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Microsoft"· FrontPage" 98 -- Den enkle måten å lage og vedikeholde WEB steder på! .............. Her er alt du trenger! 
Spektakulær grafikk v.h.a. Microsoft Image Composer og MIcrosoft GIF animator med over 2000 ulike billed eksempler. 
Med �rontr:age 98 kan man meget enkelt legge til fimksJon�lttet t�ed JAVA applets, ACTIVEX teknologI, og ultke Browser verktøy. Her er også meget kraftig verktøy for å administrere en WEB side. For de som bruker MICROSOFT OFFICE �7 er det også mulig å benytte fimksjoner so� ordlIster etc. Microsoft FrontPage 98 krever Wm�ows 95 eller Windows NT 4.0/ NT WorkstatlOn 4.0 
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miroMEDIA' PCTV/PCTVpro A 
.. 

Microtek Phantom 4800 
<dolkescanneren» 

• 24 bits farger 
E;;;�= ;�;rt �m i\�! ;;�_ 

._� -'o '/ 4:�� • Scanning i ett pass 
• 300 x 600 ppt optisk oppløsning 

PCI kort med TV-tuner, og for opptak fra TV! 

Se TV på PC under Win95INT. . . 
'd . ut for s-VHS (S-video) og CompoSlte kIlder, 

• 4800 x 4800 ppt interpolert oppløsning 
In

.
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Yl
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a
�n!ed 320x240 oppløsning, digitaliser�ng av video 

�:fe�o
Tc;,�g lagJ'ing t� harddisk, stillbilde capture, skaler TV��kJermenleveres • SCSI eller parallellport tilkobling . I " V'd p32 og Km 5 power GOO 

med miroMEDIA Manager, 111 I ro Te eVlSlOn, I ca 

miroMEDIA PCTV pro hal' allt som PC TV har 

� pluss: Digital stereo FM-radio, NICAM 

PCT:-� __ stereodekoder, og _+videoredigeringssojtware .. 
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• PhotoImpact 
• iPhotoExpress 1 �\., ---� • scanWisar�\ .  ---� Parallel( � SCSI 1 250.- --

1250.� , .,-......� 
Clue 4.0 Standard ..................................... 1 370 
Clue 4.0 Maxi ............................................ 3 240 
OmniPage Pro 8.0, 1 br ............................ 4 890 
OmniPage Pro 8.0 oppgr. fra5/6/7 til 8.0 .. 1 530 
OmniPage Pro 8.0 oppgr. fra LE/DirIWS . 1 990 
Domino 4.5 starter Pack ........................... 6 990 
Norton Antivirus 4.0 Win95/NT Int. ... , .......... 700 
Norton Antivirus 4.0 Win95fNT UPG lnt. ..... 480 
Norton Antivirus 4.0 Win95/NT 5 br .. ........ 3 280 

Prosessor m/vifte 
IBM/Cyrix P200+ .......................................... 890 
Cyrix 166 MMX NYHET! .......................... 1 030 
Cyrix 200 MMX NYHET! .......................... 1 550 

Intel P 200MMX ......................................... 1 840 
Intel P 233MMX ......................................... 2 490 

PageMaker 6.5 Win Gb ............................ 5 590 
PageMaker 6.5 Windows Upgrade Gb ..... 1 950 
Publisher 97 for 32·Bit Win No CD-Rom ..... 990 
QuarkXpress 4.0 Win Engelsk .................. Ring 

Internett 
Corel Web Master Suite (: . ..... .................. 1 730 
HotMetal Pro 4.0 ....................................... 1 490 

Grafikk 
IIlustrator 7.0 Eng ...................................... 3 360 
Corel Draw 7.0 Eng CD ............................ 3 990 
PhotoShop 4.0 Eng ................................... 5 590 
Kai's Power GOO, Win & Mac ..................... 450 
Kai"s Photo Soap ......................................... 590 
Micrografx Abc Graphics Suite2 Win ........ 3 950 
Designer 7, FlowCharler 7, Picture Publisher 7, Simply, D 2, 
QuickSilver 3.0, Media Manager 2.0, 35.000 ClipArl, 286 fonter 

Adobe Acrobat 3.0 .................................... 1 890 

CD-Rom 
Sofies Verden enbruker PC eller Mac ......... 470 
Telefonkatalogen på CD-Rom ...................... 390 

Hjelpe Programmer 
Cleansweep 3.03 Eng .................................. 460 
Diskeeper V2.0 Win NT V4 Wor.kstation ..... 490 
PowerQuest DriveCopy ............................... 395 
Uninstaller 4.5 for Win95/NT 4.5 ................. 395 
Norton Utilities 2.0 NT 3,5/CD ..................... 890 , 
Norton Utilities 2.0 Win95 Eng 3.5/Cd ......... 795 
PartitionMagic 3.02 ...................................... 695 
Syste� Commander 3.0 .............................. 695 

Kommunikasjon 
Trio Communication Suite 5.0 ..................... 940 
Win Fax Pro 8.0 Win 95/NT CD .................. 950 
WinLynx97 ................................................. 1 490 
Pc Anyw 8.0 W95/NT Host & Remote ...... 1 440 

Minne 
16 MB EDO .................................................. 360 
32 MB EDO .................................................. 790 

