beste av begge verde
ner. Så her får det være opp til 
hver enkelt å prioritere. 

Ryktene sier at det ikke er 
lenge til minimums spillmaskinen 
er en Pentium 200 med 3D-kort. 
Med andre ord er det bare et 
tidsspørsmål før du er nødt til å 
oppgradere PCen uansett, der
som du ønsker være med på ut
viklingen. Men som en midlerti
dig løsning er Diamond Monster 
3D et godt alternativ uansett, 
spesielt siden de aller fleste nye 
spill allerede støtter dette kor
tet. 



TEMR: 3D-HORT 

Steinar prøver Diamond Stealth 
Du har dårlig råd, det regner midt på vinte
ren og føler deg litt utenfor fordi du vet at 
du aldri kommer til å kunne spille Quake 2 
på din gamle Pentium 133. Du er rett og 
slett akterutseilt på det teknologiske mid- . 
delhav. Men du trenger ikke å være lei deg 
lenge. Her er løsningen: Diamond Stealth Il 
8220. 

I AV STEINAR HELGESEN 

Jeg er student og har konstant 
lite penger i pungen. Men jeg er 
også opptatt av ytelsen på PCen 
min. og i løpet av de siste seks 
månedene har jeg bare blitt mer 
og mer opptatt av den. Nå er 3D
kort bUtt mer eller mindre uunn
gåelig hvis man ønsker å spille 
de beste spillene. Og nye proses
sorhastigheter indikerte at mine 
133 MHz knapt holder til å legge 
kabal i Windows. langt mindre 
boltre meg i lekker. grafisk hy
pervold. Noe måtte gjøres. Spørs
målet ble: Ny PC eller nytt 3D
kort? Eller skulle jeg begynne å 
samle på bilnumre igjen? 

Etter å ha shoppet litt rundt 
fant jeg et kort som kostet lite 
penger og som hadde fått gode 
omtaler i datapressen. Men det 
var ikke kompatibelt med 3Dfx. 
Produsenten er Diamond. men 
prosessoren som sitter i kortet 
er en Verite-variant. Selv om 
3Dfx er totalt dominerende når 
det gjelder kompatibilitet. har 
nesten alle spill også støtte for 
andre kort via Direct3D. Open 
GL eller andre drivere. Så jeg 
tok en sjanse og bestilte kortet 
som bare kostet 1200 kroner. 

I motsetning til Andres kort 
er Diamond Stealth et kombinert 
2D- og 3D-kort. Det har 4 MB 

minne. og gir god ytelse i Win
dows. Det første jeg la merke til 
etter å ha installert kortet. var 
den kraftige forbedringen i Win
dowsmiljøet. Nå kunne jeg plut
selig kjøre mye høyere oppløs
ninger med 16- og 24-bits far
ger. Svært positivt og litt over
raskende. Men hva med ytelsen i 
spillene? 

Jeg hadde en demo av Tomb 
Raider 2 installert som jeg had
de kost meg litt med tidligere. 
Jeg var fra før av imponert over 
grafikken. selv om den hakket litt. 
Men med 3D-kort var det en helt 
annen opplevelse: Lara Croft fikk 
runde kurver. teksturene så plut
selig ekte ut og spillet hakket ikke 
det spor. Dette begynte å kjen
nes fint. Selv om jeg av og til 
kunne skimte en og annen gra
fisk bug, skylder jeg på at jeg 
spilte en demoversjon. Og er dis
se også i fullversjonen kan jeg 
leve med dem, så lenge jeg får 
styre Lara med 3D-akselerert 
brystparti. 

Hva med Jedi Knight? Akku
rat det samme her. Spillet flØt 
nydelig i 800 x 600. Dette føltes 
helt uvirkelig. Jeg betalte 1200 
kroner og satt og spilte på en ny 
PC. Det virkelig fantastiske var 
at Jedi Knight så prikk likt ut på 
Andres kort, som koster 600 kro
ner mer. 

Quake 2 var allikevel rosinen 
i pølsa. Det krever en spesiell 
Open GL-driver for mitt kort og 
den må lastes ned fra Internet, 

lEDI KNIGHT: Ble like 
imponerende som når 
det ble kjørt på Andres 
mer kostbare kort! 

noe jeg gjorde. Installasjonen av 
driveren tok omtrent femten mi
nutter, så var jeg klar. Jeg har. 
aldri spilt dette før. Og for en 
opplevelse. atmosfæren er" upå
klagelig og grafikken uvirkelig 
bra. Den flyter så lett som iskald 
cola ned en nørds gane. Skygger, 
gjennomsiktig væske, lyskilder 
blandes og oppdateres i real ti
me, lyset fra eksplosjonene, her 
er ingen kantete vektorer, alt er 
virkelig. Skummelt. Og jeg var 
virkelig fornøyd. 

Hva fikk jeg så for mine f200 
kroner? Et nytt og bedre 2D-kort 

QUAKE 2: Dette spillet 
ble testens høydepunkt. 
Aldri har jeg opplevd 
Quake SA heftig før! 

som gir meg høyere oppløsning 
og raskere oppdatering i Windows 
OG en 3D-akselerator som i ytel
se kan måle seg med storebrø
dre som koster mange hundre
lapper mer. Og det føles som om 
jeg sitter igjen med en ny PC. 
Det er ganske mye for 1200 kro
ner. Jeg kommer til å vente en 
stund med bilnumrene. 

TEKNO 



TEMR: "USIHH 

Husker du de kule 
hjemme-orglene som 
var så populære for 
en del år siden? Det 
var bare å stille inn 
knappen på «(Bossa
nova» og trykke på 
play - og så spilte or
gelet helt av seg selv. 
Det låt jo skikkelig 
«jalla», men var gøy 
likevel- i cirka fem 
minutter. 
l_AV BJØRN A. LYNNE 

Nå har Magix Entertainment og 
Emu Systems utgitt programpak
ken «Magix Music Maker», som 
gO-årenes svar på hjemmeorge
let. Det hele går ut på å ta biter 
av musikk som andre folk har la
get. og mikse disse sammen til 
«din egen» musikk. 

Det er en tI1end i tiden at 
mange som lager musikk stort 
sett nøyer seg med å stje små 
biter (eller i enktelte tilfeller hele 
sanger) og bare rapper litt oppå 
dem. Vips. så har man en ny 
hit-låt. Vel. fullt så enkelt er det 
kanskje ikke alltid. Men det er 
det Emu vil ha oss til å tro, siden 
de presenterer programmet sitt, 
som koster 30 dollar. som «et 
like flott studio som proffene bru
ker». Pølsesnakk! 

Slik gjør du: Du sampler en 
del biter med musikk fra CD-sam
lingen din. Disse legger du i et 
directory på harddisken. som 
WAV-filer. Så starter du opp «Ma
gix Music Maker» (iøje meg, bare 
navnet), hvor du får tildelt en del 
«spor» hvor du kan mixe disse 
bitene sammen. Du kan for ek
sempel ta trommene fra en sang. 
og mixe det sammen med voka
len fra en annen. basslinjen fra 
en tredje osv. Allerede her får vi 
det første problemet. for du skal 
lete lenge i samlingen din før du 
finner biter med musikk som har 
bare trommer, bare bass eller 

MAGIX MUSIC MAKER: 
Absolutt ingen hit-maskin, 
uansett hva reklamen måtte 
si. Dette er «Bossanova»
knappen i 1998-versjon. 

bare vokal. Du vil jo ikke ha noen 
måte å «ekstrakte» vokalen fra 
en låt. hvis det er masse andre 
instrumenter som spiller samti
dig. Disse vil i så fall bli gående 
sammen med vokalen. 'og prØver 
du å legge andre trommer og an
dre instrumenter sammen med 
dette, så blir det bare kaos. 

Det andre problemet er selv
følgelig. at selv om Emu sier at 
dette skal være «helprofft». så 
kan det jo bare brukes til hjem
mekos. for hvis du våger å utgi 
noe som er laget på denne må
ten. så går det ikke mange dage
ne før du har flere sinte plate
selskaper på nakken. All musikk 
som utgis er selvfølgelig beskyt
tet av copyright. og uten spesiell 
tillatelse får du ikke lov til å bru
ke noe av det. 

En hel del andre tekniske pro
blemer dukker opp med dette 
konseptet. Skal du mixe biter fra 
forSkjellige sanger sammen til en 
«ny» sang. så må bitene være i 
samme toneart og samme tem
po. Forsøker du å legge en bass
linje som gikk i 133 bpm (beats 
per minute) sammen med en 
tromme-loop som går i 140 bpm, 
så blir det jo bare tull. Og forsø
ker du å legge en vokal-linje i 
D-moll oppå en Fiss-dur. så blir 
det enda verre. Du kan med an
dre ord egentlig bare bruke biter 
som er laget for å passe sammen. 
Riktignok finnes det funksjoner i 
programmet som heter «Time
streching» og «Transpose», men 
disse fungerer etter min mening 
så dårlig at de kunne like gjerne 
ha la tt være. 

Programmet blir presentert 
som «musikk-programmet for deg 
som absolutt ikke vet noe som 
helst om musikk, men har for-

bannet deg, på at du ·skal inn på 
hitlistene likevel». Jeg har bare 
ikke noe tro på dette. For det 
første. til tross for den heller ka
tastrofale tilstanden som musikk
bransjen befinner seg i. så har 
jeg ,fortsatt en ørliten tro på at 
det faktisk skal litt originalitet til 
fOr å lage en hitlåt. For det an
dre, så er det så mange tekniske 
pnoblemer med hele dette kon
s�ptet, at programmet egentlig 
bare er brukbart med de demo
samp'lene som følger med pak
ken. Og skal alle bare bruke dis
s,e, ja, lager alle mann hver sin 
remix av den samme sangen. 

Nei. dette blir akkurat som 
med «Bossanova»-knappen på 
hjemmeorgelet. Det er gøy i noen 
minutter, men fullstendig ubru
kelig til noe ordentelig. Skal du 
lage musikk, så skaff deg en trac
ker eller en MIDI sequencer. El
ler en gitar. En gratis demo
versjon av «Magix Music Maker» 
kan hentes fra www.emudtm. 
coJD/musmaker .html. 



Denne plassen kan bil dl1" 
Trykk her for informaSJon. 

C64I: W ANTED ALIVE! 

Commodore 61-nostaløien herjer 
som aldri før - pl Dettet. 

Denne plassen kan bil dl'" 
Trykk her for Informasjon. 

PRESS PLAY OR THE. Tekno ONLINB briDcer lIOS1algiske pust fm fortf4en som 
YU vaxme mag en ve.ran, og lpæ n:ye hjeI1er tor den tame U4I hjemmeda18maSkiDeDs 
sjaDMæD4e gleder· Commodoæ 64. 

MimxinCen bør s.na pl In Medias Res, hvor du finDar maDCe bm og interemme artikler 
og m1mjuer med ·CunJe tolk· som bar vært, og fOl1Rtt er, med 1 SC8_a Por l ti opp 
bJodpwnpa litt sktkbUc kan du v.kleæ "en Utt pl The C64 PM" QaUuY., og DIr du 
ikke kJarer l bolde dec )enger er det balt lRlfe over dl runel emulator-arkiv for 11. 
tak i en e.rlenpt C64-emuJa1Dr. Sl er det balt l S8UB igq spille Commodoæ-spW 
for fulle m�cer, og til slutt kaukje "en "cbill-ouf' med et eJUe C64-da1a.blad, �. Tysk, 
selvfaJcelig . 

PINN det du leter etter! 
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1 1 996 arra ngerte TEK N O  sin første store kon
kurra nse for amatørmusikere.  V in neren b le  
Are Refsda l  fra Os lo  med melod ien  The  F low 
- l aget som Genera l M I D I -fi l med t i l hørende 
Soundfont for Soundb laster AWE32 lydkort. 
Are vant en toppmod e l l  Ro land  XP-1 0 synt
hesizer, og sammen med ni a n d re ta lentfu l le 
de ltakere f ikk han  sa ngen s in  pub l isert på en  
musikk-CD som fu lgte med TEK N O .  
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______________ Alden ____________________ � 

Jeg erldærør helVed at de Innsendte bidragene er mine egne kompo
sisjoner, og at jeg Ikke er medlem av noen copyright-organisasjon 
som TONO, NBC, mM eller liknende: 

J t � 
I 



DEnE 
IIUUI 
DU 

VINNE! 



o 

mo 
De ti beste bidragene i TEKN Os musikk
konkurranse bli r  presentert på en egen 
MUSIKK-CD som vil følge med bladet senere 
i år. Fjorårets musikk-CD ble en kjempe
suksess. Flere av melodiene som var med 
forrige gang, ble presentert i radio og TV! 
Kanskje går nettopp DIN melodi  til topps i 
årets konkurranse? 

De ti beste bidragene honoreres 
dessuten med hver sin Micro
soft Gamepad. I tillegg får vin
neren en splitter ny MC-303 
Groovebox fra Roland Sean
dinavia. 

De klassiske lydene fra trom
memaskinene TR-808 og TR-909, 
TB-303 Bass Line, J uno, J upiter 
(og mange flere) er alle samlet i 
Rolands nye MC-303 Groovebox. 
MC-303 inneholder både en se
quencer og en lydmodul, og er 
utstyrt med analoge kontroller og 
meget avanserte high tech-funk
sjoner. 

MC-303 byr på 448 lyder, 1 2  
trommesett, en 8-spors sequen
cer, en kraftig effektprosessor og 
mer enn 1 30 patterns innenfor 
hip hop, techno, dance, house og 
rap - med opptil 300 variasjo
ner. Du styrer denne generøse 
blandingen av Vintage og moder
ne lyder via 8 analoge knapper, 
et 1 6-tasters klaviatur, et stort 
display, en del spesialknapper og 
et hendig dreiehjul .  

MC-303 er skapt ti l  live-bruk, 
og du kan endre lyden på «den 
rette måten» med Cutoff og Re
sonance mens du spiller. Arpeg-

TEKNO 

gio og Groove Quantize gir deg 
fete riff og pumpende grooves på 
løpende bånd. Filtre, LFO, en
velope og panorering gjør disse 
lydredigeringsmulighetene kom-
plette. 

. 

Samtlige rytmepatterns kan 
redigeres slik at du kan spesial
lage dine egne dance-ragga-tran
ce grooves! 

Veiledende pris i butikk er kr. 
5.995,-. 

Annenpremien er et Casio 
CTK 601 keyboard fra UNSA
CO. 

Keyboardet er utstyrt med 6 1  
standard tångenter, lærefunksjon 
og general MIDI ,  1 28 høykvali
tets toner og 32 syntesized, 32 
programmerbare toner, 8 trom
mesett, 1 00 rytmer, auto akkom
pagnement, innebygd minne, 1 6-
kanals mixerfunksjon, LCD dis
play, to høyttalere og synthesi
zer modus 

Veiledende pris i butikk er kr. 
3 .995,-! 

LYKKE nLI 
Les konkurransereglene nøye før 
du sender inn bidraget ditt! Da 
gjenstår det bare for oss å ønske 
deg lykke til !  



PC'en din er full av uønskede program og skrot som tar opp 
plass og som skaper problemer. Hvis du prøver å rydde opp i disse filene 
selv, kan det fremdeles ligge mange overflødige filer igjen, og du kan 
komme i skade for å slette filer som trengs for at maskinen skal virke. 

Unlnstaller er en revolusjone

rende programpakke som til nå 

er solgt i mer enn to millioner 

eksemplar over hele verden. 

Tanken bak Unlnstaller er enkel 

og genial: hver gang du Installe

rer noe, surfer på Internett eller 

jobber i et program legges det 

unødvendige filer på harddisken 

din - og etterhvert får du en 

betydelig mengde filer som du 

ikke trenger - og som du ikke 

vet hvor er. Unlnstaller hjelper 

deg med å ordne opp i dette til

synelatende komplette kaoset! 

Fjemer unødvendige filer 
Unlnstaller identifiserer og hjelper 

deg med å fjerne alle de unødvendige 

filene som ligger på den overfylte 

harddisken din: Internett cache-filer, 

midlertidige filer, dobbeltlagrede filer 

o.l. Du kan til og med angi hvor mye 

plass du trenger, og Unlnstaller fore

slår hvilke filer som kan slettes! 

Unlnstaller rydder opp på hard
disken din på en trygg og effektiv måtel 
Selges av forhandlere over hele landet. Ring 23 I I 55 70 for å få oppgitt nærmeste forhandler 

Fjerner Windows 9S-program 
på en sikker måte 
Ved hjelp av sin unike Smartlinks TM _  

teknologi kan Un Installer fjerne et  hvil

ket som helst program, uten å slette 

filer som andre program trenger. 

Unlnstaller fjerner også program som 

Windows 95 ikke klarer å fjerne! 

Flytter og arkiverer program 
Unlnstaller kan flytte program til en 

annen katalog, disk eller PC, og behol

de alle referanser! Program du sjelden 

bruker kan med fordel arkiveres slik at 

de tar mindre plass. Når du trenger 

programmet starter du det på vanlig 

måte, og Un Installer henter det ut fra 

arkivet. 

Unlnstaller for Windows 9S/NT 

er en god investering for deg som 

ønsker å ha en PC som er så rask 

og stabil som mulig, uten en hard

disk som er overfylt av filer du 

aldri får bruk for! 

BONNIER 
\tULTlMEDIA 

Distribueres 
av Bonnier Multimedia AS 
23 I I  55 70 
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Sampl ing er blitt big 
business. Nå for tiden 
lages ny musikk ofte, 
ja nesten alltid, med 
samples enten fra 
andre sanger eller fra 
såkalte sample-CDer. 
Det er mye forvirring 
ute og går når det 
gjelder sampling. 
Hva er lov? Hva kan 
skje hvis jeg bryter 
lovene om sampling? 

I AV BJØRN A. LYNNE 

Hvor mye kan jeg sample uten å 
behøve å bekymre meg om ret
tigheter og greier? Musikkpro
grammet Magix Music Maker, 
som er omtalt i denne utgaven 
av TEKNO, er et program som er 
laget spesielt for å sample biter 
av andres musikk, og lage din 
egen musikk av de forskjell ige 
samplingene. Men før du kjører i 
gang med hemningsløs sampling, 
er det en del ting du bør vite! 

Det er ikke bare folk som skal 
utgi egen CD som trenger å vite 
om regler og retningslinjer når 
det gjelder sampling. I dag er det 
mange som jobber med musikk 
til TV, radio-jingles, reklamefil
mer, dataspill osv. , og i al le dis
se tilfellene gjelder reglene og lo
vene om sampl ing. 

TEKNO 

HVOR LANGT KAN 
ET SAMPLE VÆRE? 
Først skal vi avlive den aller van
l igste misforståelsen. Hvor langt 
kan et sample være, før det må 
klareres? Mange tror at hvis det 
er under 1 5  sekunder, så er det 
grei t. Andre tror at  hvis det er 
under 3 sekunder, så er det greit. 
Faktum er at  det spiller ingen 
rolle hvor kort eller langt sam
plet ditt er. Selv om det er bare 
et halvt sekund, så skal det kla
reres før det brukes.  

Det går altså ikke på tid , men 
på viktigheten av samplet i den 
nye musikken. Altså, hvor langt 
det er, hvor mange ganger det er 
gjentatt, hvor langt fremme i mi
xen 'det er, hvor lett gjenkjenne
lig det er, og hvor spesielt det 
er. Hvis du sampler  M ichael 
Jackson synge Beat it, så er jo 
det et veldig kort sample,  men 
advokatene hans vi l  helt sikkert 
mene at samplet er spesielt og 
at  det er en viktig del av den nye 
musikken. Siden dette jo bare blir 
individuell bedømming, så skal du 
alltid klarere alle samples før du 
selger musikk, enten du selger 
dem som CDer, eller om du får 
betalt for å skrive musikk til en 
film ,  en radiosnutt eller hva som 
helst. 

DE TRE EIERNE 
Det er tre parter som eier opp
havsrettigheter i musikk som er 
utgitt gjennom vanlige kanaler: 

l. Eieren aJ' det originale 
musikkstykket. Dette er  van
l igvis komponisten , men nesten 
al ltid overføres denne rettighe
ten til utgiveren av musikken. 
Skal du utgi noe som inneholder 
et sample, så må du få tillatelse 
fra den som eier opphavsrettig-

heten (al tså vanl igvis platesel
skapet, TV-selskapet, spillselska
pet e .L ) .  

2. Eieren a J'  lydopptaket. Det
te er som regel også plateselska
pet, men i tilfeller hvor det du 
skal sample fra allerede er en 
remix eller arrangement av den 
originale komposisjonen, så kan 
eieren av det originale musikk
stykket være en annen enn eier
en av akkurat  det opptaket du vil 
sample fra .  Eieren av lydoppta
ket er den personen som laget 
remixen. (Eller, det kan for ek
sempel være en live-opptreden 
av et band som spiller en cover
låt) . 

3. Eieren aJ' de moralske ret
tighetene. Dette er nesten all
tid den som .'først kom ponerte 
musikken.  De,hne personen har 
rett til 'å få s i tt navn oppført som 
komponist, og' hanlhun har også 
rett til å nekte: deg bruk av sam
plet, hvis hanlhun mener det er 
dårl ig bruk eller vil gå utover 
hans/hennes rykte. For å ta et 
eksempel, så kan en komponist 
som er pasifist nekte deg å bru
ke et sample hvis hanlhun synes 
at  tekstene dine handler for mye 
om vold og krig. Eller kanskje en 
komponist som er vegetarianer 
vil nekte deg å 'bruke samples 
fra musikken hans/hennes, hvis 
det skal brukes i forbindelse med 
en reklame for McDonalds. 

Hver av disse tre eierne kan ,  
uavhengig av hverandre, tillate 
eller nekte deg å bruke samples 
fra musikk som tilhører dem. Men 
vanl igvis kan alle tre kontaktes 
g jennom p latesel skap e t  e l l e r  
TV-selskapet. 

HVA MED SAMPLES 
FRA INTERNET? 

c 

En annen vanlig m isforståelse er 
at  hvis sam plet er hentet fra In
ternet, så er det greit, for der 
kan jo  alle få tak i det l ikevel .  
Faktum er at  nesten alt du fin
ner på Internet er beskyttet av 
opphavsrettigheter, enten det er 
tekst, grafikk eller lyd. De som 
laget Internet-siden kan la alle 
Internet-besøkende se og høre 
materialet deres, men det betyr 
ikke at du kan bruke det til noe. 
Det finnes jo web-sider hvor det 
står a t  alt er copyright-free, men 
dette bør du ikke ta for gitt. Hvis 
det blir problemer, så er det du 
som får problemene, ikke han! 
hun som (mu l igens  fei laktig) 
skrev at  det var copyright-free. 

HVA OM JEG SAMPLER 
FRA tv ELLER VIDEO? . 
Samme regler gjelder for TV og 
video som for plateut€ivelser. Alt
så hele pakka med de tre eierne 
osv. Det er imidlertid ofte gan
ske lett å få tillatelse for dette, 
for det er gjerne bare en kon
taktperson , og hanlhun er sann
synligvis vant til å ordne med til
latelser for små snutter som vi
ses som smakebiter eller rekla
me. 

HVA MED 
SAMPLE-CDER? 
Med sample-CDer er det vanlig
vis greit. Men husk at  selv om du 
kjøper en sample-CD, så eier du 
ikke opphavsrettigheten til d isse 
samplene. Rettighetene eies fort
satt av de som laget samplene, 
og idet du kjøper CDen, så gir de 
deg en lisens eller en begrenset 
tillatelse til å bruke samplene i 
musikken din.  Mange av dem for
langer at samplene bare brukes 



som en del av en ny, original kom
posisjon. Altså kan det bli pro
blemer hvis du bare tar en trom
meloop fra en sl ik CD og bruker 
den for seg selv. Dette er ikke en 
ny original komposisjon, men rett 
og slett en avspill ing av deres 
sample; noe du vanligvis ikke har 
lov til. Andre forlanger at  du må 
oppgi i coveret på CDen din at 
du har brukt deres samples.  Det 
står ofte mer om dette inni CD
coveret. En annen ting er at  du 
bare har ti l la telse til å bruke 

TEMA: MUSIHH 

samplet hvis du selv eier den ori
ginale sample-CDen. Har du bare 
en kopi ,  så bryter du opphavs
rettighetene. Hvis du har kjøpt 
den originale sample-CDen , og så 
solgt den videre t i l  en kamerat, 
så eier du ikke lenger original
CDen, og du har heller ikke tilla
telse til å bruke samplene. 

En  annen ting du skal være 
oppmerksom på, er a t  det finnes 
useriøse firmaer som lager sl ike 
sample-CDer og påstår at  samp
lene på dem er copyright free, 

selv om de ikke al ltid er det! En 
god regel er at  hvis du har tenkt 
til å tjene mye penger på noe 
som inneholder samplene ,  så 
kontakt firmaet som laget CDen, 
og få en skriftlig og signert be
kreftelse på at  samplene er kla
rert for bruk. 

PUBLIC DOMAIN? 
Hvis du driver med musikk til de
moer og lignende, som du ikke 
selger for penger, men som like
vel blir spredt rundt verden som 

IDOLER: Det er ikke fritt 
frem når du vil sample fra 
idoler som f. eks. Annisette 
i Savage Rose. 

public domain, så er det ikke sær
lig stor risiko for at du blir sak
søkt for svære beløp. Hvis et stort 
plateselskap skal saksøke deg for 
erstatning for å ha brutt opphavs
rettighetene deres, så vil de nok 
først se om det er noe å hente 
ved å saksøke deg. Å gå etter en 
som har solgt tusenvis av CDer 
el ler på annen måte tjent bra 
penger, er selvfølgelig mye mer 
lønnsomt for plateselskapet enn 
å gå etter en som ikke har særl ig 
med penger, og som heller ikke 
har tjent noe på å bryte reglene. 
Det hjelper ikke om de får med
hold i retten for at  du må betale 
1 00% av de opptjente pengene 
til eierne av originalen; når 1 00% 
av de opptjente pengene er null .  
Men vær forsiktig likevel, for hvis 
de m ener at det du har gjort har 
vært ødeleggende for deres salg 
eller gode rykte, så er det ikke 
godt å vite hva du kan risikere. 

HVEM ORDNER 
TILLATELSE? 
Hvis du skal utgi CD på et seri
øst plateselskap,  så har de folk 
som har peiling på alt dette, og 
som håndterer hele papirmølla. 
Skal du gi ut CD på egen hånd, 
så må du ordne det selv. Men 
det er  ikke alltid så komplisert 
og vanskelig som det kanskje kan 
høres ut ti l .  Mange artister, pla
teselskaper og filmselskaper er 
vant til å håndtere sl ike ting, og 
de har faste skjemaer som egent
lig bare er en formalitet å få fylt 
ut. Det behøver ikke å bli så dyrt 
heller, som oftest koster det bare 
noen få prosent eller promille av 
inntekten din å få klarert noen 
samples; og i noen tilfeller kan 
det være helt gratis. Men papi
rene må fylles ut l ikevel. 

Happy sampling! 

TEKNO 



Det var en gang en synth som het Roland 
T8303. Dette var i gamle dager, mens synther 
ennå var helt analoge og tonene ble falske 
hvis kassen ble for varm. T8303 er ikke blitt 
produsert på mange år, men i det siste er den 
igjen blitt utrol ig populær på grunn av den 
spesielle lyden den produserer. Den sier 
kvakk! og bloip! - og T8303 er blitt en våt 
drøm for alle som driver med dance, trance, 
hardcore og ambient musikk. 
I AV BJØRN LYNNE 

De få TB303ene som finnes der ute (og som fortsatt fungerer) 
er nå verdt tusenvis av kroner. Ja. aldri før har verden sett et 
instrument som har steget så voldsomt i pris. Et tips: Hvis du 
kjenner noen som har noen eldgamle synther og greier på loftet 
- få dem til å sjekke om det er en Roland TB303 blant dem. for 
hvis det er det. så har de vunnet lotteriet! 

Mange produsenter av synthesizere har forsøkt å komme 
opp med noe nytt som låter akkurat som den gamle TB303. men 
med varierende resultat. SynTecnos TeeBee 303 regnes som en 
av de beste. men det er liksom ikke helt det samme. selv om 
både den og flere andre må kunne sies å være bra etterlignin
ger. 

Det var hele dette oppstyret som fikk noen svensker som 
kaller seg Propellerheads Software til å finne på å lage Re
birth RB-338. Ingen boks. ingen ledninger - bare en CD-ROM 
med ren programvare til PC og Mac. Og det geniale er: Pro
gramvaren etterligner den gamle TB303 på en måte som ingen 
har hørt maken til før. Du installerer programmet. trykker Play 

- og så er det bare å kjøre igang! Grip tak i musen og vri 
hemningsløst på virtuelle knapper og skruer. Lyden kommer fra 
lydkortet ditt. og det låter mer som en TB303 enn noen annen 
etterligning jeg har hørt. 

IKKE BARE EN TB303 
Rebirth RB-338 er ikke bare en. men faktisk to TB303-emulatorer 
i ett. På skjermen får du et tredelt bilde. De to øverste delene er 
to helt uavhengige TB303-emulatorer. Den nederste delen er 
trommemaskinen - en tro etterligning av den gamle Roland 
TR808. Akkurat som TB303-synthen. har også TR808-tromme
maskinen hatt en renessanse blant techno-fans. dog kanskje 
ikke i like hysterisk grad som TB303. Så alt i alt får du altså to 
TB303er og en TR808 trommemaskin. alt ryddig og greit på 
skjermen foran deg, forutsatt at du har en PC eller Mac og et 
vanlig lydkort. 

Måten Rebirth fungerer på er at du setter sammen forskjel
lige patterns av noter. Disse kan så settes sammen til hele 
sanger, et ikke helt ukjent konsept for den som er vant til å 
jobbe med tracker-programmer, men kanskje litt ugreit for dem 
som bare er vant til MIDI-sequencere med piano-roll og ordent
lige noter� Men etter en del prøving og feiling skulle det gå greit 
for de fleste å få kule saker ut av Rebirth. 

SAMARBEID MED SEQUENCEREN 
Siden programmet emulerer to TB303er og en TR808 samtidig, 
så går det faktisk an å lage hele techno-sanger med bare dette 
programmet alene. Men etter en stund vil du utvilsomt få en 
trang til å kombinere lyden fra Rebirth med lyden fra andre 
synther eller samplere. Da er det to måter du kan gå frem på. 
En måte er å eksportere lyden fra Rebirth til 44, 1  Khz WAV
eller AIFF -filer. En hel sang, eller for eksempel en 1 6-takters 
sekvens med noter og lyder, kan lagres på harddisken din som 
sample-filer. Disse filene kan lett bli kjempedigre, men det er 
egentlig ikke noe problem. for med de fleste MIDI-sequencere i 
dag kan du importere store sampie-filer som vil bli spilt rett fra 
harddisken (de trenger altså ikke å bli lagret i RAM ) .  Derfor er 



NY PROGRRMYRRE 

I det i praksis ingen begrensning på hvor store sample-filer du 
kan spille av fra MIDI-seQuenceren.  

Det finnes en annen måte du kan gjøre dette på også, en 
måte som vel er mer effektiv i lengden. Rebirth kan ta imot et 
klokkesignal (syne) fra MIDI-seQuenceren din, slik at du kan ha 
både Rebirth og seQuenceren gående samtidig. Når du trykker 
play på seQuenceren, så starter også Rebirth og spiller sine 
greier sammen med seQuenceren (som også styrer de andre 
instrumentene dine) ,  perfekt synkronisert med hverandre. Det
te er litt knotete å sette opp, men jeg har gjort det selv, og det 
fungerer. Kort forklart så må du installere et program som 
heter MIDI Loopback Device. Dette er et program som lar MIDI
seQuenceren din tro at den sender en MIDI-sync ut av PCen, og 
Rebirth vil tro at den mottar et syne-signal utenfra PCen. De to 
vil spille sammen i skjønn ( ?) harmoni.  

Det som trekker ned litt her,  er at du ikke kan programmere 
noter osv. for Rebirth fra seQuenceren din . Rebirth vil ikke ta 
imot beskjed fra seQuenceren om hvilke noter den skal spille; 
den mottar bare et klokkesignal som gjør at den kan spille sine 
egne noter til riktig tidspunkt. Altså må du foreta all Rebirth
programmering (sette opp notemønstre, filterbevegelser osv.) 
inne i Rebirth, istedenfor å kunne sende noter og MIDI-control
lere til den fra seQuenceren, slik du gjør med andre synthesize
re . Alt dette kan bli litt komplisert for nybegynnere , men den 
som er vant til å styre med MIDI devices, sync-settings og slikt, 
vil snart finne ut av det. Det er dog ingen vei utenom den litt 
tungvinte noteprogrammeringen som må gjøres internt i Re
birth. 

OPPSUMMERING 
Testen ble gjort på en vanlig Pentium 1 33 PC med et Sound
blaster A WE64 lydkort, Windows95, demo-versjonen av Rebirth 
RB-338 v1 . 5  og Cakewalk Pro Audio v6 .01 . Jeg måtte også 
installere MIDI Loopback Device på PCen for å få Cakewalk og 
Rebirth til å snakke med hverandre. Når dette var gjort, funger-

I te alt helt utmerket. Det låter skikkelig fett, og hvis du er 
interessert i å lage techno, trance, dance, hardeore eller am bi
ent musikk, så kan jeg på det varmeste anbefale Rebirth RB-338. 

Programmet koster ca. 1 300 norske kroner (omtrent 1 600 
svenske) .  Det kommer på en CD-ROM som inneholder både PC
og Mac-versjonen. 

AL T-/-EIT: Rebirth RB-338 gir deg to TB-303er og en 
TR-808, alt for ca. 1300 norske kroner. 

------�---

NYTTIGE WEB-PLASSER 
På Propellerheads egen web-site på http://M\w.propeUerheads. 
se finner du lydeksempler og all teknisk informasjon du tren
ger. Du kan også hente ned en gratis demoversjon uten arkive
ringsmuligheter og med automatisk avstengning etter 30 minut
ters bruk. 

The Rebirth Song Archive er på http://home.nuernberg. 
netsurf.de/sramsaue/rebirthldown.html der vil du finne hau
gevis av sanger laget spesielt for Rebirth RB-338. Bare hent 
dem ned, last dem inn i Rebirth og kjør igang. Dette er små 
filer, så de tar ikke lang tid å laste ned. 

På The Unofficial TB-303 Home Page på http://M\w.teknet. 
chltb303.htm finner du masse informasjon om Roland TB-303 
som alt oppstyret startet med, samt nyttig info om forskjellige 
kloner og emulatorer, både i form av maskin- og programvare. 

Nyhetsgruppen alt.music.synth.roland.tb303 inneholder 
diskusjon om både Roland TB-303 og forskjellige kloner og 
emulatorer. 

R.birth R B-338 .tt.rlign.r d.n gaml. 
1B303 på .n meite .om ing.n har hørt 
mak.n tit tør !  Og d.tt. dr.i.r ,.g kun 
om programvar.! 



DU MÅ :rRiE  SI 
«INTERNET» I 
Visste du at «Internet» er et re
gistrert varemerke? Det ble re
gistrert i 1 990 av det amerikan
ske nettverksselskapet «Internet 
Inc.» som et navn for sammen
koblede banknett. I 1 994 krevde 
firmaet at ISOC ( Internet Socie
ty) skulle skifte navn, og ISO C 
svarte med å kreve avregistre
ring av varemerket. USAs Patent 
and Trademark Office har tygget 
på saken siden den gang, og sy
nes nå å mene at varemerket skal 
bestå .  ISOC og IETF ( Internet 
Engineering Task Force) kan alt
så bli tvunget til å skifte navn . 

DEJANEWS ØKER 
D e j a N ews [ 1 ] 
fortsetter å su
ge i seg stadig 
flere newsfeeds, 

og arkiverer nå mer enn 50.000 
Usenet-konferanser. For å holde 
datamengdene under kon troll , 
satser man hardt på automatis
ke spam-filtre, og har også be
gynt å rense opp blant gamle inn
legg. Firmaet hevder at to av tre 
Usenet-meldinger er spam.  

[1 ] http://emarket.dejanews.coml 

OPPOVER (?) 
FOR APPLE .. .  
Apple har fremvist  s i tt første 
kvartalsoverskudd (45 mill ioner 
dollar) på nesten to år.  Steve 
Jobs (stadig «midlertidig» sjef) of
fe n tl i gg j o rd e  r e s u l ta te t  på 
MacWorld Expo i januar.  Han 
passet samtidig på å vise frem 
MacOS 8 . 1 samt nyportede Mi
crosoft Office 98 og Internet Ex
plorer 4 for Mac. Apple-aksjen 
svarte med en viss oppgang fra 
det nye bunnivået som den sank 
til i fjor høst, men analytikerne 
forbl ir delte om selskapets frem
tidsutsikter. Pessimistene peker 
på Macens fortsatt vikende mar
kedsandel (3 ,5%, mot 6% sam
me periode i 1 996) . Høstens ge
vinst beror ikke på bedre salg 
( inntektene sank tvert i mot med 
2 5% fra foregående kvartal) , men 
er en besparingseffekt av massi
ve nedskjæringer og oppSigelser. 

... MEN NEDOVER 
FOR NETSCAPE 
Det amerikanske rådgivningsfir-

TEKNO 
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maet Positive Support Review har 
vakt oppmerksomhet ved å rap
portere at Internet Explorer nå 
har gått forbi Netscape Naviga
tor. I løpet av første uke i j anuar 
sto l E  for 63% av treffene hos 
det dusintall av sites som firma
et vedlikeholder. Navigators an
del var 36%. I november rappor
terte Dataquest fortsatt et for
sprang for Navigator, med 57% 
av brukerne mot 39% for lE .  Det 
er reist tvil om Positive Supports 
tall ,  men det er tydelig at Net
scape har problemer. Siste kvar
tal 1 997  gikk med tap, og salget 
av Navigator svarte for kun 1 3% 
av inntektene, mot 38% ved årets 
begynnelse. Aksjekursen har sun
ket enda fortere, med hele to 
tredjedeler siden toppen i fjor 
sommer. Nedskjæringer og opp
sigelser med opptil 1 5% er vars
let. 

. . . SOM SLIPPER 
NAVIGATOR FRI 
22.  januar ble det kjent at  Navi
gator og Communicator 4.0 Stan
dard Edition nå sl ippes fri . Kil
dekoden til Navigator 5 .0  skal 
dessuten gjøres allment tilgjen
gel ig når utviklerversjonen blir 
kla r  i slutten av første kvartal .  
Den uttalte forhåpningen er at 
uavhengige utviklere skal sette 
fart på den fortsatte utvikl ingen 
av Navigator, slik det har skjedd 
med Linux, men firmaet bekref
ter også åpent den omoriente
ring mot server- og intranett
markedet for firma som har på
gått i løpet av 1 997. 

APACHE STADIG 
MER POPULÆRT 

At Netscape 
går med tap, 
kommer ikke 

bare av at lE blir delt ut gratis .  
På server-siden har man en hard 
konkurrent i - også den gratis -
Apache [2 ] . Den ferskeste under
søkelsen fra Netcraft [3] omfat
ter 1 .834. 7 1 0 sites, hvorav 45% 
viser seg å kjøre Apache. Net
scape kommer først på tredje
plass, med 1 0%, etter M icrosoft 
( 2 1  %) . Begge minsker siden den 
forrige målingen. 

[2] http://www.apache.org/ 
[3] http://www.netcraft.coml 

survey/ 

MICROSOFT 
KJØPER HOTMAIL 
Fra fri web-programvare er ste
get ikke langt til fri email .  I be
gynnelsen av desember rappor
terte HotMail  [4] at man hadde 
hele 9 ,2 m illioner brukere og at 
ytterligere 60.000 kom ti l  hver 
eneste dag. Skulle denne trend
en holde seg ville man vært oppe 
i mer enn 1 0  m ill ioner da Micro
soft på selveste nyttårsaften of
fentliggjorde kjøpet av Nettets 
mest populære leverandør av frie 
mail-konti . Prisen er hemmelig, 
men skal ifølge Wall Street Jour
nal ha vært så hØY som hele 400 
mill ioner dollar. Tanken synes å 
være å lokke HotMail-brukerne 
til Microsoft Network ved å inte
grere de to tjenestene. MSN slut
tet å offentl iggjøre medlemstall i 
oktober. Da hadde man 2 ,3  milli
oner brukere. Til sammenligning . 
hadde CompuServe 2 ,9 og den 
nye CompuServe-e ieren  AOL 
hadde 9 .  

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

. . .  OG FÅR TRØBBEL 
Den amerikanske såpeoperaen 
omkring integrasjonen av Win
dows 95 og lE  fortsetter. M icro
softs svar på domsavgjørelsen 
den 1 1 . desember, da distrikts
dommeren Thomas P. Jackson 
påla B ill & Co. å gjøre installa
sjonen av lE valgfri for PC-pro
dusentene, kunne i følge Wired 
sammenfattes med ordene «fuck 
you» .  Mens vi venter på at Mi
crosofts anke skal  tas opp av en 
føderal domstol i april får PC
produsentene velge mellom en 
gam mel Windows-versjon,  den 
nyeste versjonen (OSR 2 .5) uten 
lE  og med nedsatt funksjonalitet 
samt OSR 2.5 med lE. Resultatet 
ble en ny stevning fra j ustisde
partementet, denne gang for å 
ha trosset en rettsavgjørelse, og 
en oppsiktsvekkende begjæring 
fra Microsoft om at Harward-pro
fessoren i j us ,  Lawrence Lessig, 
som har bistått Jackson i teknis
ke spørsmål, skulle avskjediges 
pga. partiskhet. Mens Jackson 
skjelte ut M icrosofts advokater 
for å forsøke å dra Lessig ned i 
skitten, ble det forhandlet friskt i 
kul issene, og den 22 .  januar ble 
det kjent at PC-produsentene inn
til videre gis mulighet til å in
stallere OSR 2 .5  med lE, og fjer
ne kun lE-ikonet. 

På den andre siden av Stille
havet har japanske myndigheter 
innledet en egen utredning mot 
M icrosofts datterselskap i landet 

med en spektakulær, seks timers 
lang raid mot dets Tokyo-kontor. 
M istanken er at Microsoft har 
«forsøkt å begrense japanske PC
produsenters bruk av sine kon
kurrenters programvare», og om
fatter foruten lE også Excel og 
Word. 

Ryktene forteller at  også EU
kommisjonen nå vil  kikke nær
mere på M icrosofts markedsfø
ring. 

IKKE FOR NETSCAPE
BRUKERE, NEI .. .  
Det finnes mange måter å un
dergrave konkurrentenes stilling 
på. At Microsofts Gaming Zone 
[ 5] bare liker besøkende som kjØ
rer Internet Explorer er ikke di
rekte overraskende, men når Pa
ramounts offisielle Star  Trek-site 
hos Microsoft Network [6] begyn
te å oppføre seg på samme måte 
ble det så mange protester at Pa
ramount nå har lovet å flytte si
dene til ·IBM Network. Et  annet, 
mer radikalt tiltak er vedtatt av 
lostfound.org [ 7] som har begynt 
å ta betalt av besøkere som bru
ker 1E4, «for å protestere mot 
M icrosofts voksende tendens til 
å produsere og oppmuntre til ute
lukkende lE-innhold» .  

[S] http://www.zone.coml 
[6] http://startrek.msn.coml 
[7] http://www.lost-found.org/ 

olfcore.html 

SUN FØLGER DELL 
Sun stiller seg nå i rekken av 
firma som tar etter Dells direk
te salgs- og lavprisl inje med be
still ing via Internet. De nye mo
dellene Ultra 5 og Ultra 1 0  i So
laris-serien kan bestilles d irekte 
fra [8] til priser som begynner 
på under 8000 dollar. 

[8] http://sunexpress.usec. 
sun.comlsunplaza/ 

SILICON GRAPmCS 
MØTER ISFJELLET? 

Silicon Graphics (SGI) har lenge 
dominert markedet for grafiske 
arbeidsstas joner som står for 
spesialeffektene i påkostede ac
tion- og SF-filmer, men ifølge Li
nux Journal kan det nå være på 
tide at firmaet tar en sjekk av 
huset sitt. Da Digital Domain vant 
kontrakten for spesialeffektene i 
«Titanic» kompletterte de sine 



• 

350 SG l-maskiner med 1 60 Al
pha-stas joner fra DEC, utstyrt 
med en spesialti lpasset versjon 
av Red Hat Linux 4 . 1  og sammen
koblet i et intranett på 1 00 Mbps. 
Linux Journal rapporterer at det 
tok mindre enn to uker å komme 
i gang med det  nye Alpha/Linux
systemet og at Digital Domain 
fant dets kom patibil itet, stabili
tet og pris/ytelses-forhold uslåe
lige. 

[9] http://www.linuxjournal.com/ 
[1 0] http://www.d2.com/ 

mSTORIEN MÅ. 
SKRIVES OM 
Husker du TEKNOs introduksjon 
til kryptering med offentlige nø
kler (TEKNO 3/97)? Skulle vi skri
ve den artikkelen i dag, så ville 
historikken blitt annerledes. Com
munications-Electronics Securi
ty Group, den avdelingen innen 
Storbritannias sikkerhetstjenes
te som sva rer  for elektron isk 
kommunikasjon,  har offentliggjort 
dokumenter [ 1 1 ]  som viser at 
kryptografi med offentlige nøkler 
ikke begynte i S tanford med Dif
fie ,  Hellman og Merkle i 1 976.  
Briten James El l is  kom på ideen 
og beviste at den var teoretisk 
gangbar al lerede i 1 970. Han kal
te metoden NSE ,  Non-Secret En
cryption. Tre år  senere oppfant 
en annen CESG-kryptolog, Cl if
ford Cocks, en variant av den nå 
velkjente RSA-algoritmen, og kort 
deretter utviklet  hans medarbei
der Maleolm Will iamsom en al
goritme lignende den som beskri
ves i Diffies og Helmans artikkel 
fra 1 976. Men CESG synes hel
ler ikke å ha vært først: I følge 
Steven Bellovin ved AT&T kan 
amerikanske N SA (National Se
curity Agency) ha utviklet kryp
tografi med offentlige nøkler så 
tidlig som i begynnelsen av 60-
tallet, opprinnelig som et ledd i 
ko ntro l l sy s te m e t  fo r NAT O s  
atomvåpen [ 1 2 ] .  Kanskje ikke så 
underlig at In ternet (med røtter i 
det «atomvåpens ikre» DARPA
NET) og kryptografi med offentl i
ge nøkler ser u t t i l  å være som 
skapt for hverandre! 

[1 1 ]  http://www.cesg.gov.uk! 
ellisint.htm 

[12] http://www.research.att. 
com/-smb/nsam-1 60/ 

KJØPER PGP 
Pretty Good Privacy, Inc. [ 1 3] er  
kjøpt opp av Network Associates 
(resultatet av en sammenslåing 
mellom McAfee Associates, mest 
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kjent  for sine antivirus-program
mer ,  og nettverksleverandøren 
Network General) [ 1 4) .  Nyheten 
kom som et sjokk på mange av 
PGPs kunder, ettersom Networks 
Associates har stilt seg bak KRA 
(Key Recovery Alliance) , en lob
byorganisasjon som støtter nøk
keldeponer ingssystemer [ 1 5 ] .  
PGPs grunnlegger ,  Phil Zimmer
mann,  har hele tiden fremstått 
som en tilhenger av fri krypter
ing og har også vitnet mot nøk
keldeponering ved forhør i USAs 
senat. Reaksjonen ble så sterk at  
utviklingssjefen i PGP gikk ut i et  
intervju der han lovet å sørge for 
at Network Associates forlot KRA. 
Dette løftet ble innfridd i løpet 
av ett døgn [ 1 6] .  

[1 3] http://www.pgp.com/ 
[1 4] http://www. 

networkassociate.com/ 
[1 6] http://www.kra.org/ 
[1 6] http://www.pgp.com/ 

newsroom/na-kra.cgi 

MER KODE
-KNEKKING ... 

I j anuar gikk s ta rtskuddet for 
«DES Challenge I l» ,  en ny serie 
kodeknekker-utfordringer fra RSA 
Data Secur i ty. Nye oppgaver 
kommer til å bli presentert på 
RSAs website [ 1 7] to ganger i 
året. For å vinne den store pri
sen på 1 0.000 dollar må man ikke 
bare dechiffrere den krypterte 
meldingen, men også gjøre det 
raskere enn tidligere vinnere. 

[17] http://www.rsa.com/ 
rsalabs/des21 

PENGER ! VINNE 
En annen pågående krypto-utfor
dring går ut på å knekke Certi
com s ECC-baserte krypterings
system. ECC (elliptisk kryptering) 
er en ny teknikk som utlover 
samme Sikkerhet som RSA med 
kortere nøkler (og dermed ras
kere beregninger) . men som de 
fleste kryptologer ennå ikke an
ser for å være tilstrekkelig testet 
og verifisert. For å få fart på tes
tingen (og vekke oppmerksomhet 
blant potensielle kunder) har Cer
ticom utlovet en pris på ikke min
d re enn 625.000 dollar [ 1 8] .  

[1 8] http://www.certicom. 
com/challindex.htm 

MÅNEN KARTLEGGES 
Lunar Prospeetor [ 1 9] har inn
ledet sin kartlegging av måne
overflaten. NASA håper å finne 
verdiful le naturressurser, kan
skje i s  som ville gjøre opprettel
sen av en bemannet månebase 
lettere.  For Generation X er det 
nesten som den første gangen: 
Den s iste Apollo-ferden ble gjort 
for 2 5  år siden.  FØlg med på til
bakekomsten til Jordens følges
venn på [20] ! 