Programmeringsverktøy 
Borland C++ Builder Pro ........................... 4 640 
Borland C++ Builder Standard ..................... 810 
MS Visual C++ Learning Ed 5.0 Win Eng ... 880 
Delphi 3 Desktop .......................................... 790 
Delphi 3 Pro .............................................. 4 520 
Delphi 3 Pro Upg ....................................... 2 150 
Delphi 3 CI./Server Suite ........................ 15 200 
Delphi 3 Server Suite Upg fra Pro .......... 12 870 
Visual Basic Pro 5.0Win Eng CD ............. 4 470 
Visual Basic Std 5.0Win Eng CD ................. 880 

Scannere 
AGFA SnapScan 310 ................................ 1 690 
HP Scanjet 6100C For Pc, C6267A-AC1 5 460 
Microtek Phantom 4800 ............................ 1 250 

Samlepakker 
Office 97 Nor Cd ....................................... 4 490 
Office Pro 97 Nor Cd studentlisens ......... 830 
Corel WP Suite 8.0 Eng ............................ 2 600 
Corel WP Suite 8.0 Eng Upg .................... 1 260 

Digitale kameraer 
Olympus Camedia C·820 L ...................... 7 310 
Olympus Camedia C·420 L ...................... 3 660 



Må du velge mellom lV-spili og dama, så husk at Nintendo 64 gir deg bedre spillkontroll, 

artigere action og morsommere monstre. Samt større variasjon: Her ser du noen av 

de over 30 spillene som kommer allerede i år. Mange er på plass allerede, og alle 

har 64-bits grafikk og utrolig nsalistisk 3�plevelse. Løp og kjøpt 

Tipstelefon 820 51 166 man-tre kl 16-18 kr 5/mln. ��.I_ Nlntendo 64 kun 1.895,-1 www.nlntendo.no "l".::" f�' 
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CD-I NFO PÅ N ESTE S I DE! 

I c�berworld 

HOLD VARMEN MED TEKNO! 
Hvilken rolle spiller det om gradestokken ute kryper nedover, 
når vi kanfriste deg med nok et brennhett nummer av TEKNO? 
Som vanlig kan vi by deg på massevis av lesestoff -pluss Norges 
mest spennende CD-ROM, fylt med spilldemoer, programmer, 
shareware, verktøy og andre godsaker. 

Denne gangen har vi ekstra mange spilldemoer med på 
CDen, og blant titlene jeg vil fremheve er den nye norske kampfly
simulatoren Joint Strike Fighter og det norske julespillet 
Interpose X-Mas, 

Joint Strike Fighter er laget av Oslo-selskapet Innerloop, 
som ble startet så sent som i mai i .Dor, Dette er i sannhet et ungt 

firma også på andre måter: Gjennomsnittsalderen på 
medarbeiderne er nemlig ikke mer enn 23 år. På side 10-13, samt 
på side 42-43, gir vi en bred presentasjon av både Innerloop og 

Joint Strike Fighter. 
Interpose X-Mas er et julespill som er laget av Twilight 

Zone Software i Sarpsborg. I dette spillet, som er en vri på 
Twilight Zones kjente shoot em-up-spill Interpose, blir det opp til 
deg å redde årets store høytid: Enfælfyr prøver nemlig å 
konkurrere ut selveste julenissen, og ingen andre enn du kan 

stoppe ham! 
Ellers lar vi teppet gå opp for en nyhet jeg vet mange av 

dere har ventet på med lengsel og spenning -Quake 21 Tonny 
Espeset gir deg en grundig rapport om nykommeren. La det 
være sagt med en gang: Dette blir en ny storhit på PC
spillfronten! 

Temasidene i dette nummer handler om digital video. 
Prisene på den maskin- og programvare som trengs for å 
redigere video på PCen går jevnt og trutt nedover, samtidig som 
utstyret blir stadig mer avansert. Dermed åpner det seg 
muligheter også for deg som ikke har proff-budsjetter å rutte 

med På side 14-20 forteller 
Mats-Ola Strøm om hva slags 
utstyr du trenger, og han gir 
også sine råd om hva han 
mener du bør satse på. 

Ingen grunn til å gremme seg 
i kulden, med andre ord! 

NESTE NUMMER KOMMER 20. JANUAR I 
TEKNO 



Stopp pressen: Den 
onde vitenskaps
mannen Atnas Sualc 
har konstruert sine 
egne julen isser og 
rei nsdyr. Han er på 
ve i for å ta over jule
n issens hje på 
N rdpolen og sende 
av gårde a l le  jule
gavene. Du må stoppe 
ham før han når sitt 
må l !  

I AV INGE MATlAND 

(l3J Julefe ten �r med 

CD-ROM andre ord ) over-

hengende fare. fol
ken . Det er  opp til deg å stoppe 
den forrykte Atnas. lik at den 
virkelige juleni en om vi al le 
elsker kan få gjort jobben sin i år  
også. 

Alt du behøver å giøl'e for å 
redde året glitrende j uleeven
tyr. er  å fyre opp PCen din. plas
. ere TEKNOs nyeste CD-ROM i 

TEKN O 

TEHNOs CO-HOM 

gangen: TEKNO slår til med en 
gnistrende demo av Joint Stri
ke Fighter, den splitter nye fly
kampsimulatoren fra o slose l
skapet Innerloop. Dette er et spill 
som krever sin maskin men har 
du en Pentium 90 eller bedre -
og et bra grafikkort - er det du
ket for storslagne opplevelser i 
luften. En fyldig presentasjon av 
produks jonsselskapet Innerloop 
starter på side 1 0  i dette num
m er, mens Tonny E speset gir 
spillet en grundig vurdering p å  
side 46-48 i CIRCUS-seksjonen . 