[1 9] http://nssdc.gsfc.nasa. 
gov/planetary/ 
lunarprosp.html 

[20] http:lnunar.arc.nasa.gov/ 

PRINSENS UTOPIA 
Kan en fascistoid kal
kunfilm om Anticimex 
på oppdrag i verdens
rommet bli grunnlaget 

for opprettelsen av en ny nasjon? 
Ja, om «Prins Lazarus»' planer 
for New Utopia [2 1 ]  blir virke
l ighet .  Den nye interessen for 
Robert Heinleins skriverier som 

følge av filmatiseringen av «Star
ship Troopers» synes å få uante 
konsekvenser! 

[21 ] http://www.new-utopia.com/ 

FROSKER 
M innesota s  Pol lu t ion Con trol 
Agency (PCA) har st i lt  opp det 
mest bisarre web-kamera som jeg 
hittil har støtt på. En gruppe mis
dannede frosker som er samlet 
inn for nærmere undersøkelse 
avbildes en gang i minuttet [22] . 
Hvordan dette skal føre PCA nær
mere svaret på årsakene til mis
dannelsene, skal j eg her la være 
usagt. 

[22] http://www.pca.state.mn. 
us/hotlfrogcam.shtml 

FRI NETTHANDEL 
USA og EU ble på det translat
lantiske toppmøtet  i desember 
ifjor enig om å a rbeide for fri In
ternet-handel, i overensstemmel
se med Clinton-administrasjonens 
nye pol icy for utviklingen av en 
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«global informasjonsin
frastruktur». Varer som 
bestilles via Internet og 
leveres per post skal ikke 

belastes med ekstra avgifter, og 
varer som leveres over Internet 
(f. eks. dataprogrammer) skal 
være tollfrie. Frankrike og Bel
gia, som har gått inn for særskil
te tariffer for elektronisk handel, 
ble vennlig men bestemt over
kjørt. 

President Bill «hi babe» Clinton 
har undertegnet NET (No Elec
tronic Theft), en lov som uttryk
kelig forbyr spredningen av pro
gramvare (programmer, musikk, 
tekster etc.) via bl.a. Internet 
uten opphavsrettighetshaverens 
tillatelse, selv om det skjer uten 
vinnings hensikt. Kopiering av 
materiale som er verd 1 .000 dol
lar eller mer skal kunne gi opp 
til ett års fengsel. Overstiger ver
dien 2.500 dollar kan straffen bli 
opp til fem års fengsel og 
250.000 dollar i bøter. Software 
Publishers Association (SPA) og 
USAs Copyright Office støtter 
NET. Derimot har ærverdige ACM 
(Association for Computing Mac
hinery), en internasjonal sam
menslutning av 80.000 innbitte 
nørder [23] , hevdet at loven ufri
villig kan underminere den frie 
utvekslingen av vitenskapelig in
formasjon. ACM uroer seg speSi
elt for effektene på preprint-ar
kivene på Nettet der forsknings
resultater ofte gjøres tilgjengeli
ge før de antas for publisering i 
vitenskapelige tidsskrifter. 

[23] http://www.acm.org/ 

TEUO 
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ÅR 2000 
N.ÆlWER SEG 
Det nye året har satt fokus på år 
2000-problemet. Svenska Riks
fOrsakringsverkets generaldirek
tør Anna Hedborg har i en stor 
oppslått debattartikkel bedt riks
dagen vente et år med nye regel
endringer mens hennes program
merere forteller de gamle tryg
desystemene at 00 ikke betyr 
1 900. Svaret fra politikere som 
aldri har programmert så mye 
som en lommekalkulator: «Glem 

det!» Det er grunn god nok til å 
begi seg til CPSRs (Computer 
Professionals for Social Respon
sibility) nye Y2k Rumor Center 
[24] og få sine bangeste anelser 
bekreftet - eller kanskje ikke . . .  

[24] http://www.cpsr.orgJ 
prog..am/y2k1 

HØRTE VI 
«FOLKETS KINA»? 
Kina har innført et omfattende 
regelverk som formaliserer gjel
dende vilkår for landets Internet
brukere. Handlinger som er ut
trykkelig forbudt er bl.a. spred
ningen av «statshemmeligheter», 
politisk avvikende ytringer, ned
settende betegnelser om statlige 
myndigheter og pornografi. Bø
ter på opp til 1 5.000 yuan og 
uspesifiserte «kriminelle straffer» 
(nakkeskudd?) skal kunne idøm
mes. I følge regj er ingen va r 
49.000 servere og 250.000 per
sondatamaskiner i landet tilslut
tet Internet i fjor høst. 

SPEAKERS CORNER 
UKCOD (UK Citizens' Online De
mocracy) har lagt opp en site 

# �------------------�----------------� 
[25] der allmennheten kan utta
le seg om regjeringens utkast til 
landets første offentlighetslov 
(Freedom of Information Act) og 
stille spørsmål direkte til den an
svarlige ministeren David Clark. 
Tanken er at velgerne skal kunne 
påvirke lovforslaget allerede før 
det går til parlamentet for av
stemming. Den gamle TEKNO
kjente e-demokraten Steve Clift 
har kalt UKCODs initiativ for «den 
best organiserte interaktive onli
ne-hendelsen med et grensesnitt 
inn i en regjerings beslutnings
prosess». Noe for Sentrumsregje
ringen? 

[25] http:/noi.democracy.org.ukl 

VIL IKKE BETALE 
Rådgivningsfirmaet Yankee Group 
har spurt 1900 amerikanske hus
holdninger om de kan tenke seg 
raskere Internet-aksess. Nesten 
to tredjedeler svarte ja. Men få 
er innstilt på å betale for det: 
Bare 796 kunne tenke seg ube
grenset, rask Internet-aksess for 
300 kroner i måneden. 

NY ST.AN.DARD GIR ØKT MODEMSALG? 
3Com (som sammen med nylig 
oppkjøpte USRobotics er verdens 
største modem produsent) og 
Rockwell (verdens største leve
randør av modemkretser) er blitt 
enig om en standard for 56 kbps
modem. Til tross for at det ennå 
kommer til å drøye flere måne
der før ITU (International Tele 
Union) gir standarden offisiell 
status, håper nå spesielt 3Com 
på et raskt oppsving i salget av 
raske modemer. Usikkerheten 
omkring de to firmaenes inkom-

patible teknikker x2 og k56flex 
har hittil virket dempende på 
markedet, og begynnelsen av de
sember meddelte 3Com at man 
skulle minske leveransene i før
ste kvartal 1 998 ettersom for
handlerne satt på store usolgte 
lagre. 

HARDE DATA OM 
SERVERINNBRUDD 
Sikkerhetskonsulentene på Net
Solve har analysert fem, måne
ders' inntrengingsforsøk på sine 
kunders servere: Alt i alt 556.464 
alarmer. Rapporten [26] er in
teressant ettersom det er den før
ste (oss bekjent) som går direk
te på harde data istedenfor å ba
sere seg på subjektive spørsmål 
til systemansvarlige. Den typis
ke NetSolve-kunden utsettes for 
mellom 0,5 og 5 angrep i måne
den, de fleste usofistikerte (rap
porten snakker om «script kid
dies», tenåringer som benytter 
velkjente og allment tilgjengelige 
angrep-scripts som LAND og 
smurf). Mest «oppmerksomhet» 
får kommersielle tjenester med 
betalingsmekanismer. Mere over
raskende er det at 7296 av an
grepene kommer fra andre land 
enn USA. 

[26] http://www.wheelgroup. 
com/netrangrIPWS_ 
survey.html 

DYR HAMBURGER 
Å registrere an
dre firmas do
menenavn for 
deretter å selge 
dem videre, er 
ikke lenger vei
en til raske pen-



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

O JA lAKK, jeg ønsker å kjøpe _ stk. 
CD-etui til kun kr 59,- pr. stk. eks. 
porto kr. 1 0,-. 
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TEKNO 
vil betale 
portoen. 

SVARSENDING 
Avtalenr. 1 74 21 0/444 

-t:�;'" \10 I :?if 
Majorstua Postkontor 

0301 Oslo 



INTERNET & CVRn�p'Ar� 

ger - i hvert fal l  ikke i 
Storbritannia. To briter 

som bl.a. hadde registrert «bur
gerking.co .uk» og «sp ice-gir ls .
net» er  dømt til å overlate dome
nenavnene til de rettmessige ei
erne samt til å betale 60.000 
pund ( ! )  i rettergangskostnader. 

MÅ TY TIL  
ST� 
�GW+if.j-
Nettet er nå så stort a t  statistis
ke metoder kan være de mest 
pålitel ige for den som vil måle 
tilveksten .  Bel lCores NetSizer 
[ 2 7 ]  genererer dagl ig nesten 
1 00.000 (av 2 opphØyd til 32 ,  
drøyt 5 milliarder, mulige) slump
messige IP-adresser, og regner 
hvor stor andel som er opptatt. 
En  Java-applet viser den sum
merte vurderingen av det totale 
antallet servere. 

[27] http://www.netsizer.coml 

Quantum EIDE Harddisker 

Beyond Internet. •••• 

NT.rT GLO GALT 
TELENETT PA VEI 
Mer enn tretti internasjonale te
lekomfirma er blitt enige om å 
bygge et nytt, verdensomspen
nende telenett som skal viske u t  
grensene mellom Internet o g  tra
dis jonelle telekommunikasjoner 
[28] . 1 75 land skal knyttes sam
men med mer enn 320 .000 kilo-

Prosessorer 

Group 
Ltd. .� Project OXYGEN'" 

meter fiberoptisk kabel. Prosjek
tet, dØpt til Oxygen ,  er det mest 
ambisiøse i sitt slag noensinne, 
drøyt ti ganger større enn FLAG 
(Fiberoptie Link Around the G lo
be� på sammenlagt 2 7.000 kilo
meter) som ble ful lbyrdet ifjor. 
Båndbredden, mellom 1 00 Gbps 
og 1 Tbps, blir så stor at  initia
tivtakeren CTRs sjef Neil Tagare 

i et intervju har sagt at  «vanlig 
telefontrafikk blir en gratistjenes
te» . Kostnadene, beregnet til 1 4  
mi l l iarder dol lar ,  ska l  isteden 
bæres av datatrafikk. De første 
lenkene ventes  å være i gang i år  
2000, det ful lstendige systemet i 
2003. 

[28] http://www.oxygen.org 

Du finner flere nyheter på TEK
NO ONLINE [29] . 

[29] www.tekno.no 

Diverse 
Fireball-Stratos 2 1 1 0MB 1 476,- Intel Pentium 200Mhz MMX 1 353,- Trust 240W Høy talere, 3D 492,-
Fireball-Stratos 3200MB 1 722,-

Fireball-Stratos 4300MB 209 1 ,-

Fireball-Stratos 6400MB 25 83,-

Fireball-Stratos 8400MB 3567,-

Dette er eksempler på våre 

produkter. Vi har det meste av 

standardkomponenter, og kan skred

dersy komplette maskiner etter den 
enkeltes behov. På våre WEB sider kan 

du finne dagsaktuelle priser, og be om 

prisliste via email. 

Intel Pentium 233Mhz MMX 1 968,-

Intel Pentium-II 233Mhz MMX 2952,-

Intel Pentium-II 266Mhz MMX 4 1 82,-

Intel Pentium-II 300Mhz MMX578 1 ,-

Alle priser er oppgitt inkl. mva 

Trust 300W Høy talere, 3D 6 1 5,-

A WE64 lydkort - value 86 1 ,-

Toshiba 32x CD-ROM 984,-

Herc. Stingray 128/3D, 8MB 209 1 ,-

InfoLink Datatjenester AS . 
Ensjøveien 14, 0655 Oslo 

Tlf. 22 57 16 09, Fax: 22 57 15 91  

Ta kontakt ('or gratis prisliste 
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Bladet Hjemme-PC er en av Hjemmet Mortensens største suksesser på 

lenge. Opplaget er nå på hele 3 1 .237 solgte eksemplarer i gjennomsnitt hver måned. 

Av 104.000· mannlige og kvinnelige lesere, er det fortsatt en overvekt av menn - 76% iflg. siste undersøkelse. 

Hjemme-PC er et nytteorientert blad for hele familien, og annonsørene kommer fra alle bransjer 

innen data. Hjemmemarkedet er allerede gigantisk for produkter som PC-er, skrivere, modem/Internett, 

spill og all slags software, og noe mindre blir det i hvert fall ikke! 

Vil du vite mer om Hjemme-PC som mediekanal? Ring 22 58 50 00 og spør etter Bjørnar Romslo 

(bjornar.romslo@hm-media.no),TerjeAasen (terje.aasen@hm-media.no) eller Beate Thorp Hoel 

(beate.thorp@hm-media.no). Hjemme-PC finner du også på Internett - adressen er www.hiemmepc.com. 
Annonsefest i nr. 4 - utgivelse 03.04.98 - DET ER HJEMME DET SKJER 



Vi har spesialisert oss på produkter 
for å lage musikk på PC. Vi selger 
software, lydkort, moduler, key
boards og ellers alt som skal til for å 
spi lle musikk på data. Hos oss får du 
hjelp både før og etter kjøp.  Store 
innkjøp av de mest aktuelle produktene gir meget gun
stige priser. 

_ lo.":!!'! Yamaha's XG-serie er uten tvil det 
....----,.-"--- beste man får av MIDI-Iyd til PC. Det 

I I  
finnes datterbord til 1 .675.-, hele kort til 

;.-....;...--..;,.- :. . .':: 2.290.- og ekstern modul til 2.950.-
(våre priser inkl. mva. Prisgaranti, ga

rantert laveste priser i Norge) . 
MIDI-keyboards fra 1 .690.-, -

note-program fra 990.-, "·�l!II'if" !� ,,\,,\�\,.�\ \\\ 
sequencere fra 990.-, mu
sikk-opplæringsprogram fra 1 89.-, Yamaha høytta

lere fra 475.-, audiolMlDI program fra 
1 .890.-. Turtle Beach Daytona - PCI-kort 
med full duplex -spill-kompatibelt. Tilbud 
1 .1 99.
Digital-

studiopakke med 
Turtle Beach Fiji ,  
Yamaha datterbord og 
A u d i o/M I DI-progra m  
k r  4.990.- (begrenset 
antal l) . 

Lær å spille med Music Ace: 
Music Ace har mottatt ';;iillll�;= mange priser i USA. 1 6  .. 
leksjoner og spill. En ut
merket måte å lære 
grunnleggende musikk 
og note-kunnskaper. 
Pris kun 590.-

Pan Lydstudio AlS 
Valstadsvingen 2 (Ide Skeidar) 
201 3  SKJETTEN (vIE6/Lil lestrøm) 
Tlf. : 63 84 33 30 Fax: 63 84 49 70 
WEB: www.pan.no 

STUDIO - SALG - UTLEIE E-mail :  pan @ powertech.no 

TONNY ESPESET 

-,/:.I" fr ) På denne siden vil TEKN Os medarbeider Tonny Espeset svare på I !.-.[ ! , 'J leserbrev om alt som dreier seg om Internet! Vi ønsker spørsmål av 
allmenn interesse velkommen. Send en e-mail med ditt spørsmål til Tonny på 
adressen tekno@tekno.no. Vi kan dessverre ikke motta spørsmål pr. telefon, og kan 
heller ikke gi svar privat. 

NAR DEN LILLE VISEREN 
STAR REn OPP ••• 

Jeg har et spørsmål som jeg hå
per TEKNO kan besvare .  En 
hjemmeside jeg besøkte hadde en 
cool funks jon ,  det stod «THE 
TIME IN SWEDEN IS» og så den 
svenske tiden . Hvordan lager man 
en sånn finesse? Når jeg editerer 
sourcen så står det bare den ak
tuelle tiden. og ikke noe script! 

J. 

Det er vanskelig å si hvordan det
te ble gjort uten at jeg har sett 
siden du refererer til. Men en 
slik effekt kan greit gjøres ved 
hjelp av en Java applet. Inter
nets største oversikt over Java 
applets finner du på GameLan: 
http://www.gamelan.com. Der 
finner du minst et titalls applets 
som kan vise tiden om du leter 
litt. 

GRATIS HJEMMESIDE 
Kan ikke du fortelle meg hvordan 
jeg kan få meg en gratis h jem
meside? 

JFB 

Det finnes flere leverandører som 
tilbyr privatpersoner å legge ut 
gratis hjemmesider. På denne 
måten håper disse leverandøre
ne å få Økt trafikk, slik at de kan 
tjene mer på sin nettreklame. 
Men denne typen gratis hjemme
sider gir ofte begrensede mulig
heter. bl.a. når det gjelder bruk 
av egen grafikk osv. Expage er et 
av mange firma som tilbyr gratis 
websider. Du finner dem på 
http://expage.com/. 

AUTOMATISK ANALYSE 
AV HJEMMESIDEN? 
Jeg er klar over at det er viktig å 
passe på at h jem mesiden ikke er 
for grafikktung. at  den skal være 
lettleselig osv. Finnes det noen 
programmer som kan analysere 
den automatisk? Det er  nokså 
knotete å gjøre dette for hånd ! 

Olav W. 

Altavista har en tjeneste som 
sjekker at linkene dine er oppda
tert. at siden ikke er for stor. at 
det ikke er for mange skrivefeil 
på den osv. Du finner den på 
http://www.altaYista.com. 

PROGRAMMER 
pA HJEMMESIDEN 
Hvordan kan j eg legge ut et de
moprogram på h jemmesiden min? 
Og hvordan kan jeg lage en «tel
ler» med mange tall - f. eks. med 
ni sifre? 

Knut 

A legge ut et program på hjem
mesiden din er enkelt. FØlg disse 
punktene: 
1. Pakk alle filene programmet 
består av ved hjelp av Winzip 
(http://n·nw. wlnz/p.com eller 
TEKNOs CD-ROM). 
2. Overfør programmet til hjem
mesiden din ved hjelp av et FTP
program som f. eks. Cu te FTP 
(http://cutettp). 
3. Legg en link til den overførte 
filen på hjemmesiden din. Ved å 
klikke på linken kan hvem som 
helst nå laste ned filen. pakke 
den opp og kjøre programmet den 
inneholder. 

Det er mange som tilbyr tel
lertjeneste for antall hits på 
hjemmesider. Nettleverandøren 
din gjør det sannsynligvis også, 
sjekk deres sider for mer infor
masjon. Men du kan også bruke 
en teller fra en annen leveran
dør. Om du tar turen innom 
http://www.s/teflow.com/ vil 
du finne både teller og mange 
andre ting som kan piffe opp si
den din. Telleren på denne siden 
er nokså avansert, og kan skred
dersys slik at du får den akkurat 
slik du vil ha den. 

Takk til Kjell Raknerud for 
dette tipsetl 



RE B 
. 

ReBoot er en kanadisk TV-serie som har vært 
sendt siden 1994, og solgt til over 50 hind. 
Serien er inne i sin tredje sesong og det 
produseres to episoder på seks uker, en 
ganske utrol ig bedrift med tanke på den høye 
kval iteten som både storyen og dataanima
sjonen holder. 

I AV PETER CARLSSON 

Hele serien utspilles inne i en 
datamaskin .  Rollefigurene lever 
sitt eget liv i den dataanimerte 
«byen» Mainframe. De må blant 
annet slåss mot datavirus og dri
verrutiner som invaderer deres 
verden, sam t  delta i diverse spill 
når datamaskinens brukere kjØ
rer slike på sin PC. ReBoot er 
fylt av personligheter og preges 
av et fyndig og intelligent  data
språk som hele tiden trekker bril
jante paralleller til den virkel ige 
IT-verdenens fagspråk. 

All animering i serien er laget på 
S i l icon Graph ics-maskiner ,  og 
med tanke på den tid (årevis) som 
Toy Story trengte til å animeres,  
så må de virkelig jobbe på høy
trykk. 

M a i nfra m e  E n ter ta i n m e n t  
begynte som et  l i te «hotellrom
selskap» med en håndful l  talent
ful le animatører, og gjorde for 

"noen år siden dataanimeringen 
til Dire Straits video Money For 
Nothing. I dag har man drøyt 1 1 0 
ansatte og et enormt hovedkvar
ter i Vancouver. Cirka 30 perso
ner arbeider bare med ReBoot. 
Mainframe har 85  S il icon Grap
hics Ind ig02-maskiner ,  som i 
90% av tiden bruker programva
ren Softimage 3D, og de er i stand 
til å skape utrolige 3000- 1 2000 
ruter dataanimasjon hver eneste 

dag. Wirefrarnes og teksturpålegg 
kjøres gjennom et SG Onyx-sys
tem ,  og med Men ta l  Ray-pro
gramvare kan de rendre opp til 
36000 animeringsruter for da
gen. I fjor produserte selskapet 
mer enn 500 minutter ful lt ren
dret animasjon. Det er mer enn 
pesten av bransjen til sammen! 

Hver animeringsrute lagres i 
Mainframes eget d igitale arkiv. 
Firmaets andre store prosjekt er 
Beast Wars. Også denne serien 
er dataanimert, og fremstår som 
en blanding av J urassic Park-lig
nende skapninger og robot/trans
formers-teknologi . 

NOE FOR ALLE 
Det er hittil vist over 30 halvti
meslange episoder med eventyr, 
heftig grafikk og coolt dataspråk. 
I ReBoots dataverden lever figu
re med navn som Matrix, Mou
se, Dot, Megabyte og Hexadeci
mal . Til tross fdr målgruppen ( 1 0-
1 4  år) har ReBoot også lokket et 
mer voksent publikum.  En del av 
årsaken ligger sikkert i de utalli
ge referanser til datasjargong og 
produkter som forbindes med da
gens popkultur. Når «kameraet» 
passerer et skilt kan man se va
rianter av kjente produkter fra 
den virkelige verden . Og kanskje 
kan man t i l  og med se en ten
dens t i l  å satse på l i tt mer barm-

fagre skikkelser i de nyeste epi
sodene. Dette til tross for at  det 
amerikanske TV-selskapet ABC 
hele tiden har krevd at  alle rolle-
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figurer i serien må være «usexy». 
Da Disney for en tid siden kjøpte 
opp ABC, tok man av konkurran
semessige årsaker bort ReBoot 
fra program ti lbudet, tross dets 
enorme popularitet. Et dataspill 
som utspil les i Mainframe kom
mer fra Electronic Arts, både for 
PC og Playstation . Det sies å 
være i Tomb Raider-sjangeren, 
men med mer action , og både 
første- og tredjeperson-perspek
tiv. 

Det som får ReBoot til å skille 
seg fra resten av det tegnede 
filmtilbudet, er ikke bare de utro
lige dataanimasjonene, men også 
kvaliteten på fortellinger og rol
lefigurer. Forvent ikke at Dot, en 
selvsikker og intelligent jente .  
skal skrike på  hjelp når  det  er 
fare på ferde. Et annet eksempel 
er Bob. som har kommet til Ma
inframe ute fra det verdensom
spennende In ternet. og har med 
seg kunnskaper om saker uten
for den lokale dataverdenen.  Se
rien lykkes bra med å formidle 
en følelse av hvordan l ivet inne i 
en da tama skin sku l l e  ku n n e  
være. 

ReBoot har fått mange utmer
kelser og har nådd kultstatus på 
Internet. der det finnes mengder 
av beundrere som kan alt om rol
lefigurer. animeringsteknikk og 
episodenes innhold. Dessverre 
har jeg i skrivende stund ikke 
sett ReBoot på noen norsk eller 
svensk TV-kanal. og sendes den 
på en eller annen kabelkanal.  så 
har de lykkes i å gjemme den 
godt. 

La oss 
derfor rope 
på alle 
TV-sjefene 
vi vet leser 
TEKNO: Send 
ReBoot. NÅ! 
Hører 
dere? 

Trøtt av spi l lene du 
har kjøpt? Lei av å 
bruke PCen ti l jobb 
og lekser? Prøv 
disse shockwave
spil lene ! 

pA SK. 
Mange nordboere liker visstnok 
å tro at de er født med ski på 
beina. Hvorvidt det er sant, kan 
du jo finne ut av selv med Pret
ty Good SkJlng. Her er det 
bare å sette utfor! Prøv å styre 
rett mellom portene, og se om 
du klarer å passere mållinjen 
med alle lemmer intakt! 

http://www.clevermedia. 
com/arcade/ski.html 

BARE KØDD 
Det er viktig at du kjenner til . 
pissoarets uskrevne regler . .  ! 
Riktig avstand til sidemann, 
hvor du fester blikket osv. The 
Urinal Game stjJ]er deg i visse 
problemsituasjoner du må bru
ke disse reglene for å løse. 
Knepp ned og rist løs! 

http://www.clevermedia. 
comlarcade/urinal.html 

PAC ·MAN 
Hvem er rund og gu l og sprer lys 
og glede? Det er Pac Man! Her 
er han i et nostalgisk tilbake
blikk - akkurat slik vi veteraner 
husker ham! 

http://www.article1 9.coml 
shockwave/pacman.htm 

007 
James Bond - Tomorrow 
Never Dies finner du nå også 
på nettet. Her kan du til og med 
laste ned et eget James Bond
nivå til QUAKE! Løser du de fem 
episodene, vil du dessuten få et 
hemmelig passord til et skjult 
bonus-nivå i QUAKE. 

http://www.jamesbond. 
comltndgamelindex.html 

Ontin.·,I,I: 
Kristian 
Hannestad 
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3D-KORT OG 
SPILLTESTER 
Først vil jeg takke for Norges bes
te datablad. Men jeg er enig med 
Pål Nyhus om at l itt bredere dek
n ing av 3D-kort ville vært bra . 

Erik O/av Haga 

3D-KORT 
TEKNO er klart  det beste data
bladet. Men j eg skulle ønske dere 
bragte flere maskinvaretester. f. 
eks . av 3D-kort som er veldig in
teressant for tiden.  Kan dere ikke 
ta med Linux på en av deres 
CDer? 

Tomas Kar/sson 
dontommasso@hotmai/.com 

I dette nummer har vi stoff om 
både 3D- og 3Dfx-kort, men det 
har dere vel allerede fått med 
dere? For å få slutt på alt maset 
om Linux (heh heh), har vi fak
tisk planer om å ta med Linux på 
en av våre kommende C{)er. Så 
fØlg med! 

3DSTUDIO MAX 
Hei !  Jeg har nettopp skaffet pro
grammet 3DSTUDIO MAX. men 
jeg fatter ingenting. Det eneste 
j eg får frem er en trekant av lin
jer på skjermen .  I TEKNO har 
j eg sett hva man kan gjøre med 
dette program met. så jeg håper 
dere kan sende meg noen nybe
gynnertips og info om hvordan 
man kommer i gang. 

Homeboy Masta 

Hvis vi skal gi deg et skikkelig 
nybegynnertips, så må det være 
at  du skaffer deg en originalver
sjon av programmet, og ikke en 
piratkopi. Investerer du original
versjonen får du nemlig nybegyn
nertipsene med på kjøpet! 

CARMAGEDDON 
HAKKER! 
Halloings TEKNO !  Jeg har kjØpt 
meg ATI XPERT@WORK med 8 
M B  SGRAM. men det hakker som 
bare det. Jeg har en AMD-K6 200 
M Hz MMX med 32 MB 60 NIS 
EDO RAM, 5 1 2 Kb Cache. så det 
skal jo  gå an å kjøre 640 x 480 i 
256 farger. Det hakker l itt selv i 
320 x 200! Jeg prøvde Carmaged-
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don i SVGA. men når jeg kjører 
er det f.eks . et hus 20 mete for
an .  i neste sekund er je knørvla 
oppi veggen på huset. Jeg har 
DirectX 5.0. men det hakker li
kevel minst i DOS. 

Jeg lure� på hva slags 30-
kort Tonny Espeset brukte da han 
testet Carmageddon. Går det an 
å kjø re 32-bit med farger i 640 x 
480 på ATI 3D PRO Turbo PC2-T 
(8 MB) .  eller er det bare Hercu
les Stingray 1 28/30 som klarer 
aette? 
Hi/sen en skuffet 3D-korteier 

Da jeg testet Carmageddon gjor
de jeg dette på en maskin uten 
3D-akselerator. Konfigurasjonen 
var Pentium Pro 200, 32 MB 
RAM m e d  Matrox Millenium 
skjermkort. Det gikk helt greit, 
men i SVGA fikk jeg langt fra den 
samme ytelsen som om en 3D
akselerator hadde vært involvert, 
men jeg kunne leve med det. Den 
opprinnelige utgaven av Carma
geddon begynner nå å bli nokså 
gammel. Da den kom ut hadde 
den ikke støtte for 3D-kort i det 
hele tatt. Men du kan finne 3D
kortdrivere for dette spjJ]et 'på 
nettet. Du får dessuten disse 
driverne om du investerer i Car
mageddon Splat Pack. 

Tonny Espeset 

ZIP MAGIC 
FIKSER BIFFEN! 
I TEKNO 1/98 var det en som 
skrev at det var dumt å pakke 

A TLANTIS-DEMOEN I 
TEKNO 5/97: Den zippede 
demoen kan kjøres direkte 
fra CDen - ved hjelp av Zip 
Magic! 

Al antis-demoen i en zip-fi l .  Men 
denne demoen kan faktisk kjøres 
d irekte fra CDen ved h jelp av et 
program som heter Zip Magic. 
som fulgte med TEKNO 6/97. Den 
eneste forskjellen er at det går 
l itt treigere. Jeg har selv bare 
540 M B  harddisk. og 450 MB var 
brukt opp da jeg prøvde Atlantis
demoen. Du trenger ikke mer enn 
50 MB ledig når du kjører Atlan
tis. Har du ikke TEKNO nr. 6/97 
kan du hente ned programmet på 
ftp:/Iftp.club-internet.fr/pub/ 
simtelnetlcnet/wln95/utiliti
es/zm95- t O.exe. 

Hilsen Patrlck 

Dere HAR vel nr. 6/97, folkens?! 

BBS-LISTE 
Jeg lurer på om dere har noen 
bra BBS å anbefale? Jeg har gått 
lei av vanlig Internet-surfing. og 
har lyst til å prøve noen elektro
n iske oppslagstavler istedenfor. 

Hilsen Asbjørn Ebe/toft 

Har du et egnet kommunikasjons
program, kan du f eks. prøve Mi
kes BBS i Oslo, på 224 1 6588. 
Her finner du også en liste over 
norske elektroniske oppslagstav
ler. Februarlisten, som i skriven
de stund er den ferskeste, heter 
bbs9802.txt, og kan hentes ned 
med kommandoen f d bbs98-
02.txt. Marslisten får navnet 
bbs9803. txt, og da skjønner du 
sikkert hva april- og mai-listene 
(osv.) vil hete også! 

BBS-HISTORIEN pA INTERNET 
Hei !  Eg har nettopp gjort ferdig 
ei hovudoppgåve i sosiologi om 
historia til norske BBSar. som 
kan lesast på http://www.uib. 
nolPeople/ssojhlinnhaldny. 
htm. 

Tittelen er «Elektroniske opp
slagstavler (BBS) i Noreg. EU for
SØk på å konstruere eit felt for 
personleg datakomm unikasjon 
ved hjelp av Pierre Bourdieu sin 
praksis teori (UIB 1 997).»  

Eg sender linken t i l  dykk då 
det kunne vere interessant for 
einkvan .  Ei åtvaring l ikevel: Opp
gåva er svært «akademisk» - i 
negativ forstand. Lite lesarven
leg og svært teorifokusert. 

For dei som ikkje let seg stog
ge av det. vil eg anbefale at de 
fyrst les avslutningskapittelet (9) . 

Anna av in teresse kan vere 
at eg i kapittel 3 .6 skriv både om 
dei fyrste norske BBSane (ca. 
1 984-85) og historikken vidare. 
samt forsøk på ein kort h istorikk 
over norske dataamatørar (eg 
kjenner ikkje til nokon sl ik histo
rikk i Noreg frå før) . 

Heile kapittel 8 omhandlar 
elles striden (ca. 92-95) om of
fentleg regulering/lovgjeving av 
BBSar i Noreg. 

Eg er interessert i al le kom
mentarar! 

Jan Fredrik Hovden 
(cand.polit Soci% gy, 

Universitas Bergensis) 
http://peop/e. whowhere.coml 

pages/janhovden 

BEST! 
Til å begynne med vil jeg bare 
gratulere med et fantastisk blad 
for oss datainteresserte. TEKNO 
ER det beste databladet siden 
DMZ (ta det ikke som en sam
menligning. dere er vel trøtt av 
alle svenske lesere som hele ti
den sammenl igner T E KN O  og 
DMZ) . 

Selv har jeg en Pentium. og 
mine store interesser er demo
og spillprogrammering. og dette 
er den egentlige anledningen til 
at j eg skriver til dere. Det er flott 
at dere har skoler for dem som 
vil lære seg å programmere. men 
hvorfor ikke utlyse en konkurran
se for oss som allerede kan det 
essensielle? 

Konkurransen skulle f. eks. 
gå u på å skrive et spill der selve 
spi1lideen er bestemt på forhånd? 
Et sånt opplegg ville også være 
enklere å bedømme. siden det vel 
er vanskelig å sammenligne f. 



eks. et 3D-spill og et 3D-shoot-
em'up, eller hva? 

Dere kan vel i alle fal l  funde-
re på dette? EUe , hvis dere ikke 
tenner på en spillkonkurranse, 
hvorfor ikke lage en demo-kon-
kurranse? 

Fortsett i den stil og retning 
som dere holder akkurat nå! Dere 
er som sagt det beste databladet 
-( dermed ikke sagt at dere ikke 
kan bli enda bedre) for oss som 
har data som hobby! 

Umiddelbart synes vi en demo-
konkurranse kunne vært fett. Hva 
sier dere andre? 

BRA CD-ROM 
Denne gangen (nr. 1/98) var CD-
ROMen i TEKNO skikkelig god !  
De beste demoene som fulgte 
med var MYTH: The fallen lords 
OG 19nition.  Disse spillene kom-
mer jeg til å kjøpe. 

Den absolutte største nedtu-
ren var å få vite at AUTHORWA-
RE4 koster tyve tusen kroner! 
Programmet var rett og slett fan-
tastisk enkelt å jobbe med ! !  Så 
hva gjør man nå, når man har 
testet vidunderet? Man kan ikke 
gå tilbake til kildekoding etter den 
prøveturen . . .  hulk . . .  

ehavelan @online.no 

ROMANTICA 98 
Dere får vel ros nok som det er, 
men også jeg vil s i  at TEKNO er 
det kuleste databladet for folk 
som ikke er helt borti skauen, 
med reportas jer om datapartyer. 
Grfx, progs,  musikk og annet de-
mostuff er kult å lese om (og nyte 
på CDen, selvfølgelig) . Fortsett 
sånn! 

Håper dere lager reportasje 
om Romantica 98 i Porsgrunn en 
eller annen gang i høstferien i 
februar - dere vet vel sikkert om 
det. Hvis dere uheldigvis ikke 
skulle vite så mye om det, kan 
dere jo s jekke www.neutralzo-

, ne.orglromantica/ for mer info. 
Grangrave of 

Radioactive Sausage 

� Høstferie i februar? Hal/ooo! 

HVOR LENGE HOLDER 
EN HARDDISK? 
Jeg har et par spørsmål : Hvor 
mange ganger kan man skrive og 
formatere en harddisk? Er det 
1 000, 1 0000, 1 00000, eller???? 
Og hvor lenge holder en CD-bren-
ner (hvor mange plater)? 

Joachim Bech 

Vi tror ikke noen kan gi deg ek-
sakte svar på disse spørsmåle-
ne. Produsentene pleier imidler-
tid å angi et MTBF-siffer i sine 
spesifikasjoner. MTBF betyr 
Mean Time Before Failure, og 
angir hvor mange timers effektiv 
bruk som produsentens testen-
heter fungerer tilfredsstjlJende. 

on roller dokumentasjonen for 
din harddisk. 

Også CD-brennere skal være 
utst rt med et MTBF-siffer. El-
lers ror vi ikke du skal uroe deg 
for mye for at datautstyret ditt 
skal bryte sammen. Før det skjer, 
har du sannsynligvis al/erede byt-
tet ut  til større harddisk, raskere 
prosessor, raskere CD osv. Det 
er jo derfor vi så sjelden hører 
om noen som får den type pro-
blemer du tar opp! 

DROPP SPILL 
SOM SUGER 
Jeg har, som alle andre, litt kri-
tikk og en masse ros - uss en-
del forslag. 

Først: Jeg synes dere har alt 
for mange spillomtaler. Dropp en 
del av disse, og skriv heller mer 
om demoscenen. Samme sak gjel-
der CD-ROMen: Dropp spilldemos 
som l ikevel suger, og legg inn l itt 
mer coole demoer istedenfor! 

Så: Jeg synes at  TEKNO er et  
VELDIG bra blad. Men med noen 
små forandringer kan dere bli 
enda bedre .  Det siste, og viktig-
ste, forslaget fra min side er at 
dere starter en slags skole om 
demo-effekter. Hvordan man la-
ger dem, altså . . .  Typiske ting som 
tunneler, plasma, ild og lignen-
de. Men gjør det IKKE i Pascal . . .  

De t  var a l t  fra meg! 
II Ender I KhromE 

Også vi ønsker mer demostoff, 
så bare vi får tak i noe som er 
bra nok skal vi nok sette det på 
trykk. Et kurs i demo-effekter er 
hel/er ingen dum ide . . .  vi skal se 
om vi finner noen eoole demofolk 
som kan bistå oss med dette. Er 
det noen som føler seg kallet, så 
ta gjerne kontakt med oss! 

SANNHETEN 
TEKNO rules! 

DuckMazter 

MER MUSIKK! 
Hi !  Jeg vil ha mindre SRil lstoff 
(noe alle andre også syne ), men 
mer musikk, mer musi�k, mer 
musikk! Dessuten vil jeg ha en 
program test av trackers, coole 
samplinger og flere webside-om-

taler. Uansett: TEKNO er et bra 
blad ,  men dere burde komme ut 
oftere! 

DLOphuS 
DL OphuS@hotmail.com 

Du får masse musikkstoff i dette 
nummer - og Skandinavias eoo
leste musikk-konkurranse på kjø
pet. På CDen bpi ger vi denne 
gangen to elt ferske låter (i 
MP3-format fra vår egen med
arbeider Bjørn Lynne - nemlig 
«The Forbidde Desert» og «The 
Thief of WlIlaria». Låtene er hen
tet fra Bjørns nye album «Wi
zard of the Winds». 

TRACKERSKOLE? 
Hallå TEKNO! Først vil j eg si at  
dere lager et meget bra blad, 
d�re er best på alle vis ,  bla bla 
bla . . .  Så har jeg noen synspunk-

ter som jeg vil dele med dere. 
Jeg er enig med den innsen 

deren som ikke ville ha �r film
trailere på CDe g.  Forrige CD 
inneholdt jo h e 1 67 meg onde 
film kl ipp! Vil man se sånt, kan 
man vel slå på TVen? Legg heller 
inn fle re demoes .  Demoparty
rapportene er meget bra - det 
hadde vært flott med enda mer 
stoff i denne stilen! Dere får plass 
til det hvis dere minsker på spill
sidene. Enda bedre blir det hvis 
dere på CDen tar med en bunk-e 
demos fra partyene dere- S'Kriver 
om i bladet. 

Når det gjelder denne trac
kerskolen som mange maser om, 
så synes jeg at dere skal blåse i 
den. Man kan jo spørre seg hvor
dan alle musikere som begynte å 
tracke lenge før TEKNO ble star
tet egentl ig fikk det til? Kan det 

THE GÆDDERING I NAMSOS 

I årevis har man hjemme på 
d iverse hybler  og gutterom 
prøvd seg med å arrangere små 
dataparties i The Gatherings 
ånd . Dette førte frem til at beta
versjonen av The Gæddering i 
år ble holdt på ungdomshuset 
Lagre' i Namsos.  Det ble selv
sagt en stor suksess!  

Det var omtrent  førti tusen 
personer ti lstede hele tiden :-) . 
Mer info finnes på : http://na. 
namdalsnett.no/rek/gaed
dering/. 



ikke tenkes at disse lærte det hele 
ved å undersøke andres modu
ler, og at de rett og slett prøvde 
seg frem? Jo, det kan så være, 
og om man nå ikke har noen lyst 
til å gjøre det, eller om man ikke 
vet hvordan akkurat den-og-den 
effekten lages, så går det meget 
greit an å få rede på det. Med 
Fasttracker 2 følger det nemlig 
med et helt utmerket og lettlest 
Word-dokument som beskriver 
alle funksjoner, effekter og hot
keys som finnes i trackeren, helt 
ned til minste detalj med eksem
pler og det hele! Så om man fryk
telig gjerne vil lære seg Ft2, så 
er det bare å lese den filen fem
tielleve ganger - til man kan den 
både forfra og bakfra. 

Siden dette brevet nå nær
mer seg sin avslutning (kanskje 
på tide), så tenkte jeg bare å si 
at dere lager et meget bra blad 
(en gang til), men at det gjerne 
kan komme ut litt oftere, sånn 
tolv ganger i året for eksempel. 

Tobias Axelsson 

TEKNO enda oftere? Når skal vi i 
redaksjonen da få tid til å ligge 
rett ut og gnage digg, glo på TV, 
dra på sykkeltur eller bare slØ
ve? 

DROPP MASKINTESTER 
Først vil jeg som alle andre tak
� for at dere finnes. Etter DMZs 
dØd var det vanskelig å se noen 
fremtid. Siden jeg begynte å 
abonnere på TEKNO for to år si
den, har dere bare blitt bedre og 
bedre. Dere har sluttet med cy
ber-klisjeene og gått over til mer 
innholdsrike artikler. Dropp også 
alle maskinvaretester og alt preik 
om ytelse og megabyte (og la oss 
også slippe NT vs. Unix-krig! ! ! ) .  
Det finnes nok av magasiner og 
sider på Internet som skriver om 
det. Skriv isteden artikler som 
handler om datakultur og hobby
bruk. Reportasjen om Innerloop 
var veldig bra, og selvsagt re
portasjene fra demoscenen. Mer 
av sånt! Det finnes en mengde 
dataforeninger og demogrupper i 
Norge og Sverige som er vel verd 
å skrive om. 

Dere kan også ha flere kon
kurranser, med forskjellig tema 
fra gang til gang - for eksempel: 
Den stiligste måten å senke 

lEUO 

Win95 på, det korteste worms
spillet, den raskeste sortereren 
m.m. I bladet kan dere så pre
sentere en forklaring av program
met og dets skaper, og source
koden kan dere legge på CDen. 

Spillsidene kan man ha man
ge synspunkter på, men jeg skul
le ønske at dere skrev hvilke 3D
kort de enkelte spillene støtter! 

Keep on with your good job & 
Jolt 4-ever! ! !  

LIGHTWAVE OG 
WINDOWS 9B 

/Fredrik 

Takk for et supert blad. Jeg har 
lest TEKNO i noen år nå (og abon
nert i 2-3 mnd.) .  Det står masse 
kult i bladet deres, men det er 
en ting jeg savner: Et kurs i Light
wave 3D 5.5.  

Kan dere skrive noe om Win
dows 98? Det er sikkert mange 
som lurer på hvordan de lir. 

Hilsen Hjvard. 
zpar/cy@online.no 

LIGHTWAVE 
Jeg synes at dere lager det beste 
databladet som finnes. Men jeg 
kunne tenke meg mer 3D-bilder, 
objekter og plugins til ulike pro
grammer, som Photoshop, Light
wave og 3DStudio MAX. 

Dere burde også batt en 
Lightwave 3D-skole, og dessuten 
en 3DStudio MAX-skole. En Fast
tracker-skole hadde heller ikke 
skadet. 

The Wizard 

Som dere ser, får vi massevis av 
forslag til skoler i TEKNO. Vi kan 
umulig få til alle, men alle gode 
forslag noteres. Vi satser på å ha 
minst en skole i hvert nummer. I 
dette nummer starter vi l eks. 
en ny serie om prinsippene bak 
3D-programmering. Flere spen
nende kurs kommer fremover! 

MAILINGLISTE 1 
Det er en meget god ide med en 
egen mailingliste for oss TEKNO
lesere, Jeg synes' dere bør starte 
en så raskt dere kan! 

Ludvig Kul/berg 
AKA Cyanidflotal 

MAILINGLISTE 2 
Jeg mener det bør finnes en egen 
mailingliste for TEKNO. Jeg tror 

24 :45 :2 
DIGITAL VIDEO 
Takk for gode artikler om digital video i TEKNO 6/97. Jeg har 
planer om å produsere bl.a. multimedia på CD og videoer. I 
jungelen av kort, systemer, muligheter og programmer virrer jeg 
for tiden rundt uten å komme frem til åpent landskap. Jeg håper 
derfor at TEKNO kan hjelpe meg. 

Når man putter sine videosnutter inn i maskinen så legger man 
dem jo på den samme disken som man redigerer på. Er det da 
best med to disker - en med råmateriale og en med ferdig video? 
Kan man komprimere råmaterialet også? 

Hvis man har mye råmateriale i forhold til diskplass, kan man 
da legge inn en del, redigere dette for så å slette det før man 
legger inn resten? Hvor kan man kjøpe SEAGATE MEDALIST PRO 
6,4 GB og MEDEA VIDEORAID 1 0 GB billigst? 

Har dere erfaring med BROADWAY 2,5 og/eller AV Master? 
Hvem forhandler MIRO DC30? 

Vil mitt nåværende lydkort bli overflødig når jeg installerer 
videokort? 

På forhånd takk ! 
Vidar Grøfting 

Råmaterialet må komprimeres. Dette gjøres av videokortet i 
realtid. Du trenger flere disker bare dersom du trenger mer 
diskplass. Det går utmerket an å legge inn en del, redigere dette 
og så slette det før du fortsetter. 

På www.seagate.com og www.medeacorp.com kan du finne 
informasjon om forhandlere. Jeg har ikke prøvd Broadway og A V 
Master, men ryktene sier at de er bra. 

Lydkortet ditt blir ikke overflødig. Det er bra til andre ting, l 
eks. MIDI-Iyd og lignende. Dessuten har ikke alle videokort inne
bygget lydde/. Sjekk Miros hjemmeside for nærmeste forhandler 
av DC30. Skal du bare produsere for CD-ROM behøver du ikke 
bry deg så mye om hva slags videokort du har. Det går bra med 
det meste! 

Mats-Ola Strøm 



også at TEKNOs lesere kommer 
til å bli svært aktive på en slik 
liste. Jeg synes TEKNO er det 
beste databladet, men dere bur
de kutte ut noen av spillomtale
ne og heller hatt mer stoff om 
Internet og programmering. 
andrea&noteng mailcity.com 

MAILINGLISTE 3 
Jag e en *nord* och låste om en 
snubbe i forra nummret som vil 
e att ni skulle starta en mailing

lista på eran hemsida . . .  
i svarade med: «Ja vad tyc

ker ni andra om det? Skriv till 
tekno@tekno.no». Så det gjorde 
jag och jag tycker att det vore en 
utmårkt ide att starta en rna iling
lista. 

/Hasse the on.e and only 

Vi får drøssevis med leserbrev 
fra både svenske og norske TEK
NO-lesere. Av og til lar vi sven
skene fA komme til orde på sitt 
eget morsmål også i den norske 
utgaven. Det er forskjellige vur
deringer som ligger til grunn for 
det. Denne gangen var det ordet 
«snubbe» vi falt for! Ellers kaD 
vi tenke oss å lage en egen mail
ingliste . . .  det vil si, vi tyMer på 
det en stund tB (vi vil ikke ha 
for mye å gjøre heller, vil vi?) . . .  

DYRT UTSTYR 
Heisan, jeg må få spørre dere 
om noe: Av og til bringer dere 
omtaler av svært kostbart utstyr 
i bladet. For et par nummer si
den skrev dere om videokort i 4-
8000 kroners klassen, og to pro
gram som hver koster rundt 5000 
spenn. Jeg antar at redakSjonen 
har kjØpt disse greiene. Men in
gen normal *nørd* har råd til å 
kjøpe et Miro-kort i alle fall, så 
hvorfor ikke skrive om noe som 
er billigere? 

Scrooge 

Takk for synspunktene. Men du 
tar totalt feil. All maskinvare vi 
tester i TEKNO får vi låne av de 
skandinaviske leverandørene. De 
som skriver er stort sett fattige 
nørder, akkurat som du - verken 
de eller vi har rAd til A kjøpe all 
verdens maskinvare selv. (Men 
Mats-Ola Stroms test av Miro
kortet førte faktisk til at han pun
get ut og kjøpte kortet. Han kun
ne ikke skilles fra det .. !) Saken 
er vel at vi bruker penger på det 
vi absolutt VIL ha, og drømmer 
om resten . . ? 

I E BLI ENSPORET! 
Jeg ben�tter anledningen til først 
å gratulere dere med et ålreit 

I 
I 

bla� . Vi holder TEKNO fordi det 
er �om det er, for å si det slik. 
Selv om jeg personlig liker pro
grammering, så ønsker jeg ikke 
at TEKNO skal bli en program
meringsskole. Det hadde bare 
vært kjedelig! Jeg holder bladet 
fordi det gir meg inspirasjon og 
tips. Jeg tror vi ville blitt enspo
ret dersom vi bare skulle lese 
side opp og side ned om program
mering! 

Det finnes nok av spesialma
gasiner i så måte. TEKNO skiller 
seg positivt ut i forhold til disse! 
La tlladet være som det er nå! 