Vær imidlertid oppmerksom 
på følgende: På grunn av man
glende støtte for lange filnavn i 
systemet rundt TEKNOs CD�ROM 
Explorer må enkelte av spillene 
pakkes ut på egen hånd, med 
f .eks. WblZip. Dette gjelder for
uten Joint Strike Fighter (jsLzip) 
også Uprislng (smbuild.zip) og 
Incubation: Time Is Runolng 

spilleren - og starte s pil let In- OutJBatl,le Isle 4 (incdemo.
terpose X-Mas. Det er gutta i zip). WinZip følger med på CDen! 
Twilight Zone Software i Sarps
borg - som vi t.idlige re har pre
sentert her i bladet - om er mes
tere for dette spillet, som ganske 
riktig er en julevri på deres kjen
te shoot'em-up Interpose. 

Men det er enda mer norsk
produsert å fryde seg o er denne 

TEKNOS JULEPAKKE 
Vi skal her ta for oss  innholdet, 
på C D-ROM en directory for di
rectory. Husk at de fleste filer og 
p rogrammer er utstyrt med hjel
petekster som faktisk KAN være 
til nytte hvis du plutselig skulle 
stå fast! Vi gjentar at vi dessver
re ikke har mulighet  til å gi tele
fonh je lp  når det gjelder CDene 
våre . Skulle du mot formodning 
støte på uoverkommelige proble
mer underveis, så ka n du sende 
en mail til o s om dette på adres
sen tekno@telmo.no. Spørsmål 
av allmenn interesse  vil så langt 
d t er praktisk mulig bli besvart 
i ne te nummer! 

FILMTHL 
Vi er midt oppe i den heftigste 
kino sesongen ,  med et  vell av  
spennende nye filmer. l FILM
TRL-filområdet gir TEKNOs CD
redaksjon deg smakebiter på hele 
23 aktuel le  filmer. a ll e  sammen i 
MOV-format: 

• Mr. Bean 
• Face/Off 
• The Game 
• James Bond: 

Tomorrow Never Dies 
• The AssignmeD t 
• Boogie Nights 



• Tbe End of {ljolence 
• Gang Related 
• Star Ttek: GeneratioDs 1 
• Star Trek: Generations 2 
• Head Above Water 
• Home A/one 3 
• Tbe lndian in tbe GLJpboard 
• L. A. Gonfjdentia/ 
• A Life Less Ordinary 
• Tbe Locusts 
• Mad Gity 
• RocketMan 
• Paperback Romance 
• Star Maps 
• / know what you did 

last Sllmmer 
• Money Talks 
• An American Werewolf 

in Paris 

FREEMIND 
TEKNOs FREEyourmindWARE gir 
deg digital massasje i mørketi
den. l avdelingen for EYECANDY 
kan vi også denne gangen by på 
spennende nyheter: 

Acidwarp er blitt 32-bits. 
Det ser bra ut, men vinduet er 
kanskje litt i minste laget? Man
data er oppdatert, og er mer far
gesprakende og hypnotisk enn no
ensinne. Et annet program som 
har gjennomgått ansiktsløftning 
er Zonerings, som nå blant an
net ilJneholder en forhåndstitt når 
du laster nye effekter'. 

Vlnce har klart å klemme 
frem enda et par belcrazy multi
mediaprogram. Det ene lærer deg 
effektivt thailandsk, og det andre 
forteller deg en hel del om sen
trifugalkraften (kom ikke her og 
si at vi ikke tenker på hva du 
virkelig har bruk ror!). 

Til slutt har vi n katalog full
proppet med herlige skjermten
nere. 

I EARCANDY -avdelingene slår 
vi fast at livet i det babylonske 
samfunnet iblant kan være vel
dig kompilsert . Et eksempel på 
dette er at opphavsrettslovene 
dessverre tvinger oss til å slutte 
med å publisere moduler på CDen 
vår inntil videre. Som plaster på 
såret har vi plukket sammen ek
stra mye musikkrelatert denne 
gangen. J denne katalogen nnner 
du det meste og det beste av trac
kers, players og soft-synther. 

l DEMO-katalogen byr vi på 
et utvalg demos fra Assembly97, 
og i GALLERIET henger et nytt 
utvalg datakunst fra TEKNOs le
sere. Hvis du øn ker å bidra med 
filer til TEKNOs CD. så husk at 
disse må sendes via vanHg post 
til denne adl'es en: TEKNO, CD
redaksjonen, postboks 131 
HoImUa. 1203 Oslo. 

TEHNOs CD-HOM 

Sender du inn egenpt'oduser
te musikkmoduler, MÅ disse led
sages aven skriftlig og under
tegnet garanti for at du ikke har 
benyttet biter av andres musikk 
og/eller ulovlige samples. 

GAMES 
Det er spillUd! I GAMES-avde

lingen finner du heftige demos 
av spill for DOS og Windows 95. 
Følgende titler står på program
met denne gangen: 

DOS: 
• Mass Destruction (mass
dest.zip): Du tar kontrollen over 
en tank. og skal skyte fienden i 
fillebiter. 
• Lords of Midnight (mid
night.zip): Et klassisk RPG- pill. 
• Shadowcaster (shadow.zip): 
Actionfylt 3D-eventyr. 

WIN95: 
• Ctaw (clawdins.exe): Et spen
nende, tegneseriebasert platt
formspill. 
• Defiance (defdemo2.zip): Et 
3D-actionspill. Du styrer en bak
kebasert farto t med bØytekfio
logiske våpen, og kjemper mot 
en gjeng gale vitenskapsmenn. 
• Entrepreneur (entdemo.exe): 
Strategispill. Du er president i et 
voksende, multinasjonalt selskap. 
• IncubaUon: Time is funn
ing outIBattIe Is)e 4 (incde
mo.zip): Et taktisk strategispill 
der du skal knuse fienden med 
massevis av våpen og annet ut
styr. OBS! Må pakkes ut med 
WinZip! 
• Interpose X-Mas (ip mas.
zip): Hjelp julenissen! 
• International Rally Cham
pionskip (irc_d3dd.zip): Nr. 4 i 

rekken av en serie bilspill fra Eu
ropress Australia. Bra grafikk og 
støt\te for Direct 3D. 
• Jet Fighter III (jf3dem.exe): 
Flysimulator fra Mission Studi
os. med støtte for MMX og 3Dfx. 
• Joint Strike Fighter (jsf.zlp): 
Det rykende ferske NORSKE fly
spillet. OBS! Må pakkes ut med 
WinZip! 
• The LED Wars (leddemo.exe): 
Et sanntids strategispill som lig
ner litt på Warcraft Il når det 
gjelder grafikk og spillbarhet. 
• Mageslayer (magedemo.exe): 
Et actionspill fra Raven Softwa
re (utViklerne av bl.a. Hexen). Du 
utrydder det onde ved å bruke rå 
makt og magi - og ved å løse 
massevis av gåter og utfordrin
ger. Alt i et overhead 3D-per
spektiv. 
• Baseball Mogul (mogdemo.
zip): Styr et baseball-lag! 
• Net Storm (ns l 05 .exe): Kom
binert acLion- og trategispill. På 
CDen finner du og å en versjon 
av samme pill med ek tra lydfi
ler (n81 05m.exe). 
• Blupi's Planet (pblupLe.exe): 
Plukk blomster og knert vemme
lige romvesener! 
• POD (poddemo.exe): E� futu
ristisk bilspill fra UbiSoft. En 
3Dfx-versjon av samme spHl er 
også med (poddem03.exe). 
• Uprising (srnbuild.zip): Et. av 
de første strategispillene i en ny 
sjanger - førstepersons sanntids
strategi. OBS! Må pakkes ut med 
WinZip! 

• Worms 2 (worms2.zip): Opp
følgeren fra Team 17s store spill
suksess. Du styrer en tropp mar
ker i et tilfeldig generert land
skap, og slåss om å tilint.etgjøre 
de andre markene. 

SW 
Bengt-Åke Olofsson bringer også 
i dette nr. massevis av spennen
de shareware. Les om alle god
bitene i oppslaget på neste side! 

UTIL 
J denne katalogen finner' du di
verse PC-verktøy og -hjelpemid
ler. 

• Clipmate 4.5 (cm32_ 451.
exe): Utvider funksjonaliteten på 
klippebordet ditt. 
• DiscPlay 4.0.4 (discp404.
exe): Ny audiospiller. 
• Stlletto 97f (stiI97f1.zip): 
Drag'n'drop kontrollpanel. 
• WinAmp (wamp 154.exe): 
MP3-player til Windows 95. 
• WlnZip 6.3 (winzip95.exe) : 
Utpakking program for Windows 
95. Bruk dette når du skal pakke 
ut demoene av Joint Strike Figh
ter. lncubation og Uprising. 
• Winpack 32 de Luxe (wp
beta.exe): Pakker ut zip. gzip, arj, 
lharc. tar, unix compress, zoo, 
uuenoode. xxencode, binhex 4.0, 
mimelbasc 64. Betaversjon. 
• WinZip SeltExtractor 2.1 
(wzipse21.exe): Lag dine egne 
selvutpakkende filer. 

Tbat's all for denne gangen! 

TEKNO 



DET ER SERVERT: 
Her får du en ny, her
l ig ladning med nyttig 
og unyttig PC ... share
ware. Programmene 
finner du som vanl ig 
på TEKNOs g l itrende 
CD-ROM! 

I AV BENGT-ÅKE OLOFSSON 

BOBLETEMA 
To spill med boble
terna innleder sha
rewaresidene den-

ne gangen. I det nesten Tetris
beslektede (på lang avstand) 
Bubblepuzzle97 (bubble97.zip) 
gjelder det å skyte ut  ulikt farge
de såpebobler fra en såpeboble
kanon slik at de havner på andre 
bobler av samme farge. Hvis du 
klarer å feste sammen tre bobler 
av samme farge så løsner de, og 
de kan i fal let  dra med seg an
dre. Rens en hel bane, og du kva
l ifiserer deg til neste skummen
de n ivå . Hvor kommer alle eien
dommelige ideer fra? 

Ishareware 
Bubble Pop Shareware 

V1.2 (bubblepc.zip) er et  l i te 
plattformspill der ditt oppdrag er 
å redde den farge Bublina samt 
resten av verden fra den onde. 
Fullversjonen av dette svenske 
sharewareprogram m e t  koster  
1 59 kroner. 