Så noen ord om chatting: 
VIRCen var virkelig bra. Har brukt 
mlRC før, men nå liker jeg VIRC 
bedre (selv om oppsettet og kon
figurasjonen var litt mer krong
lete enn for mIRC). Ellers har vi 
jo ICQ, s m også er et ganske 
ålreit chatteprogram! 

Vennlig hilsen 
Odd Er/ing Rørvik 

odder/ing.roervikOsttelia.no 
Nick IRC og Ica: "Odd 

OS/2 
Jeg kjøper TEKNO iblant, når jeg 
ser det i bladhyllene (jeg vurde
rer å abonnere). Men det er en 
ting jeg gjerne ville sett mer av i 
TEKNO - og det er OS/2 Warp. 

Det vil være synd om TEKNO 
gikk over til å bli som alle andre 
PC-Windows-blader, som bare 
innretter seg på en plattform. Jeg 
tror mange leser TEKNO nettopp 
fordi dere er annerledes og ikke 
er redde for å skrive om andre 
ting enn Windows. Nylig ble 
Warpstock arrangert - en stor 
OS/2-messe som ble veldig godt 
mottatt blant mange. OS/2 er et
ter min mening den beste og ras
keste plattformen for Java. In
ternet og TCPIIP i OS/2 går Win
dows en høy gang på alle måter. 
Det er mange grunner til å skri
ve om OS/2! 

Johan 

TEKN O-CAPS? 
Tjena! Jag tycker att det vore kul 
om ni kunde greja fter *nordiga* 
pryl. T e x: trojor, keppsar, klis
terrnårken och sån't. Det vore 
kul. . .  

/Hasse the one and only 

DROPP 70�PlllENE 
TEKNO er det beste søm har 
hendt databladmarkedet på lan
ge tider, men det betyr ikke at 
dere ikke kan bli (mye) beore! 

1) Burde ikke «Skandinavias 
cooleste cybermagasin» ha en fi
nere hjemmeside? Dessuten tar 
bildene på menyen urimelig lang 

tid å få frem . . .  
2) Jeg har sagt det før, men 

sier det igjen: MER PROGRAM
MERING! ! !  Først og fremst mer 
stoff om Visual Basic 5 ! ! !  Men 
også C++ (evt. for Win), Delphie 
med mer er etterlengtet . . .  

3)  Så synes jeg dere skulle 
se over spillsidene deres. Det er 
vel ganske unødvendig å ta med 
en omtale av et spill som likevel 
bare får under 7000! 

4) Til slu så mener jeg at 
. dere burde ha en fast avdeling 
på CDen metl f.eks. den nyeste 
versjonen av programmer som 
WinZip, MeMree, PaintShop Pro 
m. m. 

Ellers takk for et bra blad! 
//Henrik Jemevad 

hejeOhehe.com 

Sjekk våre oppdaterte norske og 
svenske hjemmesider! Vi synes 
de nå er blitt rimelig bra, og det 
skal ikke ta lang tid å fA opp all 
grafikken på skjermen, heller! Et
ter mange oppfordringer, har vi 
denne gangen endret noe på s/l.i/
sidene! Kommentarer & menin
ger mottas! 

KALENDER 
Jeg vil bare si at deres MAG blir 
bedre og bedre for hvert num
mer. Men Kan dere ikke opprette 
en kalender som kommer med i 
hvert nummer, slik at vi kan hol
de rede p.å hva som er på gang 
og hva som kommer? 

Dessuten sy,nes jeg dere skal 
ha færre spillomtaler. Det finnes 
mer enn nok av spillblader, og 
de fteste begynner å bli trøtt av 
så mye spill. Lag heller henvis
ninger til sites på nettet! 

På CDene ønsker jeg færre 
demoer og trials, og ftere «rikti
ge» apps. 

-The Remliation
shutdown@cyberjunkie.com 

MER SPILLSTOFF 
Jeg ble litt irritert over in sen
deren som mener at dere bør ha 
mindre spillstoff. TEKNO var først 
og fremst et spillblad for lJlleg før
ste gang jeg kjøpte det, og jeg vil 
at det skal fortsette på den må
ten. 

Når det gjelder kurs i forskjel
lige programmer, så kunne dere 
legge dem på CDen som pdf-fi
ler. 

Et tips til: Legg ut Quake le
veIs, QuakeC, editorer og diver
se andre Quake-programmer. 
thulJtJlel'l«rl_19970ya/1oo.f:ØlQ 

MINDRE SPILLSTOFF 
Takk for verdens beste datablad! 

I forrige nummer var det fem le
sere i BREVBOKSEN som ønsket 
færre spilltester i bladet. Det er 
jeg helt enig i. Som David Rinde
gren skrev: Test kun et fåtall tun
ge titler hvert num er. Sidene 
dere sparer å kutte ut spill
teste kan dere bruke til kurs i 
først og fremst programmering, 
og også grafikk og musikk. Jeg er 
også enig i at filmtrailers bare er 
sløsing med plass. Støtter forsla
get om rna iling-liste! 

Jon Sæleken 

. . .  meningene om hvorvidt TEK 
NO skal ha MER eller MINDRE 
spillstoff, er tydeligvis ganske del
te. Vi satser pA at vi i hvert fall 
skal ,ba det BESTE og mest seri
Øse spillstoffet! 

SPUKTRENING 
Jeg vil tipse om et program som 
finnes på både norsk og svensk, 
og som derfor burde passe per
fekt for TEKNOs lesere. Mer info 
finnes p bttp:/lhem.passa-
8en•se!cbewy/spraktranln8· 

/Christian Eggertsen 

COOlE AMIGA-DEMOS 
Hei! Jeg er en gammel Amiga
bruker. Jeg synes at Amiga-de
moene dere hadde med i mpg
format i TEKNO 4/97 var helt vid
underlige! Dette ga mersmak, så 
jeg lurer på om dere ikke kan 
tenke dere å ta med ftere super
demos, som f. eks. CNCDs «Clo
ser» som rystet hele PC-scenen 
på The Party 5 - eller det episke 
«Odyssey» (eller hva den nå het)? 
Det hadde vært skikkelig kult! 

Takk for en finfin blaske! 
/Jonas Ahlinder 

Flere demos kommer. Vi er sta
dig interessert i å fA bidrag fra 
demogrupper (send via snail mail 
inntil videre, vår båndbredde er 
like smal som alle andres). 

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

Spørsmål. Svar. 
Whatever. 

Skriv til TEKNO! Pga. 
meget stor brevmengde, 

kan vi dessverre ikke 
sende svar privat! 



DATASPILL 

Du kan si hva du vi l  
om Microsoft, men de 
har en egen evne ti l å 
få frem førsteklasses 
produkter innen man
ge u l ike områder. Si
ter for onl inespill er 
ikke noe unntak i så 
måte. The lone er et 
ganske så ku lt sted å 
besøke på nettet. 
I AV BENGT-ÅKE OLOFSSON 

Den første gangen 
du er der må du rea
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deg med brukernavn 
og passord. Deretter må du 
velge mellom to ulike typer av 
harddiskinstallasjon. Den lille 
er på en meg og den store, 
som kreves for å kjøre spill av 
twen Age of Empires, er på 
fem meg. 

Når alt  dette kj edel ige 
grunnarbeidet er  unnagjort, 
kan du velge hvilket spill du vil 
prøve deg på. For hvert spill 
du tester så må du først laste 
ned et klientprogram. Dette 
skjer automatisk og går gan
ske fort. Da jeg hadde gjort alt 
dette forarbeidet unna, var jeg 
skikkelig spillesugen. 

FINN EN KOMPIS 
På skjermen får du opp et vin
du med en mengde bord (eh, 
vindusbord?) . Bordene er en
ten tomme, eller så sitter det 
en eller to figurer der. Er per
sonen alene, så setter du deg 
hos ham eller henne og klik
ker på tommelen opp. Vil han 
spille, så starter spillevinduet 
automatisk. Naturligvis kan du 
hele tiden chatte med motstan
deren, en meget . viktig del av 

TEKNO 
H20 Is hot water. eoz Is cold water .. 

.t ET 
FU' 

THE ZONE: Her kan du 
spiJ/e onJine med folk over 
hele verden! Men du MÅ ha 
Internet Explorer. 

denne typen av spill .  Tenk så 
kjekt det er å spille med noen 
fra en annen verdensdel! For
tell vitser, spør hvor mye klok
ken er der og hvordan været 
er. Er ikke dette den virkelige 
meningen m e d  Internet? Å 
kommunisere? 

Og hvilke spill kan du så 
velge mellom? Det finnes en 
hel del , de fleste er brettspill .  
Reversi, Backgammon, Schack, 
Dam m. m. Kortspillene repre
senteres blant annet av Bridge 
og hjerter. Kan du ikke regle
ne, så finnes en liten hjelpfunk
sjon online hvor du i alle fall  
kan få førstehjelp. 

Så har vi de mer avanserte 
fu l l priss p i l l e n e  som J e d i  

Knight, Age o f  Empires, Mono
pol , Close Combat. For å spil
le disse må du ha CD-ROM og 
det komplette spillet installert. 
Mye moro på spill brettene og 
på slagfeltene! 

IPX-SPILLING 
Du kan også prøve å spille et 
hvil ket som helst IPX-nett
verksspill via The Zone. For 
eksempel Mech Warrior, Sky
Net, Warcraft Il, Descent og 
Virtual Pool. 

Det finnes til og med et rol
lespill som er under utvikling. 
Arbeidsnavnet er Asherons 
Call,  og det skal ifølge rekla
men inneholde magi, terror, 
utforskinger og underverker. Et 

on 

hederlig rollespill ,  altså. Let 
selv etter mer informasjon om 
Asherons Call .  Skal Microsoft 
forsøke å ta opp kampen mot 
Ultima Online og lignende be
tal-rollespill  over nettet? 

••• MEN MICROSOn 
SKYR KONKURRANSE 
Det eneste minuset jeg kan 
nevne ( men dette er til gjen
gjeld et STORT minus) er at du 
må ha Internet Explorer for å 
kunne komme inn på The Zone. 
Ille, Microsoft! Er ikke konkur
ranse en av kapitalismens få 
fordeler? 

The Zone finner du på http:// 
www.zone.com. 

FAVORITTSPILL I 97: Age of Empires, Pod, NHL 98 
FAVORITTMUSIKK: Ozzy Osbourne 
MIN STØRSTE INTERESSE: Dataspill og Magic the Gathering 



Her har du en l iste 
over spill som i 
skrivende stund 
finnes på The Zone. 
De spi l lene som har 
en • etter navnet, 
krever at du har 
spi l let på CD-ROM. 

ACTION 
Hellbender • 
Jedi Knigt • 
Outlaws • 
X-wing VS Tiefighter • 

BREnSPILL 
Backgammon 
Battleship CIassic Edition • 
Dam 
Sjakk 
Go 
Monopol Star Wars • 
Pictionary • 
Othello 
Risk • 
Scrabble • 

KORTSPILL 
Bridge 
Hjerter 
Spar 

SIM 
Cart • 
Fighter Ace 
Flight Simulation 98 • 
Monster Truck Madness • 

STRATEGI 
Age of Empires • 
Close Combat • 
Close Combat: 

A bridge too far • 
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En grå. og kjedelig dag b l ir straks l itt bedre av en morsom e-mai l .  Men 
de færreste av oss skriver humoristiske mai ler ti l a l le vennene våre 
hver eneste dag. Derfor finnes det en rekke mai I l ister som sprer spøk 
av varierende kval itet over nettet. 

I AV MONIKA ORSKI Vi gir deg et par smakebiter: rive early. There Is, however, plenty of 
standing room. This is an unfortunate sl-

THE NEAREST WC tuatlon especlaIly If you are in the habit 

En av de største og best orga- In the days when you couldn't 
of going regularly. 

It may be of some Interest to you 
niserte drives av en amerika- count on a public facility to that my daughter was married In the WC 

ner under psevdonymet Hugh have indoor plumbing, an Eng- as it was there that she met her husband. 

Moore (ta det med ro, det fin- lish woman was planning a trip It was a wonderful event. There were 10 
people In every seato It was wonderful to 

nes bedre vitser enn som så) . to Germany. see the express/ons on thelr faces. My 
Fem ganger i uken leveres et She was registered to stay wlfe, sadly, has been III and una ble to go 

solid knippe med vitser av va- in a small guest house owned recent/y. It has been almost a year slnce 

rierende retning og kvalitet, fra by the local schoolmaster . She she went last, whlch palns her greatly. 

dagsaktuelle til klassiske, fra was concerned as to whether 
You will be pleased to know that many 

people bring thelr lunch and make a day 

billige underlivsvitser til tem- the guest house contained a of It. Others prefer to walt Ull the last 

melig sofistikerte perler. I lø- WC. She wrote the schoolmas- minute and arrlve Just In time! I would 

pet av en normal uke dukker ter inquiring into the location recommend your ladyshlp plan to go on a 
Thursday as there Is an organ accompa-

det som regel opp noe for en- of the nearest WC. nlment. The acoustlcs are excellent and 
hver smak. Til Hugh Moores The school master, not flu- even the most dellcate sounds can be 

fremste fortjenester hører hans ent in English, asked the local heard everywhere. The ne west addJtJon Is 

utrettelige evne til å variere priest if he knew the meaning a bell whlch r/ngs every time a person 
en ters. We are holding a bazaar to prov-

enkle historier på aktuelle of WC. Together they ponde- Ide plush seats for all since many feel It 
tema. red possible meanings of the Is long needed. 

Den som kan tenke seg å letters and concluded that the I look forward to escortlng you there 

slutte seg til Hugh Moore-lis- lady wanted to know if there myself and seatlng you In a place where 
you can be seen byal/. 

ten, kan først ta en kIkk på was a «Wayside Chapel» near 
hans hjemmeside på adressen the house. A bathroom never Wlth deepest regards, 

http://www.hughmoore.com. entered their minds. The Schoolmaster 

Der finnes generell informa- So the schoolmaster wrote 
DE EVIGE SP8RSMAL sjon samt en del nedlastnings- the following reply: 

bar humor for den som ønsker Mannen: «Gud, hvorfor gjorde 
det. Dear Madam, du blondinene så fantastisk va-

Deretter er det bare å sen- kre?» 
I take great pleasure in informlng you 

de en mail  til subscribe@ that the WC Is located 9 miles from the Gud: «For at du skulle elske 
hughmoore.com med subject house. It Is located In the mlddle of a dem.» 
«SUBSCRIBE» hvis du vi l  at  grove of p/ne trees, surrounded by lovely Mannen: «Men hvorfor gjorde 
mailboksen din skal fylles av grounds. It is capable of hold/ng 229 pe- du dem så tett i pappen?» ople and Is open on Sundays and Thurs-
vitser av ymse slag. Enkelt og days. As there are many people expected Gud: «For at de skulle elske 
morsomt! In the summer months, I suggest you ar- deg.» 

TEKNO 
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SPILL OG MULTIMEDlR 

Hva er det som er ååå 
ult ved å administrere? 

Seven Kingdoms 
Produsent: Enlight Software 
Testet av: Steinar Helgesen 

Jeg l iker ikke strategispill ,  og da jeg ble sittende 
__ .... med Seven Kingdoms på hendene var jeg ikke særlig 

fornøyd. Hva er egentlig så underholdende ved å administrere? 
Sette mennesker i arbeid, skaffe til veie råvarer til industri for 
så å eksportere de ferdige produktene til markedet, passe på 
at de fattige bøndene du plager ikke gjør opprør, utkjempe en 
og annen krig. Synes du sl ikt er morsomt er du en opplagt kan
didat ti l planleggingsetaten i din egen hjemkommune, og anta
gel igvis en sørgelig person. Og det kan hende at du faller for 
Seven Kingdoms. Spillet er bygget over kjent lest: Du styrer en 
folkegruppe i konkurranse med andre i en tilfeldig generert 
verden. Alt foregår i sanntid, og du skal sjonglere ressursfor
valtning, produksjon , handel, diplomati og krigføring. En hybrid 
av Civilization og Command & Conquer. Sagt med en gang: 
Spillet er ganske vanskelig, grafikken er under middels og hele 
konseptet er så lite originalt. Grei tidtrøyte, men ikke noe mer. 

SCORE:  7 1% SEVEN KINGDOMS: Enda en C&C-kJone. Finn på noe nytt! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Sjørøverspill er mor
-........ somme. Seile på de 

syv hav, skyte med kanon, slåss 
med sverd, grave ned skatter, 
synge artige sjørøverviser om 
døde gaster i kister, gå plan
ken med lapp for øyet, mate 
sjørøverpapegøyen din - et sjø
røverspill har så mye kult po
tensial. Så jeg gledet meg litt 
til å spille Buccaneer fra SSI . 
Og ble dypt, dypt skuffet. 

Husker noen Pirates ! på 
C64, Amiga og PC av Sid Mei
er? Dette var SPILLET for ti år 

TEKNO 

siden, og det sørgelige faktum 
(for SSI,  evolusjonslæren og 
oss) er at Buccaneer ikke kan 
by på en promille av den at
mosfæren og de valgmulighe
tene Pirates! kunne i 1 988. SSI 
har laget en dårlig kampsimu
lator for sjørøverskuter, for så 
å prøve å bygge et spillunivers 
rundt denne. De har ikke lyk
kes,  Buccaneer er utrolig kje
delig. Halvdårl ig grafikk, et 
elendig kontrollsystem, en neve 
bugs og verdens mest elendige 
piratstemme. Dette spillet skal 
du ikke kjøpe. Pirates! er og 
blir historiens beste sjørøver-
simulator. SCORE:  19% 

F22-R8plor 
F22-Raptor 
Produsent: Novalogic 
Testet av: Steinar Helgesen 

. • 1-. Blir du lettere sek� suelt opphisset av å 
lese de tekniske spesifikasjo
nene til høyteknologisk mili
tært materiell ,  drikker du mye 
cola og synes MacGyver har 
en komplisert personlighet? Ja, 
da er dette spillet for deg. Du 
flyr deL mest avanserte kamp
flyet i verden - på oppdrag i 
Angola, Iran og Russland, hvor 
du skyter, bomber og passer 
på at ingen kødder med USA. 
Novalogic har etter hvert blitt 
litt av en størrelse innenfor si
mulatormarkedet, og de kan 
jobben sin. Grafikken er klart 
godkjent og flyter godt på en 
P1 33. Du suser over hav og 
ørken i skumringen og plutse
lig ser du en SAM-rakett skyte 

opp fra kveldståken. Vakkert 
og dramatisk. .Flyet er lett å 
kontrollere, og selv om det er 
mange taster å holde styr på, 
husker du fort hvilke som gjør 
hva. Noe som irriterer er dia
logen mellom din pilot og kol
legaene, platt og klisjefylt. Og 
det settes krav til spilleren, fly
ets teknologi må mestres. Men 
man lærer faktisk etter hvert. 
M u l t i p l ayerm u l ighetene e r  
gode o g  kjører helt si lkemykt. 
Dette er god underholdning, i 
moderate doser. 

SCORE:  80% 
FAVORlTTSPILL I 97: Twlnsens Odyssey 
FAVORrI'TMUS!KK: Jazz, klassisk (barokk og moderne) 
MIN STØRSTE INTERESSE: Gå til postkassen uten klær 



BJe 7000 - .utskrifter så 
vannfaste og realistiske at selv 

eksperter kan bli lurt 

Nå kan du kassere din gamle 

laserskriver! Med den nye Canon 

BJC 7000 bl�kkskriver får du både raske 

sort/hvite og fargeutskrifter i fotokvali

tet. Med 1200 x 600 dpi og Canons 

revolusjonerende P-POPTM-teknologi blir 

SKAPT AV CANON FOR 
AT DU SKAL FÅ EN MER 

FARGER IK  HVERDAG . 

teksten skarpere, fargene mer realistis

ke og utskriftene vannbestandige. Noe 

som gjør at BJC 7000 er utmerket til 

bruk i alle miljøer. 2 blekkhoder med 

inntil 7 farger* gir fotorealistiske ut

skrifter av en kvalitet du aldri har sett 

hverken på vanlig papir eller fotopapir. 

I tillegg skriver BJe 7000 ut på papir-

*Ehstra utstyr 

: PkoCo : 
• .o..rea�j� . . � . 

tykkelser opp til ufattelige 550 gr/ml. 

Denne fargeskriveren fra en av verdens 

største produsenter av skrivere kan du 

trygt rydde plass til - både på kontoret 

og hjemme. 

Du finner alltid en Canon-skriver som 

dekker ditt behov. 

Canon 
Canon Norge as 

Hallagerbakken l lO, PB 33 Holmlia, 1201 OSLO, 
tel: 22 62 92 00, fax: 22 62 92 Ol 

http://www.canon.no 

Kontakt din nærmeste kontor- og dataforhandler eller ring Canon Dialog på 
grønt nr. 800 33 8l l/ .så får du vite hvor du får kjøpt Canon blekkskrivere 



SPILL OG MULTlMEDlR 

aare for den mest innl� 
biae simulatorelskeren! 
The 3rd Millennium 
Produsent: Cryo Interactive 
Testet av: Peter Carlsson 

Enkelte spill er alt for komplekse. The 3rd Mil lenni-
a ____ um begynner den 1 .  januar i år 200 1 , og verden er 
inndelt i fem ulike land. Meningen er at du skal velge ett av dis
se, og så ta hånd om det meste. Budsjett, økonomi, miljø, for
handlinger med andre land, fredsarbeid, krigstrusler, presi
dentvalg, lobbyvirksomhet, infrastruktur - med mere, med 
mere. Det blir ganske enkelt for mye. 

Du tilbringer en stor del av spilletiden med å stirre på ube
gripelige tal l .  Det hadde vært bedre om denne flodbølge av sta
tistikk hadde vært bygget opp omkring enkle vurderinger, som 
f. eks . Good-Bad-Ugly eller noe lignende. Men, har du ubegren
set med tid og elsker avanserte simulatorer så kan dette kan
skje være et bra spill - ellers går du ganske fort lei. Den rolige 
musikken er imidlertid ganske bra . SCORE:  50% 

Sabre lee: - e · 

en Korea-mimring 
Sabre Ace 
Produsent: Virgin Interactive 
Testet av: Tonny Espeset 

Nok en flysimulator 
, _____ er ute , og nok en 
luftkrig skal vinnes. I et forsøk 
på å være original har Virgin 
Interactive skrudd klokken tiI-

bake til den tiden hvor man 
kunne skjære grimaser til fi
enden i luften for å psyke ham 
ut. Her snakker vi om nærkamp 
av tredje grad! Alle varme
søkende missiler og superso
niske radarer er en saga blott 
i dette spillet. Handlingen fore
går i 1950, idet en blodig luft-

FAVORITTSPILL I 97� Comanche 3, Dark Reign, 
FAVORITTMUSIKK: Ingen spesiell 
MIN STØRSTE INTERESSE: BI� 

krig blir utkjempet over Korea. 
Her er det kun et skarpt syn 
og kjappe reflekser som gjel
der, ulikt i moderne flykamper 
som stort sett er over lenge 
før man får øyekontakt med fi
enden. Dessverre er det ikke 
bare flyene som er utdaterte 
her, selve spillet begynner også 

å lukte mugg. Selv med et 3Dfx
kort er det hele nokså skuffen
de grafisk sett, og det er nær
mest umufig å få akseptabel 
kontoIl over flyet. En glimren
de ide, men skuffende dårlig 
gjennomført. 

SCORE :  7 7% 
FA VORITTSPn.L I 97: Sierra Golf 
FAVORI.TTMUS!KK: Country fra 60-tallet 
MIN STØRSTE INTERESSE: Data, bøker, film, politikk, sex 





SPILL OG MULTIMEDlH 

Championshi� anaser 
97/98 • . nå i elefantslze! 
Championship Manager 97/98 
Produsent: Eidos 
Testet av: Hein Haraldsen 

. • En oppdatering av det fenomenale fotballmanager-
� spillet CM2 er i butikkene. I tillegg til at alle lag og 
spillere er blitt oppdatert i forkant av den nye sesongen, er det 
en hel del små, gode forbedringer. 

Spillet har ekspandert voldsomt. Mens du bare spilte en 
liga om gangen i forrige versjon, kan du nå kjøre opptil tre liga
er samtidig, og du kan velge mellom de ni  største ligaene i Eu
ropa. Norge og Sverige er dessverre ikke med. Jeg har ennå 
ikke regnet ut hvor mange spillere det er i databasen - men du 
kommer neppe til å savne noen. Til og med enkelte middelmå
dige spillere fra norske 1 .  divisjonslag er representert! 

Du har endelig muligheten til å velge hvem som skal skyte 
corner, straffe og frispark på laget. Du slipper å oppleve at den 
klønete målvakten din blir sendt frem for å drite ut heltene 
dine. Resultatet er mer kontroll på laget, og et enda mer realis
tisk - og vanskelig! - spill. Produsentene har også lagt til så
kalte «virkelige» skader. Det vil si at de spillerne som i virkelig
heten var skadet ved sesongstart, er det i spillet også. Dessver
re går dette utover Solskjær og ikke minst Alan Shearer, som 
ikke vil bli tilgjengelige før langt ut i sesongen. 