SlUE A 
Det finnes mange programmer 
som påstår å kunne skjemalegge 
både program m e r  og d iverse 
funksjoner i PCen din, men de 
fleste er ganske vanskelig å for
s tå seg på (synes enfoldige jeg) . 
Men Schedule Wizard 97 
(sw97.zip) er en anelse mer lett
begripelig og det beste alternati-

I vet jeg har funnet  hittil. Foruten 
å starte program med ulike for
u tbestemte parametre kan du 
også få små, kjekke huskelapper 

8HTUELL SH8REW8RE 

til å poppe opp på bestemte tids
punkt. Gå ut med hunden, kjØp 
skokrem, mat kyrne, mulighete
ne er ubegrensede! 25 dollar kos
ter Schedule Wizard 97 - en smu
le dyrt,  synes jeg. 

IGO 
Programmet Amigo 2000 (32-
psam.zip) har absolutt ingenting 
å gjøre med disse berømmelige 
boksene fra den grå datafortiden, 
tross det nesten likelydende nav
net. Det er ganske enkel t  et l ite 
huskeprogram. Amigo legger seg 
behendig som et  ikon i aktivitets
feltet, og forblir der så lenge du 
ikke høyreklikker på det. Med 
Amigo legger du lett inn påmin
nelser for bestemte situasjoner 
eller gjentatte hendelser. Kanskje 
ikke den beste tidsplanleggeren 
jeg noensinne har sett, men hvor-

I 
for ikke prøve noe nytt i dag? 
Programmet kommer fra Prima 
Software. 

LAU HBOARD 
Launchbordet er dekket! Med det
te finurl ige programmet kan du 
sørge for at et valgfritt program 

I starter ved trykk på en av funk
sjonstastene. Eller at du havner 
direkte på en ønsket hjemmeside 
på Internet. Rekker ikke funk
sjonstastene, kan du også gi an
d r e  t a s t e r  n ye egen skaper . 
Launchboard (lb32.zip) kom
mer fra Darwin Keyboards. 

HUS 
Du går kanskje rundt offline og 
funderer ut massevis av ting du 
skal f inne på neste gang du ko
pler deg opp mot nettet, nyttige 
eller bare morsomme ting du vil 
gjøre. Men når du så har satt 
modemet i sving så er det ikke 
sikkert at du husker hva det var 
du skulle gjøre, antakelig er alt 
sammen helt bortblåst. Med In
ternet Reminders (inetrem. 
zip) installert åpnes en rute hver 
gang du starter Internet. Der pre
senteres alle de lovende URLer ' 

du har funnet, og alle e-mailer 
du burde sende. Du kan legge til 
nye oppdrag ved å dra og sUppe 
URLer til Reminders-vinduet el
ler manuelt taste dem inn.  

Jeg tar et  internetprogram ti l  
på stående fot. Organizer 97 

(organizer97.zip) fra Greml in  
Soft. Dette er en liten m innebank 
der du kan forvare lenker, adres
ser og noteringer over dine ut
førte eller kommende surfeturer. 
Den inneholder dessuten et spe
sial-clipboard der lenker og an
net du vil spare på havner. Se
nere kan du offline sortere og 
rense ut  de uinteressante lenke
ne og adressene. 

SlUE DU P 
Når du vil forevige det som vises 
på dataskjermen din, kan det 
være bra å bruke e t  spesialpro
gram . Det finnes mengder av for· 
skjellige slike, og et av dem he
ter Hardcopy (hrdcpy.zip). Her 
kan du om du s å  vi l ,  sende 
skjermdumpen direkte t i l  skrive
ren uten noen tidkrevende om
veier . 

Du vil kanskje ha et program 
for å kikke på disse dumpene. 
Eller på andre bilder for den saks 
skyld, for min del kan du se på 
akkurat hva slags bilder du vil ,  
d in  snuskeper !  ACDSee 32 
(acdc3221.zip) er en klassiker 
blant de grafiske sharewarepro
grammene som også tidligere har 
vært med på TEKNOs CD. På 
oppfordring fra flere lesere tar 
jeg med versjon 2.1 også denne 

gangen.  Den støtter mengder av 
ulike bildeformater - alle de van
l ige og endel mer sjeldne . Pro
grampakken inneholder både en 
viewer og en praktisk browser 
med thumbnail-vindu der du en
kelt kan holde oversikten over bil
dene dine. 

BACKGA O 
E tter mange timers spilling på 
Internet ble min interesse for det 
gamle brett- og terningspillet 
Backgarnrnon vekket ,  et spi ll der 
både flaks og dyktighet  spiller en 
stor rolle. Her sender jeg med to 
programmer som passer bra til 
offlinetrening foran internetbatal
jer (eller spill i det virkelige li
vet). Iblant er det bra m ed en 
datamotstander, de håner deg al
dri når du taper. Og de proteste
rer ikke når du plu tselig avbry
ter et parti når du føler på deg a t  
et tap er p å  trappene .  Trykk bare 
på knappen for nytt parti ,  data
maskinen klager ALDRI. 