En editor følger også med, så du kan forandre på lag og 
spillere etter eget forgodtbefinnende. Denne er imidlertid litt 
skuffende. Du kan nemlig ikke forandre noe under spillets 
gang, bare før spillet begynner. 

Ulempen er at spillet nå er oppe i elefantstørreise. En kraf
tig maskin er påkrevet, og her snakker vi FPU. Med min mon
ster-PC (eh, vel ) ,  en P1 66, gikk det treeegt. 

SCORE:  94% 
KING SIZE: Championship Manager 2 er blitt oppdatert til 
97/98-sesongen, og fremstår nå som et fotbaJ/spiJ/ j elefant
størreIse . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Håpløs grafikkmotor ødelegger 
Battlespire 
Produsent: Bethesda 
Testet av: Steinar Helgesen 

Dette er historien 
1____ om et spill med po-

et spill som KUNNE 

TEKNO 

blitt til noe, men som rotet seg 
bort i mørke, monsterbefengte 
ganger. 

Battlespire er en slags opp
følger til Daggerfall som kom i 
1 996. Daggerfall var et rolle
spill av episke dimensjoner -

det var gigantisk, 
stort og mektig, 
men også fylt til 
bristepunktet med 
bugs. Battlespire 
tar tak i en liten 
del av bakteppet til 
Daggerfall - hele 
spillet foregår i et 
stort tårn , The 
Battlespire, hvor 
den magiske ba
lansen i l a ndet 

hviler. Stedet er fylt med ond 
magi, monstre, men også hjel
pere. Og du må utforske ste
det. Hvorfor? Vet ikke helt, men 
du finner nok ut av det. 

I manualen står det at spil
let er fylt med store mysterier. 
Det stemmer, og ett av dem er 
hvorfor Bethesda fortsatt tvi
holder på en av verdens mest 
elendige grafiske motorer. 

Du har sett den i Dagger
fall og Terminator, og ja,  de 
bruker den fortsatt i 1 998. Selv 
om den har vokst litt siden sist, 
står den fortsatt langt under 
tilsvarende motorer (f. eks. id 
Softwares) . Den er så utrolig 
treg; hakker og spytter med en 
gang du rører på musen. Da 

hjelper det ikke at alt ser vel
dig dramatisk ut, at hjelpesys
temet er genialt, at musikken 
er skummel, at voice-overne er I 
kjempebra og at historien su
ger seg fast i deg som en elek
trisk sugekopp (finnes slike?) . 
Det hje lper heller ikke noe 
særlig at spillet er ytterst lu
nefullt under Windows, og har 
en god del bugs. I Jeg blir lei meg når dårlige 
spill egentlig er gode. Her fin
nes atmosfære og masse å 
oppdage, men grafikkmotoren 
ødelegger alt. Prøv igjen, Bet
hesda. Vær så snill. 

SCORE:  56% 



SPILL OG MULTIMEDIA 

Etter Team 1 7s suksess med Worms måtte jo Worms 
2 komme. Denne gangen med en haug nye våpen, 

festligere animasjoner og muligheter for å spille over Internet. 
Spillet er «turn-based», og du spiller et lag ormer som skal 

utslette et annet lag med tilsvarende skapninger. Til å gjøre 
jobben har du en mengde forskjellige våpen, alt fra raketter til 
gamle damer og sauer. Du får ikke fullt arsenal med en gang, 
men det kommer en del forsyninger dalende fra himmelen etter 
hvert. Men pass på, her finner du mye spennende, men blant 
nedfallet er det også noen utspekulerte feller! 

Utseendet er utrolig forandret fra Worms. Det er ganske 
barnslig, og tar litt tid å vende seg til ,  men etter en stund frem
står det faktisk som ganske ålreit. Kule orm-animasjoner, 
sammen med god programmering og et bra brukergrensesnitt, 
gjør susen. 

Det er ikke mye å utsette på dette spillet. Bortsett fra at 
musikken er litt for kjedelig. Du får ikke kamphumør av å høre 
på den. Det er også ganske irriterende at spillet bytter mellom 
fullskjerm og vindu mellom levels og intro-animasjoner. Ellers 
tror jeg dette spillet kan være perfekt som oppfyring på vor
spiel! 

UtgåU 
Lands of Lore Il 
Produsent: Westwood 
Testet av: Andre E. Eide 

Fortryllet inn i en 
eventyrverden, der 

du som både monster, mann 
og mus skal menge deg med 
alskens udyr, finner du kjer
nen av problemet i Lands of 
Lore Il: Gammeldags grafikk! 
Selv klassikeren Doom kan 
konkurrere ut dette med hevet 
hode. Og Doom er gammelt 

SCORE:  89% 

nytt! V i  snakker faktisk o m  noe 
som egner seg best på muse
um. Det var derfor ingen over
raskelse å se at Lands of Lore 

FAVOR:I'J:WI'SPILL 1 97: Quake I nettverk 
FAVORITTMUSIKK: Akkurat nå hører jeg på Jimi Hendrlx 
MIN STØRSTE INTERESSE: Gitar og Opera Mints 

Il heller ikke har støtte for 3D
grafikkort. 

Når så plottet knapt er eg
net å fascinere, er dommen en
kel å avsi .  DUNK! DUNK! Dom
meren banker hammeren i bor
det: Lands of Lore Il er uegnet 
for alle som måtte sette krav 
til den grafiske opplevelsen. 
Dere andre kan gi spillet en 
sjanse på grunn av den fiffige 
mann-og-mus-vrien og de arti
ge monstrene. 

SCORE:  7 0% 
TEKNO 
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Ballen er fortsatt rund, 
du scorer lDed lin flaksl 
Aotua Soooer Il 
Produsent: GremlJn Interaotive 
Testet av: Bein Haraldsen 

- • Husker du Arne Scheies Fotballfeber? Her er oppfØI-
� geren til den engelske versjonen. Den store nyheten 
fra eneren til toeren ligger i at den nyeste utgaven har ny 3D
motor, noe som selvsagt gjør underverker for grafikken. Ellers 
er det små forbedringer, styringen av spillerne er blitt noe let
tere, spillernes bevegelser er en anelse mer realistiske, og det 
hele virker noe bedre gjennomført og gjennomtenkt enn origi
nalen. De har også trukket inn kjente fotballnavn som Michael 
Owen og Alan Shearer, henholdsvis som modell for spillernes 
bevegelser og som oppmerksomhetsfanger . 

I Actua Soccer 2 kan du velge mellom mange forskjellige ty
per turneringer, lag og kamper. Det er kort sagt et utall mulig
heter. Dette er faktisk både morsomt og avslappende! Du slip
per heldigvis den vanlige frustrasjonen med at du Ikke får til 
ting. For å bruke en gammel klisje:  Ballen er rund, og uansett 
hvor dårlig du er har du en mulighet til å score mål med et hel
dig skudd. Hjernen kan være I sove-modus mens du spiller. 

Dette er selvsagt aller mest morsomt når man spiller mot 
levende mennesker. Actua Soccer 2 har støtte for å spille både 
over nettet og i lokalt nettverk, selv om dette krever pålitelige 
tilknytninger. Med store forsinkelser i overføringene skal det 
ikke mye til før det hele blir umulig å spille. 

Produsentene har til og med lagt ved en editor du kan leke 
deg med. Holdbarheten på spillet kan likevel diskuteres. Du sit
ter neppe og sptller Actua Soccer 2 i timevis i strekk, for det 
blir mye av det samme etter hvert. Men antagelig vil du komme 
tilbake til det når du føler behov for litt action. Dette er det 
beste fotballspillet jeg har sett på markedet hittil ,  men jeg øn
sker meg Arne Scheie som kommentator. 

SCORE: 81" 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Elitesoldat som peprer løs 
The Reap 
Produsent: Bousemarque 
Testet av: Benglr.Alte Olotsson 

- .'1-. Jeg trodde at scrol
� � lende skytespill av 
typen Raptor hørte fortiden til ,  
men som vanlig tok jeg fell! 
The Reap er et spill der du sty
rer et lite fly over den evig 
fremadrullende sptlleplanen. 
Skyt på alt som rører på seg 
og alt som står stille. Kortfat
tet handler the om en 

ald. 

konflikt mellom mennesker og 
utenomjordinger. Jobben din 
som utenomjordisk elitesoldat 
er å pepre ned hvert eneste 
menneske du ser. 

Våpensammensetningen er 

FAVORITTSPILL I 97: Champlonshlp Manager 1 97/98 
FAVORITTMUSIKK: Sånn dritt som spilles på dansesteder 
MIN STØRSTE INTERESSE: Plyndre kjøleskapet om natten 

. r  

meget viktig. Du har laserka
noner , raketter og elektriske 
våpen, og alle finnes i tre klas
ser. På det høyeste nivået er 
nedkjempingen bv store fien
der en ren fornøyelse! På slut
ten av hvert nivå finner du en 
klassisk boss. Ta kål på ham 
for å kunne gå videre. Det kryr 
av powerups på banene, og dis
se godsakene er som oftest vel
dig enkle å legge beslag på. 
Ja, de til og med følger etter 
deg hvis du overser dem! 

Grafikken støtter dessver
re ikke 3Dfx, men er likevel 
meget bra! 

TEKNO 



NINTEND064 
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Jlrmored Fist 2 - som 
Comanche på bakken� 
Armored Fist 2 
Produsent: NovaLogio 
Testet av: Peter Carlsson 

Du sitter hjemme. 
, ___ ........ Været er elendig, 
og du lengter etter et nytt da
taspil l .  - Om jeg bare hadde 
hatt en ny stridsvognssimula
tor , tenker du. For eksempel 
Armored Fist 2 .  

Hvis noen av dere har 
spilt Comanche 3,  så har dere 
også vært meget nær opple
velsen av Armored Fist 2. Det 
dreier seg på mange måter 
om det samme spillet - men 
med ulike kjøretøy. Her har 
man byttet ut helikopteret 
mot noe som står stØdig på 
marken; M 1 A2 Abrahams, en 
tungt utrustet og hightech-fylt 
amerikansk stridsvogn. 

Du plukker frem jOY
sticken og legger ut spillets 
medfølgende pappremse over 
F -tastene, noe som forvandler 
tastaturet ditt til stridsvogn
ens kontrollsenter. Snart er 
du klar ute på slagmarken, og 
ditt første oppdrag blir å an
gripe en konvoi, som i sin tur 
er bevoktet av tanks og heli
koptre. Lyden er bra og du 
hører tydelig kommunikasjo
nen mellom basen og de ulike 
stridsvognene. Din tank beve
ger seg realistisk; tungt, 
skramlende og med brølende 
motor. 

Det går an å velge mellom 
å kjøre som kanonskytter ,  fØ
rer, maskingeværskytter eller 
i en av fire Chase-modes (bak 
stridsvognen) . Jeg fant raskt 
ut at det er både effektivt og 
morsomt å skifte mellom uli
ke valg under spillets gang. 

Dette er en av de best be-

væpnede stridsvognene på 
den moderne slagmarken. Tre 
ulike sorter ammunisjon fin
nes for den store 1 20 mm-ka
nonen. Heat, varmesøkende 
med høyeksploSivt krutt, 
Staffs, som kan treffe mål 
som står i skjul - og Sabots, 
som er ladet med uranium og 
trenger igjennom det kraftig
ste panser. 

Du prøveskyter på noen 
egne barakker og lastebiler, 
som effektfullt raser sammen 
i en sky av støv, før du fører 
spaken fremover og det bærer 
i vei over en slagmark som er 
fylt av farer og action. Du 
kommer hurtig i kontakt med 
fienden, og kjører opp på en 
hØY kolle for å kunne spane ut 
over konvoien som slingrer 
seg frem nede på sletten. Et 
beskyttelseshelIkopter nær
mer seg i full fart, og du rek
ker akkurat å sende avgårde 
en varmesøkende rakett som 
lykkes å stoppe helikopteret 
før det begynner å smatre 
maskingeværild I stridsvogn
ens panser. 

Du backer panikkslagen 
tilbake, og forsøker å finne en 
snarvei for å komme bak kon
voien for å havne i riktig 
skuddposisjon. Men først lå
ser du siktet på et mål og til
kaller flystøtte, som umiddel
bart godkjennes. Luften fylles 
av opphisset radiokommuni
kasjon, maskingeværsalver og 
drønnet fra de fete kanonene. 
Mens angrepshelikopterne 
nærmer seg, ruser du moto
ren og omgrupperer for raskt 
å kunne gå til et nytt angrep. 
Og du har definitivt glemt det 
dårlige været som raser uten
for vinduet - i den virkelige 
verden. 

NovaLogic har alltid gått 
sin egen vei når det gjelder 
grafikk. Voxelgrafikk kalles 
den teknikken som brukes i 
både Comanche og Armored 
Fist. Ingen 3D-kort støttes, 
men det ser bra ut likevel. 
Gjenstander og kjøretøy ser 
meget bra ut, også på nært 

hold. På min P 1 66 var det In
gen problem med å få fin flyt i 
spillet. En P1 20 kreves for å 
kjøre Armored Fist 2, ifølge 
produsenten. Men det må sies 
at dette er et DOS-spill av den 
gamle sorten. Jeg fikk ikke ly
den til å fungere i Windows 
95, men var hele tiden tvun
get til å starte opp og spille i 
DOS-mode. Uten disse proble
mene ville min prosentvurde
ring blitt noen hakk høyere. 

Man kan spille i Easy 
Mode og i Realistic Mode. 
Easy er klart morsomst, og 
gir en arkadelignende polnt
and-shoot-følelse. Realistisk 
er svært vanskelig. Det tar for 
eksempel en evighet før fly
og artIlleristøtte dukker opp. 

Tips: Begynn med Easy, 
hold deg i bevegelse, knert fi
enden på lang avstand ved 
hjelp av de høyteknologiske 
finessene - og sist, men ikke 
minst: Lek deg frem og ta det 
ikke så alvorlig. Det finnes 
fire ulike stridskampanjer og 
29 treningsscenarier å spille. 
Også multiplayer og nett
verksspill støttes.  Manual og 
tilbehør er meget bra. 

Vil du ha det moro? Tenkte 
vel det. 

SCORE:  7 9" 
TEKNO 



For en tid siden testet 
jeg Microsoft Flight 
Sim 98, og ga den 
karakteren 90 om 
man har 3D-kort i 
PCen. Kan Flight Un
limited Il matche det- . 
te? Det er faktisk ikke 
umulig ! 

Flight Unlimited li 
Produsent: Looking Glass 
Testet av: Peter Carlsson 

Looking Glass, 
_-..... Flight Unlimlted fei

de ned som en jumbojet fra 
klar himmel for et par år si
den. Det viste at det går an å 
lage en førsteklasses sivil fly
simulator uten å ha verdens 

REALISTISK GRAFIKK: 
Selv inne i cockpit merkes 
dette, først og fremst på 
instrumentene. 

TEKNO 

SPILL OG MULTI EOIA 

største programvarehus I ryg
gen. Fl1ght Unl1mited ble et 
begrep blant flysImulatorentu
siaster verden over, og nå har 
Jeg altså toeren på harddis
ken min. Faktum er at den al
lerede er I gang. og en P51 
Mustang står og venter for ta
keoff. Et øyeblikk. jeg skal 
bare kjøre en stund for å sam
le ferske inntrykk . . .  

FØRSTEINNTRYKKET 
Det første man tenker på når 
FUll starter opp, er den foto
realIstiske grafikken. Land
skapet der nede er bølgende 
og vakkert. Det føles vlrkel1g 
at den visuelle opplevelsen 
har tatt et steg fremover. Selv 
Inne I cockpit merkes dette. 
først og fremst på instrumen
tene som er de stiligste jeg 

har sett. Alle knapper og vise
re er klare og tydel1ge. noe 
som gjør at alt oppleves rea
lIstisk og spennende. 

Går man ned på lavere 
høyde oppstår Imidlertid en 
viss tvil når det gjelder nett
opp den grafiske opplevelsen. 
På lavere altitud virker land
skapet flatt, og det går ikke 
an å fly ned I de dalbunner og 
vakre juv som finnes. En klar 
skuffelse. En hel del av 3D
effekten forsvinner faktisk når 
man flyr på lav høyde. Her 
fungerer Flight Sim 98 bedre. 
Jeg benytter akkurat nå begge 
disse flysimmene parallelt. 
nettopp for å kunne gjøre 
gode og direkte sammenlig
ninger. 

ANDREINNTRYKKET 
Det finnes en typisk og lekker 
detalj i FUll som er verd å 
nevne. Jeg har stilt Inn dårlig 
vær med kraftig regn, og står 
på marken og venter på start
tillatelse. Fra høyttalerne 
strømmer kontrolltårnets 
kommandoer . . .  og nå kommer 
det: Mot vindusruten danner 
de piskende regndråpene små 



bekker som renner langs glas
set. Når jeg så drar på langs 
startbanen presses vannet 
mot ruten og renner hurtig ut 
mot sidene. Dette virker kan
skje ikke så merkverdig, men 
sammen med velgjorte lyn og 
torden gir det et usedvanlig 
realistisk inntrykk av faktisk å 
befinne seg inne i en flycock
pit. 

Man kan velge mellom fem 
ulike fly, blant annet et sjøfly. 
Flyene har som vanlig sine 
ulike egenskaper. Her finnes 
en flyskole samt flere mor
somme eventyroppdrag. For 
eksempel kan man få i opp
drag å ta seg ut til fangeøya 
Alcatraz I ly av mørket for å 
redde to skumle typer som 
nettopp har rømt . . .  

ET HEn ALTERNATIV 
Flight Unlimited Il har en stor 
ulempe, og det er mangelen 
på bygninger. Om man blir 
trøtt av det vakre landskapet 
og vil fly mellom høyhusene, 
- så finnes det Ingen høyhus. 
Jo, det finnes faktisk. et antall 
bygninger, men de er alt for 
enkle og for få. MS Flight Sim 
98 er lttt bedre på dette om
rådet, men på den annen side 
er Ikke landskapet like fint I 
MS Flight SIm 98 som I Flight 
Unlimlted Il .  Derimot er FUll 
utrustet med en fantastisk 
velgjort manual, en tykk fly
gerhåndbok som burde gjøre 
de fleste flyskoier stolte. Det 
følger også med en Innplastet 
oversikt over alle viktige funk
sjoner og taster, samt et st1l1g 
topografisk kart over San 

SPILL ,OG MULTIMEDlR 

VAKKERT: Det første man 
tenker på når FUll starter 
opp, er den fotorealJstiske 
graflkken. Landskapet er 
bølgende og vakkert. 

Francisco Bay-området. Og 
det er nettopp her man flyr. 
TIl forskjell fra MSFS 98 med 
sine mengder av flyplasser, 
har FUll konsentrert seg på 
dette området. Det finnes alt
så bare flyplasser rundt San 

Francisco du kan fly til og fra 
I dette sptllet. Som vanlig går 
det fint an å spllle uten 3D
kort hvis du bare har en rask 
nok PC, men min prosentka
rakter har sitt grunnlag fra 
3D-akseleratorens Inntrykk. 
VB du ha en moderne og st1l1g 
sivil flysimulator med mange 
muligheter, da er Flight Unli
mlted Il etter min oppfatning 
et meget hett alternativ! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

- Ikke tenk, bare skytl 
Virtua Cop 2 
Produsent: Sega 
Testet av: Peter Carlsson 

kalles original - men den er 
UNDERHOLDENDE! Segas Vlr
tua Cop 2 er et sånt sptll . Her 
gjelder det å rette musen -
unnskyld, pistolen! - mot di
verse skumle typer. Utover det 
finnes det Ikke flere regler. Det 
er bare å skyte på alt som rø
rer på seg. Nåja, ikke alt, det 

finnes en del uskyldige men
nesker som springer omkring, 
og som man Ikke må skyte på. 

Du bys på tre nivåer med 
ytterllgere tre undernivåer . 
Sammenlagt ni ullke, action
fylte scener. 

Hvis du har sett ftlmen 
«Heat» så husker du kanskje 
den hektiske scenen ute på ga
ten etter bankranet. Du få om
trent den samme opplevelsen 
når du får når du splller Vir
tua Cop 2.  

Så .. enda en gang: Tenk ikke 
- bare skyt og kos deg alt du 
orker! 

SCORE�  7 5" 



MA ri ta liret ar hrerandre 
når ri spiller på Internet? 
Ja, må vi virkel ig ta knekken på motstander
ne når vi spil ler onl ine? Kan vi ikke måle våre 
hjerner mot hverandre istedenfor å sammen
ligne størrelsen på rakettgevær? Omtrent 
sånn tenkte kanskje gutta på Aniware da de 
bestemte seg for å skape spi l let Teazle! 
Teazle 
Produsent: AniwaPe 
Testet av: Bengt.Åke Olofsson 

Teazle er et svensk 
---... «puslebrikke»-spill  1 1'1 1" " fra Aniware i UppI n.\Wl sal a ,  fi rmaet som 

.-ET 
står bak suksessene 

FU' Backpacker I og Il. 
Har du Internet (og 

det har du sikert) kan du spil-

TEKNO 

le online over Aniwares ser
ver. En service som for øvrig 
er gratis. 

Teazle er i utgangspunktet 
ikke mindre enn 50 forskjelli
ge små spill , og selve «hoved
spillet» er en form for bingo 
der det gjelder å erobre fem 
ruter på rad. 2 5  slumpmessig 
valgte spill legges innlednings
vis ut på et brett, og du må få 
til det beste resultatet i en hel 

rad. Om noen andre slår deg, 
kan du ta tilbake kontrollen 
over ruten ved å forbedre re
sultatet ditt. Og det går ikke 
bare å spesialisere seg på be
stemte spill, du kan tvinges til 
å gl deg i kast med noe helt 
ukjent for å stoppe motstan
deren din. 

Spillene er en salig blan
ding av brettspill ,  klassiske 
strategispill og «arkadespill» . 

Gamlinger som Breakout og 
lignende finnes med på bret
tet, samt en hel del nye spill 
som jeg aldri har sett tidlige
re. Kvaliteten varierer en hel 
del ,  noen er meget bra mens 
andre ikke holder godkjent 
klasse. De rendyrkede «action
spillene» som Gocart og Luft
puteracing får definitivt ikke 
noe kvalitetsstempel fra meg. 
Teazle hadde tjent på at man 
holdt seg utelukkende til brett
spill og grafisk enkle, men ut
fordrende strategispill. 

Ved oppstart kan du velge 
mellom svensk eller norsk in
stallasjon. CDen støtter eien
dommelig nok ikke autostart, 
men på den andre siden finnes 
både Mac- og PC-versjon med. 

Hvis du forlater spi l let  
mens det er i gang, får du et
ter en stund høre morsomme 
kommentarer fra spillet, en 
stemme som for eksempel opp
fordrer seg til å gi blaffen I 
TVen og isteden spille videre. 

Jeg prøvde å spille over In
ternet, og det fungerte utmer
ket, men det føltes en smule 
anonymt. Etter fullført spill kan 
du veksle til chat-vinduet, men 
der var det eiendommelig stil
le. Ingen chatting I det hele 
tatt, men det blir sikkert be
dre når antall brukere øker. 

Du kan slutte deg til et på
gående spill når som helst, 
men det er selvsagt enklest 
hvis du er med fra begynnel
sen av. Det går også greit å 
starte et eget spill , da må du 
vente i tre minutter - noe som 
gir andre spillesugne en sjan
se til å bli med. Spillet flyter 
fint på Internet, men det skik
kel ige s pennings m om entet 
opplevde jeg aldri . Dette gjel
der også offline-spillet. 

På minussiden kommer at 
Teazle må kjøres i 2 56 farger ,  
og de fleste av oss har  Win
dows innstilt på 1 6000, eller? 

SCORE:  7 0" 
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I AV PETER CARLSSON 

Tenk deg følgende: 
_...- Kanskje befinner du 

deg i en liten by i Canada. Det 
er kaldt. Du kommer ut fra hu
set ditt og oppdager at det er 
omringet av politi . Men politi
et vil ikke arrestere deg, de vil 
ta livet av deg. Og de er ikke 
alene. Altså er det bare en ting 
du kan gjøre: Skyte deg ut. 

ACTION 
Med en hagle, et maskingevær 
og noen granater springer du 
rundt på et spilleplan som be
traktes på skrått ovenfra. Det 
er iblant vanskelig å avgjøre 
hvem som er fiender. så du sky
ter på alt som rører på seg. 
Og det er nok det sikreste. uan
sett. For du blir selv beskutt. 
brent av flammekastere og pe-

I TEKN O 

SPILL OG MULTIMEDIA 

SKYTI 
SKYTI 
SKYTI 
SKYTI 

Vi har jo b l itt ganske trøtt av skytespil l i før
steperson, el ler hva? Til en avveksling kan 
man pøse på i tredjeperson. Postal gjør det 
ved hjelp av våpen og vold  - og bra grafikk. 
Men er det underholdende? 
pret med granater. Febrilsk 
springer du omkring og finner 
iblant midlertidig beskyttelse 
bak tømmerbiler. smyger langs 
husfasader og gjemmer deg i 
skogen. 

Scenene er som hentet ut 
fra en actionfilm med Arnold 
Schwarzenegger. Problemet er 
bare at her er det du som har 
hovedrollen. Det virker som om 
alle er blitt komplett gale.  og 
snart ligger en større mengde 
mennesker på bakken. endel 
lever fortsatt og ber om nåde. 
mens andre skriker på hjelp. 
Ja. det er harde bud. ingen tvil 
om den saken. 

I begynnelsen blir du ad
vart mot spil lets voldsomme 
karakter. og det er faktisk på 
sin plass her. Men det hele er 
likevel så overdrevet at du et
ter en stund ikke bryr deg. men 
utelukkende konsentrerer deg 
om å kjempe for å komme deg 
vekk fra den konspirasjonen 
som ondskapsfulle krefter har 
satt i sving mot deg. Du må 

jobbe hardt for å ta knekken 
på den kompakte motstanden. 

EDITOR 
Postal er amerikansk slang for 
massemord. men det er også 
en betegnelse på folk som job
ber i postverket i U.SA. Posten 
truet derfor å saksøke RWS 
hvis de ikke endret 'spillets tit
tel .  noe som produsenten ty
deligvis ikke har tatt så hØyti
delig. Det er imidlertid ganske 
tynt med story i selve spillet. 
men RWS selger en bok med 
tittelen Postal - The Book. der 
hovedpersonen fører dagbok 
om hva som hender mellom 
actionscenene. 

I det store og hele går spil
let ut på - ved hjelp av en stør
re mengde våpen - å klare seg 
videre over 1 6  spillnivåer. og 
underveis å svi av så mye krutt 
som mulig. Grafikken og ani
masjonene er bra. men dess
verre er det litt dårlig når det 
gjelder det interaktive - å på-
virker dører. kjøretøy og an
net. 

Man får hovedpersonen til 
å gå fremover ved å holde ned 
den høyre museknappen. sky
ter med venstreknappen og en
drer retning med de vanlige 
musbevegelsene. Dette funge
rer utmerket etter en stunds 
trening. På kjøpet får man den 
editoren som spillprodusenten 
har benyttet for å lage spillet. 
og det er en morsom bonus. 
Selv om jeg ikke har gitt den 
så mye tid .  så virker editoren 
faktisk ganske lovende som 
verktøy til å lage sine egne sce
ner. II PRIMmvT DRIV 
En Pentlum 1 66 og 32 MB RAM 

anhefales for å kjøre spillet i 
hØY oppløsning. Et steg ned på 
prestasjonspinnen fungerer 
hvis du kan klare deg uten vis
se detaljer. I spillet finnes støt
te for LAN- og Internet-spill for 
opp til 1 5  personer. 

• Det er ikke så lett å gi det
te brutale actionspillet en rett
ferdig karakter. Det er vanske
lig å finne lignende spill å sam
menligne med. og likevel er 
dette ikke spesielt originalt. 
Muligens har Postal visse lik
heter med rSyndicate. Føler 
man seg i dårlig humør og bare 
er ute etter en stunds sanse
løs action. så er Postal per
fekt. 

Vil man ha mer enn muse
klikk ut av et spill .  så har ikke 
dette så mye å tilby. Tross alt 
har Postal et primitivt driv. og 
en spillfølelse som faktisk gjør 
det ganske underholdende . 
Men overdrevent voldsomt er 
det. og ensformig og fantasi
løst. 

Men likevel. 



Microtronica 
Tel . :  2237-6020 

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

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

Opplev det totale interaktive 3 D  Sound-systemet med 

to høyttalere, høretelefoner eller i kvadrofoni. Hvis d u  i 

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

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

opprinnelig ble utviklet for NASA til bruk i virtual reality-slmuleringer. Like forbløffende 

som den digitale lydkvaliteten som følger med Monster Sound, er billed kvaliteten du 

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

brette opp skjorteermene og sette I gang. Gjør 

deg klar for en opplevelse du ikke bør gå glipp av 

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

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

http ://www.dlamondmm.de 

!l.iUol! • .  ] 
M U L ' I  • • • I A  

Accelerate your world. 
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SElGES; 

HOVED KORT: Intel triton 
430FX hoved kort komplett 
med parallellporter, com
porter, tastatur og mus
inngang. Kortet selges med 
1 20 M Hz Intel Pentium
prosessor m ed vifte og 
kjøleribbe. Kontakt Geir på 
tlf 221 43601 etter kl . 1 7.30. 

SPILL: Curse of Monkey 
Island selges i originalinn
pakning, nesten ikke brukt. 
Rimelig. Mai l :  oleandre@ 
mallexclte.com. 

VIDEOKORT:  He rku l es 
Oynamite 1 23 videokort med 
4 MB RAM selges for kr. 
500. Mail: toromsda@on
line.no. 

SPILL: Selger Broken Sword 
2 for kr. 450 (kan prutes) . 
Mail: klmkise@onllne.no. 

LYDKORT: Yamaha 1 6-bit, 
SoundBlaster-kompatibelt 
lyd kort selges for kr. 280. 
Mail Robert Riksheim på 

fortec@online.no. 

SPILL: Screamer, Railroad 
Tycoon,  Larry 6, Fighter 
Wing og Tornado selges 
rimelig, eller byttes mot Need 
For Speed, Normality, 30 
Movie Maker, Spycraft eller 
Larry 7. Mail :  Cooltaj@ hot
mall.com. 

SPILL: Jack The Ripper, Full 
Throttle, Backpacker 1 , Hand 
Of Fate, Quest For Fame, 
Fifa International Soccer, 
Little Big Adventure m. fl . 
selges rimelig. Mail: Clber
gum@riksnett.no. 

WORKS ETC.: Jeg selger 
CD med Works 3.0, MS
Scenes 2.0 og MS-Enter
taintmentpack. Selger også 
spil let NetZone. Gi bud! Kan 
evt. ta en Intel Pentium 1 66 
MHz-prosessor i bytte. Ring 
Terje på 38393953 eller e
mail på: kmaberg @ onl i
ne.no. 

SPILL: Ønsker å selge Car
mageddon til Mac. Pris kan 

HELE NORGES DHTHMHRHED 

diskuteres. Mail :  svengh@ 
online.no ellertlf. 623431 40 
(Alexander) . 

SPILL: Jeg selger Cham
pionship Manager Norge '97 
(kr. 250), FIFA Manager '97 
(kr. 300). Alle spillene selges 
med originalt etui og manu
aler. Selger også en Western 
Digital harddisk 340 MB (kr. 
300). Mail: rolfnord@onll
ne.no. 

SPILL: F1 Grand Prix, TFX, 
High Command, War in the 
Gulf, The Ultimate Add On 
for Doo m 1  og 2 selges 
rimelig.  Ring ti l  Andreas 
Herland på tlf. 551 22343 eller 
send en e-mail til herland 
@online.no. 

SPILL: International Rally 
Championship selges for kr. 
200 eller byttes mot Red 
Alert. Mail :  mgreni @ onll
ne.no. 

MODEM ETC.: Selger USR 
56K modem og Hercules 
Dynamite 1 28 videokort 

� KLIPP UT & SEND INN DIN EGEN ANNONSE! (Lag din egen kupong hvis du ikke vil klippe i bladet) � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  

GRATIS -r:�� \f r �)I 
ANNONSERING! I �I' I JI 
BØRSEN er åpen for privatpersoner som vil komme i kontakt med andre 
datainteresserte for utveksling av erfaringer, bytte av shareware osv. 
All annonsering i denne spalten er gratis. OBS! VI tar ikke inn annonser 
som gjelder piratkopler. 
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bil l ig.  Mai!:  aarekuul @ rl .  
telia.no. 

SPILL: Selger eller bytter 
Scorched Planet (kr. 250), 
7th Guest og Wing Comman
der 3 (kr. 1 99) . Mail Bjørn 
Harald på kjellarild.grlmaas 
@ rl.telia.no eller ring meg 
på 53760402. 

SPILL :  Peter Gabri e l 's 
Secret World, Police Quest 
SWAT, Fatal Racing, Toy 
Story animated storybook, 
C&C Red Alert, C&C The 
Covert operations, Nascar 
Racing 2, Star Wars: Rebel 
Assoult 2, Big Red Racing, 
Quest For Fame, F l ight 
Unlimited, Under a Killing 
Moon og Silent Steel selges 
r i m e l i g .  Mai l  meg med 
prisforslag: cbrekke@hot
mall.com. 

SPILL: The Pandora Direc
tive, Space Quest 6, Police 
Quest 4, Sherlock Holmes -
Case of the Rose Tattoo og 
Seneath a Steel Sky (disket
ter) selges rimelig. Mail Lars 
Olav Gjøra på ogJora@onll
ne.no. 

S KJ E R M KORT: Matrox 
Mystique med 4 MS SG
RAM selges høystbydende 
over 700 kr. Mail: sper@riks
nett.no. 

SPILL: Jeg selger bilspillet 
Destruetion Derby 2 for kr. 
200. Mail: jonaso@mldtstu
en.vgs.oslo.no. 

SPILL: Jeg vil selge eller 
bytte bort Broken Sword \ I .  
Mai l :  jon-ev@online.no. 

SPILL: Dungeon Master 2, 
Dark Forces, Big Red 
Racing, Deus, NBA Live '97, 
Magic Carpet 2 selges for kr. 
1 00 pr. stk. Civilization 2, 
Daggerfal l ,  Tomb Raider, 
D u ngeon Keeper, Actua 
Soccer, Jedi Knight selges 
for kr. 200 pr. stk. Helst Oslo. 
Mail: steingrv@ifi.ulo.no. 

AMIGA: Amiga 1 200 selges 
for kr. 3.300. Uten skjerm. 
Mail for mer info: seikesda 
@ onllne.no. 

MS FLIGHT SIM: Selger 
add-on til MS FS 5.1 , Perfect 
Flight. Rundt 250 kr. Krever 
Fl ight Shop for noen av 
funksjonene. Mail: kvernan 
@online.no. 

MODEM: Jeg vil selge et 
Dynalink 33.6 Kbs modem. 
Lite brukt. Prisen kan vi 
diskutere. Mail Oddbjørn på 
t.o.hoyland@online.no. 

C D-ROM: Selger en 4X 
Hitachi CD-ROM til høyst
bydende. Mai l :  kyrrek @  
langhaugen.vgs.no eller 
551 04349 (Kyrre). 

SPILL: Selger Toon Struck 
for kr. 300 e l ler  hø yst
bydende. Mail: IvaragJ@fa
na.vgs.no. 

KORT: Matrox Mystique 3D 
selges for ca. kr 1 000 (prisen 
kan diskuteres). Mail :  fubar 
@os.telia.no. 

SPILL: Full Throttle selges 
for kr. 1 60 eller byttes mot 
Road Rash. Selger også 
Under A Killing Moon (kr. 
1 00) og NBA Live 97 (kr. 
230). Ring Marius på tlf. 
62343950. 

SPILL: Selger Urban Runner 
(kr .  300) , I nternati onal  
Tennis Open (kr. 80) , Wing 
Commander 3 (kr. 1 00) ,  
Tomb Raider 2 (kr. 400), 
Actua Soccer (kr 250). Mail: 
danborge@vestdata.no. 

LYDKORT: Jeg selger et 
Soundblaster 32 med 
programvare. Kr. 600 + frakt. 
Mail :  askjelva@online.no. 

G ITA R FO RS TE R K E R :  
Zoom 9000 gitarprosessor 
og Peavey Envoy 1 1 0 
'gitarforsterker selges. Mail: 
aslef@nordl.no. 

DIVERSE UTSTYR: Matrox 
Mi l lenium grafikk-kort, to 
harddisker 1 00/200 M S ,  
gameeard for to joysticks og 
en OKI Microline 280 skriver 
selges rimelig. Mail meg: 
Erlenda@monet.no. 

SPILL: Destruetion Derby 2 
selges for kr. 200. Mail meg: 
jonas.oedegaard @ os.te
lIa.no. 

SPILLKODER: Jeg selger 
koder for kr. 5 pr. stk. Mail :  
enordvik@c21.no. 

LYDKORT: ESS Technolo
gy 1 6-bits lydkort, drivere 
medfølger. Kr. 400. Mail:  
bnymo@onllne.no. 

AMIGA 1 200: A 1 200 med 
420 MB HD, 1 8  MB RAM ,  
68030/50 MHz, monitor etc. 
selges for kr. 4000 (prisen 
kan dis kuteres ) .  M ai l :  
Martina@onllne.no. 

SPILL: Normality (kr. 90) , 
Syndicate PI us (kr. 80), Big 
Red Racing (kr. 70), Thexder 
(kr. 90), Day of the tentacle 
(kr. 90), AMOK (kr. 70), Fot
ballfeber (kr. 1 00) . Kan evt. 

i �-----------------------------



� selges samlet for kr. SOO. 
Mail: anormann@onllne.-
no. 

DIVERSE UTSTYR: Selger 
en Quantum Fireball 3,2 GB 
SCSI HD for kr. 2.1 00 og et 
WinfTV Happauge TV-kort 
for kr. 1 .000 kr. Mail: krpan@, 
online.no. 

SPILL: Tomb Raider2, Little 
Big Adventure 2, Jedi Knight 
(Dark Forces 2) , Screamer 
Rally, Dungeon Keeper, 
Lands of Lore 2 for kr. 200 
pr. stk. Evt. alle for kr. 1 .000. 
Mail: dlscoimp@online.no. 

SPILL: Theme Hospital og 
Little Big Adventure selges 
rimelig. Mail: rdyrlie@onli-
ne.no. 

AMIGA 500: ASOO selges til 
høystbydende. Mail for mer 
info: a_cap@hotmail.com. 

SPILL: Heroes of Might and 
Magie 2 (kr. 300), Diablo (kr. 
300), Extreme Assault (kr. 
3S0) og Civilization 2 (kr. 
2S0). Prisene kan diskuteres. 
Mail meg: matrox.hansen@ 
robln.no. 

PC-KABINETT: Stort mini-
tower selges for kr. SOO. Mali: 
drehn@onllne.no. 

SPILL: Conspiracy, X-Wing 
(3,S), Rebel Assault, Hand 
of Fate, Dream Web, Star 
Trek 2Sth Anniversary og 
Dark Forces selges samlet 
for kr. SOO. Mali: erllng446@ 
hotmall.com. 

DIVERSE UTSTYR: Penti-
um 7S hoved kort, 16 MB 
EDO RAM. Trident 2 MB 
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blekkpatroner medfølger. Tlf. Power Goo OEM og Miro- Throttle, Wareraft 2 expan-
91 364922. Mail: bjoernkg@ media Manager 2.3 selges sion set selges rimelig. Mail: 
onllne.no. for kr. 1 000. Mail: obrucker cramer_yo@hotmall.com. 

@c2i.net. 
SPILL: Monkey Island 1 og HOVEDKORT: Pentium 1 33 
2 selges billig. Mail meg: SPILL: Hell ,  Command & hovedkort med innebygd 
Leinesma@online.no. Conquer, Red Alert, Worms, skjermkort og lydkort selges 

Worms+, Wipeout, Duke for kr. 1 .S00. Mail: Louthelm 
SKJ E R M KORT: Matrox Nukem 3D, Top Gun, Big @onUne.no. 
med 3D-tilleggskort (4 MB Red Racing, Indiana Jones 
SGRAM), to spill (Ultimate and the fate of Antiantis, Ciea FLYSTIKKE: Jeg selger CH 
Race, Hexen I l) ,  drivere og spillsamling (2 CDer), mange Virtual Pilot for kr. 400. Mail: 
manualer selges for ca. kr. demo-CDer selges for ca. kr. espenwan@onllne.no. 
900. Mail: tmelbost@onU- 200 pr. stk. Thrustmaster XL 

Action Controller selges for KABEL: Nullmodemkabel 
ca. kr. 300. Prisene kan (linkkabel) på 22,S meter 

AMIGA: Jeg vurderer å selge p rutes!  Mai l :  thomas@ selges for kr .  2S0. Mail: 
min Amiga 2000 med S MB vagsoy.mall.tella.com. espenwan@onllne.no. 
minne, Flicker Fixer, 6S0 MB 
HD, Picasso I l  (2MB VRAM) SHAREWARE: Jeg har flere 3DSTUDI04: Jeg skal selge 
grafikkort, digitizer (med hundre shareware-CDer og min 3DStudio R4 komplett 
svart/hvitt-kamera og farge- CDer fra diverse blader. (ikke oppgradert) med dong-
splitter), Commodore 2632 Selges for kr. 1 0  pr. stk. Mali: le, manualer, boken 'Inside 
minnekort og masse pro- hansen7@onllne.no. 3D Studio R4', Digimation 
gramvare/spill. Mail: roar-r@ LenzFX og Magie med 
hsr.no. SPILL: Jeg ønsker å selge dongle, Vost IPAS (flame, 

Tomb Raider, N eed for vapor, scatter, deform, skin 
skjermkort. USRobotics 28.8 PROSESSOR: Pentium 1 33 Speed SE, Rally Champion- og sliee) samt seks opp-
faxmodem. Olivetti Jp 1 70s MHz-prosessor selges. Mail ship, Wetlands, Z, Full Throt- læringsvideoer fra Digimati-
fargeskriver (300 x 300) for pris: rslndre@online.no. tie, Little Big Adventure og on. Foreslå pris på e-mail: 
selges. Mail: lajohan@onll- Goblins & Goblins 2. Mail: radar@onllne.no. 
ne.no. SPILL: Warcraft2 (expan- oas@powertech.no. 

sion set) Beyond the Dark SPILL: Screamer 2, Grand 
Portal (kr. 200), Ceasar 2 LINUX: Linux Slackware 3.4 Prix 2, Rebel Assault 2, A 1 0  

S KJ ERM KORT: Matrox (kr. 1 S0), Under A Killing (Kernei 2.0.30), 4 CDer sel- Tank Killer 2 og Terminal 
Mystiqe skjermkort, med Moon (kr. 1 S0) , Indiana Jo- ges for kr. 200. Mail meg: Velocity selges samlet for kr. 
drivere + diverse spill og nes and The Fate of Atlantis g.gundersen@rlksnett.no. SSO. Mai!: bJoemkg@onU-
programvare selges for kr. (kr. 1 S0), Shelshock (kr. 1 S0). ne. no. 
1 .300. Kontakt Lasse på Kan eventuelt byttes i andre SPILL: Jeg selger Counter-
lassebe@grefsen.vgs.no spill eller programmer. Se�d strike til Red Alert for kr. 1 00. SPILL: Jeg selger Pollee 
eller tlf. 22239688. svar til Torodd på torodsol@ Mali: ellsabeth.fauskanger Quest Collection series (fem 

onllne.no. @dna.no. hele spill) for kr. 3S0. Kan 
SPILL: Spud, Diablo, Zoop, evt. byttes i EDO-RAM. Mali: 
Living Ball, Alien Incident, 486 PC: 486/DX4/S0 MHz LOTUS: Lotus Smartsuite aanensen@ lyngdal.mall. 
Mario's Game Gallery og selges til høystbydende over 96, Encarta 96 og Bodyworks tella.com. 
Inferno selges billig. Mali: kr. SOOO. Mali: stehol@onU- S,O selges veldig billig. Mali: 
angels@onUne.no. ne. no. kvernoey@onUne.no. SUBWOOFER: Subwoofer 

selges for ca. kr. 1 .S00. Mail: 
FARGESKRIVER: Epson TV-KORT: Miromedia PCTV SPILL: Need for Speed 1 ovevlk@onllne.no. 
Stylus Color 2 selges for kr. TV-kort med programmene (speeial edition),  Funny,  
1 .200 (eller bud). Driver + Microsoft VidCap 32, Kai' s Monster Truck Madness, Full DIVERSE: Jeg vil gjerne 

Er det bedre å krig i militæret 
enn på PC-skjermen? �� 

Jeger Skas (1 9): Jeger Yterland (19): 

Jeger Westerhus (20): 
I artillerijegertjenesten har vi mye spenstig 
kriging som er utrolig tøff. Det eneste som 
er døvt er at du kanskje må gå i flere da
ger før det hender noe morsomt, og da er 
man utslitt. Ute i felten savner jeg også 
cola og potetgull, som jeg som regel har 
når jeg spiller på en datamaskin. 

Det gir et mye bedre kiek i 
virkeligheten. Vi kan ligge 
fem meter unna fienden uten 
at de ser oss, samt at det 
smeller rundt oss overalt, luk
ter krutt, røykgranater og 
gass. Men det som er enda 
kulere er å stå i fem timer og 
pusse AGen etter et angrep. 
Det er MAX hat! 

A være i militæret gir en 
mye sterkere virkelighets
opplevelse enn bare å 
krige via dataspill. I militæ
ret er det ikke så enkelt at 
en bare kan trykke på 
«new game» når en driter 
seg uti 

TEIOIO 



selge en Intel Pentium 1 20 
MHz-prossessor, Pentium 
hovedkort og et Soundblas
ter 1 6 lydkort. Samlet pris kr. 
1 .700. Kan evt. også selges 
enkeltvis. Send bud til oddf@ 
vestdata.no. 

PC: 486DX/75 MHz, 8 MB 
RAM, 1 80 MB HD, 1 4" VGA 
fargeskjerm, tastatur, mus, 
4X CD-ROM, 1 6-bits lydkort 
og høyttalere selges for kr. 
3.000 kr. (kan diskuteres). 
Se lger  også sp i l let 
Championship Manager 2 
(96/97). Ring Mats Beck på 
tlf. 66789908. 

SPILL: Selger bilspillet Rally 
Championship for kr. 200. 
Mai l :  Marlar@online.no. 

KONTAKT : 

WEB: Jeg trenger besøken
de til min hjemmeside http:/ 
/home.sol.no/-hesjedal .  
Den er fremdeles under kon
struksjon, så jeg sier ikke nei 
til litt hjelp! 

FS-FANS: Søker Flight Si
mulator 98-fans for en mulig 
gatheri n g .  Gjerne Oslo
o m rådet.  Mail meg på:  
andreast@newmedla.no. 

DATA OG DAMER: Jeg er 
en gutt på 1 6  år som søker 
mailvenner, både gutter og 
jenter. Mine interesser er 
data, damer osv. Mail :  ata@ 
os.telia.no. Du kan også be
søke hjemmesiden min på 
http://w1 .2220.tel ia.com/ 
-u2221 0061 7. 

SKRIV: Jeg er en gutt på 1 4  
år som vil ha mailvenner! 
Mine interesser er: Fotball ,  
data, snowboard, jenter, irc 
osv. Skriv til: hildremyrk@ 
mr.tella.no. 

WEB: Besøk hjemmesiden 
min på http://home.sol.no/ 
-sthole.Mail: sohole@onli
ne.no. 

ØNSKES: 

SPILL: Jeg ønsker å kjøpe 
fotballspiIl og spillet Worms. 
Mail: klmkise@online.no. 

PROSESSOR :  Pentium
prosessor (minimum 1 20 
MHz) med hovedkort ønskes 
kjøpt. Mail: haasveen@onli
ne.no. 

CD-BRENNER: Ønsker å 
kjøpe en rimelig CD-brenner. 
Mail: Jolarsen @online.no. 
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PLAYSTATION:  Spi l l  t i l  
Playstation ønskes kjøpt. 
Maks. 1 00 kr. Mail :  kimkise 
@online.no. 

PROSESSOR: Jeg ønsker 
å kjøpe en 6x86 PR1 66+ til 
en rimelig pris. Ønsker også 
å kjøpe en billg HD. Mail :  
jolarsen @online.no. 

CD-BRENNER: CD-brenner 
kjøpes for ca. kr. 3.000. Mai l :  
espenw.no@frel.mail.telia. 
com. 

AMIGA: Amiga 600 ønskes 
kjøpt. Mail: wstarberg@lts. 
mll.no. 

SKRIVEHODE: Skriverhode 
kompatibelt med Canon BJC 
61 0ønskes kjøpt. Evt. annen 
rimelig fargeskriver. Mail :  
oyslebo@ hotmall.com. 

SPILL:  Ønske r å kjøpe 
Pol ice Qu est 3 e l ler  4 .  
Kontakt Daniel p å  torbjorn. 
arnesen@online.no. 

HARDDISK: En bill ig, pent 
brukt harddisk på rundt 1 -
2000 MB kj ø p e s .  M a i l :  
bnymo@online.no. 

kjøpe en billig bærbar PC. AMIGA: En brukt skjerm til 
Skriv ti l :  Kenneth Vika, 4980 Amiga (Philips eller Com-
Gjerstad. modore) ønskes kjøpt. Mail :  

heineken @atlantis.hials. 
DELPHI: Jeg ønsker å kjøpe no. 
en brukt Delphi program- I 
meringsbok. Mail :  louwang AMIGA: A600 ønskes kjøpt, 
@online.no. med eller uten til leggsutstyr! 