Davids Backgammon 
(dgammon.zip) og Pro Back
gammon (probck.zip) heter de 
to spillene. De er ganske likever-



dige . Pro Baekgammon er en 
anelse stiligere, men på den an
dre siden har Davids Baekgam
mon mykere animasjoner. I Da
vids Baekgammon finnes dessu
ten muligheten til å spille mot en 
menneskelig motstander, men i 
så falI er det mye kjekkere med 
et ordentlig brettspiII og ikke gå 
omveien om en dataskjerm. Nja, 
jeg tror jeg foretrekker Pro Baek
garnrnon hvis jeg må velge . 

grammet er dessverre tungt å 
jobbe med,  og har  e t  kjedelig 
grensesnitt. The Mages Libra
ry er freeware, men for en be
skjeden kostnad kan du oppgra
dere til The Mages Workshop 
som inneholder flere funksjoner 
og m uligheter. Et annet program 
jeg fan t ,  va r Bor des (hor
des.zip). StartbUdet er s tilig, og 
det byr til og med på noen pas
sende lydeffekter. Foruten en da
tabase med over 2000 Magic-kort 
kan du dessuten bygge opp dine 
egne leker av de eksisterende 
kortene. Dessverre fungerer Hor
des bare i 30 dager,  så jeg blir 
nok nødt til å registrere. 

ZIP AGIC 
Mere magi, denne gangen litt mer 
virkelighetsnært (disknært?) og 
hverdagslig. Zip Magic (zm-95.-
10) gir deg en ny måte å behand
le dine zippede filer på. Zip Ma
gie gjør at du kan behandle zip
per som vanlige mapper - dob
beltklikk på en zipfil og du ser 
innholdet i et vanlig windowsvin
du. Start programmer direkte fra 
kom primeringen uten å pakke 
o pp førs t. Dessuten kan du se 
innholdet i zipfilene direkte i Ut
forskeren. 
FOR KAlENDER-
FR RE 
Imponer bekjentskapskretsen. la 
de få vite hvilken intelligent og 
utdannet person du er (hvis du 
da ikke allerede har lykkes i å 
prakke på dem den illusjonen). 
Med programmet On tbis day 
for Windows (wotd.zip) kan du 
ikke mislykkes . Pugg de hendel
ser som har inntruffet i historien 
på nettopp denne dag, og så kan 
du med hØyt hevet hode vandre 
o mkring. like sikker mentalt som 
du er sIkker under armene. Gren
sesnittet er riktignok s partansk, 
og m engden av dokumenterte 
hendelser er  begrenset i denne 
versjonen, men likevel .  . .  

o lDCRAn 
En hilsen til alle Quakers der u te. 
WorlderaR. kanskje den beste 
mapeditoren for Q uake, er her i 
nytt opplag, 1 .5. Hvem kan mot
stå en nedlasting av den? Ben 

melder at i fremtiden kommer det 
også til å finnes støtte for Hexen 
Il og Quake I l .  Så hva er det som 
stopper deg fra å lage en egen 
verden i Quake-universet? En di
ger hjelpefil følger med, men det 
er likevel en ganske komplisert 
prosess å lage sin egen bane. 
Worlderaft krever at du har Di
rectX installert, men det har vel 
stort sett hvert eneste mennes
ke allerede. 

TIDSFORDRIV 
For de  som liker en smule roli
gere s pill, har jeg også tatt med 
en pakke med et knippe godsa
ker. SoUtair (so]setup.exe) inne
holder seks ulike varianter samt 
instruksjoner til samtlige. E ller 
om du bare vil kople av uten å 
tenke, kan kanskje en ny skjerm
sparer falle i smak? InstalIer 
Shades of Gray og nyt den 
utenomjordiske kunsten og mu
sikken. Men tenk på at  den tar 
opp over to megabytes diskplass . 
Gray fungerer bare i tre minut
ter så lenge du ikke er villig til å 
gjøre opp for deg, nærmere be
stemt tolv dollar. 

SLEKTE ER VERST 
Julen er ikke bare mat og pre
sanger, det er også vanlig at man 
treffer sin kjære (?) slekt .. B lant 
ribbe og syltelabber b lomstrer 
fenes-skapet med de nærmeste. 
Og dette leder meg inn på neste 
innslag, et slektsforskningspro
gram. Fiffig, hva? 

Famlly Archive Viewer 
(favwin.exe) er et meget bra og 
stilig program for de som liker å 
rote i sin slekts tvilsomme for-

, 
Il 

tid. På en eller annen måte ån
der hele dette verket av hjemme
kos og mormors formkaker. Det 
er lett  å bruke ,  i mange tilfelIer 
rekker det m ed å skrive begyn
nelsesbokstaven til for eksempel 
et sted for at Family Finder skal 
fylIe ut resten . Hyggelig og tids
bes parende. Hele programmet 
minner i det ytre om en bok der 
du kan bla fremover eller bak
over gjennom slektsleddene . 

E t  stort minus er det imid
lertid i dette programmet: Jeg 
fant  ingen måte å skrive inn flere 
enn fire barn i en familie. En gan
ske kraftig begrensning for oss 
som har rikelig med testoteron. 
Sørg for at dine barn ikke lager 
flere enn fire barn , alle midler er 
tillatt! Og i denne sharewarever
sjonen er også antallet personer 
som kan føres inn i stamtavlen 
begrenset. Alt for å vekke et be
hov for den fulle versjonen. Ek
kelt, men effektivt. 

DIPSnCK 
Et program som har vært med 
tidligere, dukker o pp igjen. Helt 
oppunder deadline hørte en le
ser fra seg og påpekte at inter
netprogrammet Dipstick nå fin
nes i en ny versjon. Denne går 
under navnet 2.0. Tenk, hvor får 
de alle disse finurlige navnene 
fra? 