Mail: haakon.krlstlansen@ 
486 PC: Ønsker å kjøpe 486 hig.no. 
PC, med CD-ROM, lydkort. 
Helst med 1 5" skjerm. Mail :  CD-BRENNER: Bill ig CD-
kmelheim@hotmail.no. b re n n e r  ø n skes,  alt av 

interesse. Mail :  Erlenda@ 
PROSESSOR: Finnes det monet.no. 
noen som har en Pentium 
200-prosessortil salgs? Mail: MODEM OG BRENNER: 
u961 141 @studbo.hit.no. Modem 36.6 eller raskere og 

CD-brenner ønskes kjøpt. 
L YDKORT: Jeg trenger et Mail: vaIJok@ nettaxi.com. 
GUS Max lydkort med minst 
1 MB minne. Mail Steffen PLAYSTATION: Ønsker å 
Haaker på wine_gum@ kjøpe brukt Playstation. Mail: 
hotmail.com. heineken @atlantls.no. 

DRIVERDISKETTER: Erdet PROSESSOR: 486 DX2 66-
noen som har et Cirrus Logic prosessor ønskes kjøpt. Mail: 
GP-5446 VGA+PLAYBACK mariesp@onllne.no. 
skjermkort med driverdis-
ketter? Jeg er på jakt etter SKJERM: Monitor med mu-
diskett nr. 1 /2. Jeg betaler! l ighet for video/audio in  
Mai l :  bnymo@online.no. ø nskes kjøpt .  Gjerne av 

typen Philips eller Com mo-
SKRIVE-PC: Kjøper bærbar dore. Mail :  roar-r@hsr.no. 
PC, 386 eller 486 rimelig. 
Mail: rsindre@online.no. 



ekstern CD-brennertil salgs? 
Mail: arbjaane@online.no. 

SPILL: Ønsker å kjøpe Wing 
Commander 1 og 2, Armada, 
Academy, Privateer 1 ,  X
Wing coll. CD, Tie Fighter 
coll. CD, Dark Forces 1 .  Kun 
originale utgaver på CD, med 
manualer og alt. Mail: sver
rev@hotmail.com. 

HARDDISK: Harddisk påca. 
500 MS kjøpes. Mail :  g.gun
dersen @riksnett.no. 

HOVEDKORT: Ønsker å 
kjøpe 486 HK med prosessor 
og RAM. Helst DX2 66 MHz 
og 8-1 6  MB RAM, BILLIG. 
Mail :  brovlg@va.telia.no. 

AMIGA: Jeg ønsker å kjøpe 
en SCSI-kontroller til min 
A4000. Alt av interesse. Mail :  
aae@ robln.no. 

ASUS: Ønsker å kjøpe et 
ASUS hovedkort. Mail meg: 
osonju@onllne.no. 

SPILL: Police Quest SWAT 
ønskes kjøpt. Mail: Jorgenf 
@onllne.no. 

av Maxis og distribuert av 
Mindscape i 1 993. Mai l :  
helgegn @online.no. 

PC: Ønsker å kjøpe en billig 
PC som for det meste skal 
brukes til FT2. Gjerne en 
Pentium eller en rask 486. 
Trenger ikke harddisk. Mail :  
oeohanse@online.no. 

PROSESSOR: Pentium 1 20 
el ler større + EDO-RAM 
ønskes kjøpt. Mail meg: 
bsy@rlksnett.no. 

CD-ROM: Ønsker å kjøpe 
en I D E  CD-ROM . Mai l :

· 

strifeapt@hotmail.com. 

MONITOR: Er det noen som 
har en 1 7" eller større til 
salgs? Mail :  lars.henrlksen 
@ah.telia.no. 

BYlTE: 

SPILL: Jeg har en del PC
spill som jeg kunne tenke 
meg å selge eller bytte bort. 
Send mail, og du får liste 
over hva jeg har. Jeg kunne 
tenke meg bl .a. å bytte til 
meg M oto Racer e l ler  
Screamer 2.  Mail :  brekke@ 
sn.no. 
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SPILL: Vil ha Backpacker 2 
eller Simon the Sorcerer 2. 
Har Sam & Max, Bioforge, 
USNF, Normality og/el ler 
The Dig å bytte med. Send 
mail til oyvind.sandbakk@ 
nl.tella.no. 

SPILL: Jeg vil gjerne bytte 
FIFA 96 mot et annet spill. 
Mail: anders.fjeld@vf.tella. 
no. 

MAC: Macintosh-kontakter 
ønskes forbytte av Mac-stuff. 
Ikke PowerMac! Skriv ti l :  
Torgeir Amundsen, Glitre
gata 1 3, 3600 Kongsberg. 

DIVERSE: 

LØSNINGER: Jeg finner 
spilleheats og løsninger for 
deg. Kr. 1 0  pr. stk. Mail :  tor
bjorn.arnesen@online.no. 

X-FILES: Jeg er interessert i 
å kjøpe nr. 5/96 og nr. 2/97 
av tegneserien X-files (i god 
stand!) som ble utgitt på 
Semie forlag i 96/97. Det ville 
også vært fint om noen vet 
om noen gode sider om X
Files på nettet. Mail :  sms@ 
tr.tella.no. 

min Monkey Island-side på 
http://surf.to/strom. 

X-FILES: Er du interessert i 
X-Files og andre mystiske 
ting + masse annet, så ta en 
kikk på min hjemmeside på: 
h t t p : // h o m  e . s o  I .  n o/  
--objornvi. 

MUSIKK: DJ OverPower 
søker noen som kan lage 
musikkmoduler (format: .XM, 
.XT, .MOD eller .S3M). øy
stein Claussen, Strand, 
8400 Sortland. Tlf. 761 2-
51 73. 
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DEHOSCEIEI 

Forventningene var store da The Party gikk av 
stabelen for syvende gang. Etter partyet i 1996 
med undertittelen «The end of an era)) trodde 
mange at dette ville bli det siste The Party. 
Lignende rykter hadde pi samme tid spredd 
seg om Assembly '97, og folk begynte å bli 
bekymret. Ville dette bety slutten på de virke
lig store partyene? Heldigvis ble både Assem
bly og The Party arrangert igjen - men klarte 
TP7 , leve opp til navnet - THE Party? 

I AV CHRISTER STRAND 

Turen nedover gikk strålende. 
Båten fra Larvik tok seks timer, 
og etter over et halvt døgn med 
tog, bil og båt, ankom jeg Messe
center Aars - den samme hallen 
som det 'originale' TP ble holdt i. 
En ting kan i hvert fall sies om 
TP, det er ikke akkurat noen ver
densmetropoler det avholdes i. 

l demrosc ren en 
Forrige gang jeg var på TP 

var i '95, og den gang ble det 
holdt i Fredericia, Danmark. Beg
ge er småbyer, og begge er for
holdsvis dølle steder. Det første 
som møtte oss da vi kom inn i 
hallen var en resepsjon med sær
deles hyggelige mennesker. Det 
vil si, her var det ikke bare en, 
men tre haller! Jeg har fått høre 
fra flere hold at mange mener 
dette fungerer bedre enn f.eks. 
på TG eller ASM, der det isteden 
er en giganthall, men vet ikke 
helt om jeg kan si meg enig. Ar
gumentene jeg er blitt møtt med 
har vært at det ikke blir så mye 

støy, at man kan bruke hver hall 
til forskjellige interessegrupper 
(f.eks. scenere i en hall, folk som 
spiller spill i en hall, og folk hvis 
største glede i livet er å reise til 
Danmark en helg for å se på por
nobilder på monitoren sin i en 
hall), og at man kan ha en 'rolig 
hall', en 'compo hall' og en 'alt
mulig-hall'. I teorien høres jo det
te veldig kjekt og greit ut, men 
jeg tror likevel ikke jeg kan si at 
jeg er helt enig. Etter min me
ning får man en bedre party-fø
lelse med en hall, og selv om all 
støyen kanskje kan ta knekken 
på folk med svake nerver, hører 
det likevel med. 

00II BABY, ARE YOU 
AS HOT "  I All? 
Mens vi er inne på dette med 
haller, kan jeg ikke unngå å nev
ne at det var tydeligvis gjort sam
me feilen her som på årets ASM, 
det var kokende varmt inne i hal
len. Vi var plassert i Hall 2 ,  og 
uten at jeg skal uttale meg for 
mye om de to andre hallene, sit
ter jeg igjen med inntrykket at 
tilstanden var stort sett den sam
me der. Grensen for hvor lenge 
man kunne oppholde seg i hallen 

om gangen uten å besvime ble 
mer og mer begrenset, og prøvde 
man å gå utenfor for å trekke 
luft, var det som å komme fra 
Syden til Svalbard. Jeg skal ikke 
spekulere så altfor mye i hva som 
var årsaken til dette problemet, 
men jeg klarer ikke å skjønne at 
det ikke blir lagt mer vekt på å 
lØse det, når det tross alt angår 
hvert eneste menneske som be
finner seg på partyet. 

....... OF THE WORLD 
Det var ikke akkurat mangel på 
langveisfarende. Inntrykket jeg 
satt igjen med var at det var folk 
fra omtrent hver eneste nasjon i 
verden som har en scene. Det er 
ganske imponerende at folk drar 
fra f.eks. USA til Danmark kun 
for å være med på et dataparty. 

Som vanlig var det ett land 
som markerte seg speSielt. De 
som har vært på en del større 
parties burde vite temmelig godt 
hvem jeg snakker om - finnene. 
Finland blir av mange omtalt som 
det beste scene-landet i verden, 
og det skjønner jeg godt. Scenen 
i Finland er ikke bare en hobby, 

det er en slags absurd kultur som 
hovedsaklig går ut på å lage en 
masse barske produkSjoner før 
parties, og så levere dem inn helt 
i begynnelsen av partyet. Deret
ter består stort sett parties for 
dem av å drikke, drikke og så 
gjerne drikke litt til. For ikke å 
helt ta livet av den finske turis
men tror jeg at jeg skal la være å 
fortelle om alt det syke som fin
nene fant på i løpet av deres dan
marksbesøk, men jeg kan avslø
re såpass at det var ikke rent 
lite. 

Og for å toppe det hele, vin
ner også finnene mer enn ofte de 
fleste parties de deltar på (se 
f.eks. TG, hvor demo-compoen de 
tre siste årene har blitt vunnet 
av finner), og det på tross av at 
de sjelden så mye som rører en 
datamaskin gjennom hele party
et. Bare fØlg med du, neste gang 
du er på et større party, og hør 
etter om du hører noen som brø
ler «Perkele» eller «Vittu», så 
merker du nok temmelig fort hva 
jeg snakker om! 



IIUIIDIPROBLEMERI' 
En annen type folk som også gjor
de seg litt for godt  bemerket er 
de som reiser land og strand for 
å rigge opp utstyret sitt i en hall, 
og så sitte tre dager i strekk og 
ikke gjøre annet enn å se på por
nobilder. Iblant  kunne det virke 
som om så mange som halvpar
ten av alle deltakerne hørte til 
denne kategorien. Det finnes l ite 
som er så s temningsdrepende 
som å sitte under en compo, med 
alt lys av og tusenvis av forvent
ningsfulle mennesker rundt deg 
som ni-stirrer på storskjermen, 
og to meter unna sitter en fjott 
som spiller 2 Unlimited på full 

PC DEMO: UnreaVPulse 
stakk av med førsteplassen. 

guffe og sikler på tastaturet sitt. 
Kanskje det var disse menneske
ne som sørget for at temperatu
ren i hallen ble så hØY? Get a 
l ife , sier nå jeg! 

TRE pA . GMGr M. 
DEl dR DA VEL lIDE-Y 
Å ha et party delt i tre haller, 
men med kun en storskjerm kan 
by på visse problemer, og dette 
innså organizerne heldigvis FØR 
partyet startet. Hver eneste hall 
hadde sin egen storskjerm, og den 
man fant i Hall 1 (også kjent som 
'compo-hallen') var noe av det 
mer imponerende j eg har sett. 
Endelig et stort party som fak
tisk har klart å holde løftet sitt 
om en storskjerm som faktisk for
tjente navnet STORskjerm. Klart 
bilde og kraftig lyd var en heller 
mild beskrivelse av hvordan com
poene kom frem, men det var hel
ler ikke alt. Compoene i seg selv 
gikk nærmest prikkfritt, det var 
kun en eneste av PC-demoene 

som ikke kjørte som den skulle, 
og det var den norske rECTUM 
cAUDA-demoen «Blue Maxwel» 
som ikke fikk lyd. Andre norske 
bidrag var ytterligere to rE C
TUM cAUDA-demoer, og to intro
er av henholdsvis INF og Sublo
gic. I hvert fall de to sistnevnte 
var helt på høyde med de andre 
bidragene. Intro- og demo-compo
ene holdt en utrolig hØY standard , 
og jeg har ikke opplevd noe l ig
nende siden TP5. Det er tydelig 
at folk mener det skal l itt til før 
man kan levere en produkSjon inn 
på The Party. Man mister iblant 
både munn og mæle over det man 
ser her. 

Ennå har j eg ikke selv klart å 
velge meg noen favoritter blant  
a l le  bidragene, men j eg kan nev
ne de produksjonene som skilte 
seg ut. Det første som satte opp
merksomheten i gear, var at man 
fant flere kjente Amiga-navn i 
demo-compoen.  Veteraner som 
Polka Brothers, Melon og Red-

GUrrA I RØYKEN: Uhell 
kan skje den beste, men 
denne fyren og hans til
skuere tok det ganske så 
lett. . .  

nex skulle ikke være ukjent for 
selv den mest grønne amiga-sce
ner, og alle disse stilte også opp 
med demo. Spesielt Melons demo 
( som var i samarbeid m ed Pulse, 
og som også vant demo-compo
en) ga folk et saftig hakaslepp, 
med kanskje noen av de mest av
anserte 3D-scener noensinne i en 
PC-demo. 

I tillegg har det vært mye 
snakk om en demo ved navn «Kol
me Pienta Pukkia» - eller på godt 
norsk «Tre små geiter».  Dette er 
enkel t og greit eventyret om De 
tre bukkene Bruse, l i tt omskre
vet og med en saftig dose humor. 
I tillegg introduserte denne de
moen en type shading jeg aldri 
har sett før, og som var skikkelig 
stilig. Men skal du få et  skikkelig 
inntrykk av hvordan compoene 
var, bør du ikke nøye deg med 
dette, men heller hente ned hele 
bølingen av produksjoner. Det var 
så mye bra der at selv om det 
gjerne tar noen timer å få med 
seg alt, vil du nok ikke angre. 

.. va oasAt  
Alt tyder foreløpig på a t  The Par
ty vil bli arrangert også i år, for 
imponerende 8 .  gang på rad . Og 
j eg kan ikke annet enn å anbefa
le alle og enhver til å dra dit. 
TP7 danker ut de fleste parties 
j eg har vært på, og det begynner 
å bli en del etterhvert. Vil du vite 
m er, bør du sjekke http://www. 
theparty.dk. Vil du ha fatt i pro
duksjoner fra TP7, vil j eg anbe
fale deg å se på ente n  ftp:/Iftp. 
arosnet. s e/de m o/ d e mo/ 
TP97, ftp:/Iftp.hornet.org/ 
.20/demoslincomingffP97 el
ler på CountZero BBS (225 1 -
9749) . 

MØt opp neste år ,  j eg kan 
sverge på at du ikke vil a ngre! 

TEKNO 
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PlelUREllI 

Er du ofte plaget av røde øyne, grønt ansikt og diffuse m or
genstemninger? Hvis dette ikke skyldes overdreven festing, 
har du kanskje et akutt behov for et bildebehandlingspro
gram. I så tilfelle kan du finne din medisin i Picturelt! fra 
Microsoft. 

Picture It! markedsføres som et enkelt program. I løpet av 
en snau halvtime har en datakyndig person vært igjennom de 
fleste av mulighetene som programmet byr på. Dette sier e n  
g o d  d e l  om begrensnin gene i denne pakken, m e n  like mye o m  
d e n  lave læreterskelen. Det tok meg bare fem minutter å lage 
en smekker liten kalender til å henge opp på veggen. 

Picturelt! preges av et meget ryddig skjermbilde. Du har i 
utgangspunktet to valgmuligheter: Arbeidsbenken, der bil
der blir fikset, klippet, bøyd og tegnet, og prosjektområdet 
hvor du lager collager, postkort, setter på rammer eller 
kalendere. Menylinjen er så enkel at du nesten aldri trenger 
å bry deg o m  den. 

Arbeidsbenken inneholder en god del enkelt tilgjengelige 
funksjoner. Vil du fjerne røde øyne på et bilde, trykker du bare 
på «fjern-røde-øyne»-knappen .. ! Kvaliteten er mer enn god 
nok for Internet-bruk, og til  utskrifter på en vanlig blekk
skriver. 

Her er vanlige operasjoner enkle, mens avanserte, sære 
ideer kanskje ikke lar seg gjennomføre i det hele tatt. Det er 
altså prisen man betaler, men jeg tror alle nybegynnere i nnen 
både bildebehandling eller data, likevel kan ha mye nytte av 
dette programmet. I hvert fall som en god start! 

Produkt: Picturelt! 
Produsent: Microsoft 

Andre E. Eide 

• 

m ga 
PowerPC bl ir  ny 
Amiga.-prosessor! 

Amiga Inc .  kunngjorde i slutten 
av januar hvilken prosessor 
som skal få æren av å drive 
fremtidens Amigaer. Valget fal t  
på Phase5s løsning om å bruke 
PowerPC (PPC) fra Motorola. 
En av grunnene for dette var at  
man raskt ønsker å komme på 
markedet med kraftige Amiga
maskiner. I en overgangsperio
de satses det på å bruke to pro
sessorer i hver maskin - en 
680xO for kompatibil ite t  og en 
PPC for rå kraft. 

PowerPC var opprinnelig en 
prosessor laget i samarbeid 
mellom Motorola,  I B M  og Apple 
for å skape en felles maskinva
replattform kalt  CHRP (Com
mon Hardware Reference Platt
form) ,  men da Apple trakk seg 
fra prosjektet, har Power PC
prosessoren kun blitt brukt i 
Mac-systemer samt  i en del 
UNIX-maskiner. 

Samtidig som Amiga Inc. øn
sker å satse på PowerPC har 
HiQ annonsert en maskin ba
sert på Samsungs (tidligere Di
gitals) lynraske Alpha-proses
sorer som kan kjøre AmigaOS. 
Dette vi l  i første omgang gjøres 
mulig ved å emulere Amigaens 
unike chip-sett, men i fremti
den satser de også på å kunne 
presentere en versjon av Ami-

gaOS spesielt laget for Alpha.  
Phase5 har SØkt om li sens 

for å utvikle en PowerPC-ver
sjon av AmigaOS. Amiga Inter
national har signalisert at de 
ønsker å imøtekomme alle fore
spørsler om å lisensiere både 
nye Amigaer og AmigaOS. 
S pørsmålet er om dette ikke 
kan virke destruktivt for Amiga
en. Dagens utgave av AmigaOS 
er nemlig kompakt og uhyre ef
fektivt sammenlignet med Win
dows. Hvis det plutselig vil fin
nes tre versjoner av AmigaOS -
hvordan kan man da vite at alle 
tre versjonene er kompatible og 
a t  al le er  l ike oppdaterte? 

Amiga Inc. skal i første om
gang utvikle AmigaOS versjon 
3 .5  kun for 680xO-prosessoren.  
Om versjon 4 av AmigaOS bl ir  
et produkt som helt  el ler delvis 
trenger PPC, er uvisst. 

PROGRAMMER 
Over et 20-talls programvare
selskaper utvikler for tiden 
PPC-versjoner av titler som 
Ouake, Personal Paint, 
tmagine, Aladdin 4D, Art 
Effect, Lightwave og mange 
flere. Norske Opera Software 
stilte for en tid tilbake spørs
målet om noen var interessert i 
å kjøpe browseren Opera hvis 
den kom til Amiga - og respon
sen�skal ha vært overveldende! 

fl
-
en s tadig dødsdømte Ami

gaen virker overraskende frisk 
og klar  for nye tak! 
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/følørende t:oGldes* I din PCI 
Når du logger deg inn på forskjellige steder på Internet, sender PCen 
din ut personlig informasjon om deg, kanskje uten at du er klar over det. 

Svenske Johan skriver dagbok på Inter
net. Se hvor bra en hjemmeside kan bli 
med helt enkel design, bare Innholdet er 
interessant nok. Johans dagboknotater 
finner du på • -

I 

Du kopler deg til en 
datamaskin (vert) 
via Internet 

Verten sender 
en liten datafil 
(cookie); brukerens 
datamaskin lagrer 
filen 

Etter hvert 
som brukeren 
og verten 
kommunise� 
lagres data i 
cookie-filen 

PlI Neste gang du � kopler deg til 
vertsmaskinen, 
kan denne lese 
din cookie og 
finne ut hva 
slags Intemet
vaner du har Dataspillet om 

Spice Girls er pel 
vei. Det kommer 
pel Playstation i 
løpet av velren! 

��nfl�d�=�=��=�="��=�Unklcookles.hlm 
KILDE: News AI 

619197 

AR 2000-BUG'EN NÆRMER SEG 
Den såkalte Millennium 2000 Bug er et resultat av datatabben som viser årstall som 
to sifre istedenfor fire. Mange programmer mangler de to første sifrene som kan 
skille år 1 900 fra år 2000. Dermed kan det oppstå totalt datakaos den dagen 
vi går inn i år 2000, med uante konsekvenser. 

Feilen påvirker programmer som kjører dato- og tids
følsomme systemer, som heiser, atomreaktorer, 
termostater, videospillere, trafikklys osv. 

SYSTEMENE BEREGNER FEIL 
Applikasjoner som beregner alder og tid kan komme til 
å feile fullstendig i år 2000. Mange datamaskiner vil tro at 
vi befinner oss i år 1 900, og vil dermed regne feil eller 
slutte å fungere pga. innebygde sikkerhetsrutiner. 

Ukorrekt beregning 

" Fødselsår: 1 954 
� Alder i 1 999: 99-54=45 

" Alder i 2000: 00-54=-54 

Korrekt beregning 

� Fødselsår: 1 954 
� Alder i 2000: 

2000-1 954=0046 

PRISa SOM iil BETALES 
4!1 Det kan koste mer enn svimlende 600 milliarder 
dollar å løse problemet verden over. Spesielt utsatt er private 
bedrifter og offentlige etater som må få rettet eller erstattet store 
mengder programvare som er av vital betydning. Alle som har 
datautstyr kan bli direkte rammet. 

Millioner av datastyrte systemer verden over kan slå ful lstendig 
krøll på seg. 

Flyvirksomhet 
� Flyenes data
systemer kan 
kollapse, med uante 
sikkerhetskonse
kvenser. 

Militære systemer 
.., Avanserte våpen 
kan klikke, eller ikke 
virke i det hele tatt. 

Pakkesystemer 
., Klarer ikke å trykke 
korrekte «siste for
bruksdag»- og «best 
før»-datoer på mat
varer osv. 

Transport 
.., Varesendinger kan bli 
forsinket eller helt stanse. 

Myndigheter 
� Trygaer o.l. kan bli forsinket 
eller stoppet. Skatteoversikter 
kan forsvinne. 

Kraftverk 
.., Sikkerhetssystemer og feil kan 
føre til total stans. 

Bankvesen 
.., Store problemer med 
elektroniske overføringer. 
Renteberegninger kan bli feil. 

Sikkerhetssystemer 
" Safer, låser og andre 
tidssensitive innretninger kan 
gå i stå. 

KILDER: Gartner Group, Chicago Tribune, Apple Computer, Reininger 
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Dani.l «Boog.yman of Gigatron» 
Han,and.r i ,v.n,k. O't.r,und har 
lag.t d.tt. kun'tv.rk.t. Er d.t øya Man. 
mon tro'( Dani.l har b.nytt.t .n Amiga 
1200 m.d t.gn.programm.t O.Lux. 
Paint 4. Bild.t .r fønt t.gnet på papir. 
og d.r.tter «t.gn.t av» på Amiga.n. 
Bildet gikk for øvrig til topp, i .n 
grafi kk-konkurran •• på party.t 
Hack.r.nce i Hirno.and nylig . 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

De som får bildene sine hengt opp i Galleriet. belønnes med en overraskelse i posten. KUN SNAll MAIL: TIICNO. Gllllltlt. pGIIboIIII 111 � 1201 0.10. 

Utt HaUb.rg fra Linkoping .r 
m •• ter for d.nne impon.r.nde 
dam.n. Kun'tv.rk.t har fått 
titt.l.n Valkyrie, og .r lag.t 
på .n P.ntium-PC m.d 
programmet 30Studio Max. 
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