Vi rakk ikke å få den med på 
skiven vår denne gangen. så du 
får trekke fingeren din ut av *** 
og downloade selv. nærmere be
stem t fra hltp:/Iwww.down
load.comIPClResultll'itleDe
taiIlO,4,0-3 t 518,50 t 000.
html. 

TEKNO 
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Gutta i Innerloop: 

Jeg må innrømme at 
jeg var en smule  
skeptisk foran møtet 
med folkene i Inner
loop. Jeg så for meg 
en gruppe unge, ves
levoksne japper med 
lekre sportsbi ler og 
overflod av sel.vti l l it. 

I AV INGE MATLAND 

... ..,. .... Gjennom årene har 
jeg møtt en god del 
velpolerte nykom

mere som skal gjøre kjapp suk
sess i dataverdenen. Som regel 
har jeg fått rett når jeg har tenkt 
at de ville gå konk før de fikk 
levert et eneste produkt. På den 
annen side er det kanskje lett å 
gå i jappefellen når man plutse
lig opplever seg som «up and co
ming» , og får investorer til å set
te penger i sine mer eller mindre 
luftige ideer. Tidens ånd hyller 
som kjent rask fortjeneste mer 
enn traust og iherdig arbeid. 

Men min skepsis viste seg 
fort å være ubegrunnet i dette 
tilfellet. Suksessen så langt har 
ikke gått til hodet på Innerloop
medarbeiderne: 

- Neida, vi er ingen japper, 
forsikrer Innerloops administre
rende d irektør Henning Rokling 
( 25) meg når jeg bringer temaet 
på bane. - Vi har beina solid plan
tet på bakken, og har ingen ure
alistiske forventninger om kjapp 
suksess.  Det som driver oss, er 
ønsket om å kunne lage noe vi 
selv l iker, i håp om at flere også 
vil like det! 

Selv går d irektøren i t-skjor
te og olabukse . Kontorlokalene er 
verken prangende eller luksuriØ
se, men derimot fylt av et krea
tivt kaos som med all ønskelig 
tydelighet forteller at her jobbes 
det. Det har tydeligvis ikke for
andret dem som mennesker at 
utenlandske eksperter allerede 
har rost deres nye kampflysimu
lator opp i skyene. Men om de 
arbeider mye, så passer de på at 
det ikke sklir ut. 

TEKNO 

- Vi satser på at det meste 
skal gjøres innenfor vanlig ar
beidstid, for vi innser at vi også 
trenger fritid, sier Henning. 

Innerloop ble startet så sent 
som i mai i fj or,  og er i sannhet 
et ungt selskap også på andre 
måter.  Gjennomsnittsalderen på 
medarbeiderne er nemlig ikke 
mer enn 23 år.  Yngstemann, Jo
han 0verbye, er bare 1 7 . Han 
droppet ut fra skolen for å jobbe 
med dataspill på heltid .  Eldste
mann er 28! De som har spilt de 
mest sentrale rollene i utformin
gen av Joint Strike Fighter er ko
derne Anders Dybdahl, Ole Ma
rius L iabø, Thomas Hagen, Paul 
Endresen, Martin Gram og Jo
han 0verbye, samt Rune Spaans, 
som har, laget alle modellene i 
hele spillet (han har brukt 3DStu
dio MAX til den jobben! ) ,  Kim Jen
sen, som har skapt all musikken 
- og Johan Basberg, som har edi
tert det hele. Henning Rokling 
fungerer som administrator og 
nøkkelmann for å organisere ar
beidet sl ik at alle drar i samme 
retning. 

- Vi var i utgangspunktet en 
gjeng på ni som jobbet sammen i 
FunCom. De fleste av oss hadde 
bakgrunn fra demomi l jøet,  og 
hadde lært oss det meste vi kun
ne ved å eksperimentere på egen 
hånd med C64, Amiga og PC, for
teller Henning, som selv har sin 
databakgrunn fra demomiljøet 
rundt C64. Underve i s  har tre 
sluttet, mens nye har kommet til. 

- I FunCom følte vi at vi fikk 
for lite utløp for våre egne krea
tive ideer - det var mer sl ik at vi 
bare gjorde det vi fikk beskjed 
om å gjøre. Vi ville noe mer, så 
derfor bestemte vi oss for å star
te vårt eget selskap.  I Innerloop 
har vi muligheten til å påvirke 
vår egen jobb, og kan bestemme 
hva vi vil jobbe med. Vår filosofi 
går ut på at vi vil lage noe som 
er nytt, noe som er kult, noe som 
ingen andre har gjort før .  

Over halvparten av selskapet 
eies av de ansatte, mens det en
gelske spillselskapet E idos har 
gått inn med en eierandel på ca. 
40%. Med Eidos i ryggen blir Jo
int S trike Fighter i disse dager 
lansert med brask og bram på 
det europeiske PC-spillmarkedet. 
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IFS 
Tanken om Innerloop oppstod da 
to av gutta , Paul Endresen og 
Thomas Hagen, utviklet en ny tek
nologi for å vise detal jerte land
skap .  

- Vi reis te rundt  og viste ek
sempler på den nye teknologien 
til en lang rekke utenlandske ek
sperter, som rett og slett ble sjok
ka da de så hvor bra den funger
te .  

Det var da også etter å ha 
fått demonstrert denne nyskap
ningen, at E idos bestemte seg for 
å satse på de norske ungdomme
ne.  Svært enkelt fortalt består 
teknologien - som har fått nav
net I terated Function Systems 
(lFS) - av nye måter å utføre 
matematiske beregninger for å 
rendre og korrekt gjengi et vel
dig stort, polygonbasert landskap 
i realtime dataspill .  

Selv kom Rokling & Co.  fort 
frem til at  teknologien var som 
skreddersydd for en flysimulator, 
og dermed kom ideen om Joint 
Strike Fighter nesten av seg selv. 

- Vi tenkte i første omgang 
på å lage et spill rundt den rus
s iske varianten av amerikaner
nes Stealth-fly, men dette pro
sjektet er omgitt av så mye hem
melighetskremmeri a t  vi ga opp. 
Vi ønsket  nemlig å basere simu
latoren på mest mulig autentiske 
bakgrunnsdata, og det vis te seg 
klin umulig å få tak i skikkelig 
faktaopplysninger om de russis
ke flyene,  forteller Henning. 

STEAL TH-FL Y 
De amerikanske flyene har det 
derimot vært mulig å spa frem 
massevis av teknisk info om. En 
egen researcher er brukt til det
te arbeidet. Gutta har også fått 
hjelp fra m il itære kilder for å gi 
Joint S trike F ighter en mest mu
lig autentisk ramme. S pillet er 
utstyrt med imponerende video
snutter, der de tekniske detalje
ne - så langt det har latt seg 
gjøre - skal være korrekt gjen
gitt. 

- Opprinnelig tenkte vi a t  vi 
skulle lage spillet i arkadestil ,  
men vi kom til a t  vi måtte simu
lere alt .  Resultatet er et spill in
gen andre har prøvd seg på, der 
du kan presse deg selv til det 

ytterste i en hypermoderne Ste
alth multiroll-farkost i dogfight, 
k jøre campaigns el ler spi l le i 
TCP/IP-nettverk med opptil åtte 
deltakere .  

Joint Strike F ighter byr på 
fire forskj ellige campaign thea
tres .  Det første ,  og enkleste, ut
spiller seg i Afghanistan. Russer
ne har på nytt hærtatt landet, og 
din oppgave blir blant annet å 
hente ut folk som trenger h jelp. 
Kampanje nr .  2 foregår i Colom
bia, der narkobaroner har tatt 
fullstendig kontroll , mens tredje 
oppdrag involverer deg i gerilja
krig i Korea. Den fj erde, og van
skeligste, utfordringen foregår på 
Kolahalvøya i grenseområdene 
mot Norge. Her kastes du inn i 
konflikter som blant annet har 
med de russiske ubåtbasene å 
gjøre. 

KREVER SIN PC 
La det være sagt med en gang: 
Joint S trike Fighter krever sin 
maskin, minst en Pentium 1 33 
med et bra grafikkort. Grafikk
kortet er viktig! Har du et kort 
av bra kvalitet, skal du også kun
ne kjøre spillet på en Pentium 
90 i 1 6-bits low resolution - med 
samme hastighet som f. eks. i 
Quake .  

Da j eg fikk spi l let  demon
strert, foregikk det på en velut
styrt Pentium 200. Resultatet var 
da også forbløffende .  Praktfull 
grafikk, nydelige og realistiske 
bevegelser,  stemningsskapende 
og helt «riktige» lyder og musikk 
- og detal jer  j eg tidligere bare 
har sett på spillkonsoller.  Her 
kan du zoome deg innover i land
skapet, uten at skjermbildet blir 
fylt av d igre legolignende piksler 
(les for øvrig Tonny Espesets ut
førlige test på spillsidene ) .  

- Er det mulig for andre ung
dommer å få jobbe profesjonelt 
med dataspjJJ? 

- Folk med ideer og kunn
skap er det absolutt behov for i 
spillbransjen,  s ier Henning Rok
ling. - I Innerloop er vi kontinu
erlig på utkikk etter flere dyktige 
medarbeidere, så hvis noen av 
TEKNOs lesere føler seg kallet, 
er det bare å ta kon takt. S jekk 
web-sidene våre på http://www. 
sol .no/innerlo op/ for mer info! 

TEKNO 
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Desktop Video ( DV) er et begrep 
som har vokst frem de senere 
årene, etter hvert som PCen er 
blitt billig og kraftig nok til å 
håndtere s tore datamangder 
som kreves ved d igital video
redigering. 

DV gjør det mul ig å produse
re profes jonelle videofilmer på 
en amatørs budsjett. Vanskelig 

! er det heller ikke . Det du tren-
I ger er en Pentium eller sterke

re, et  videokort og et redige-
ringsprogram. Mer om systemet 
senere. 

D igital Video skapes ved å gjøre 
om et videosignal til digitalt for
mat, dvs. ett·tail og nuller.  Det
te kalles for capture, og tas 
hånd om av videokortet. 

I Europa og store deler av 
verden benytter vi en TV-stan
dard som heter PAL.  I USA be
nyttes NTSC (Never Twice the I Same Color ,  ettersom NTSC-

I maskiner har problemer med 
mange farger) . PAL-systemet 
har en oppløsning på 576 hori
sontale l in jer ,  NTSC har 480. 
PAL-video viser 25 bilderuter 
(frames) per sekund, mens 
NTSC viser 30. Smalfilm som 
benyttes til f. eks. langfilmer vi
ser 24. 

B ilderutene i en video består 
av to såkalte fields.  En field er 
hverannen horisontale l in je av 
en bilderute. Field 1 inneholder 
linje 1 ,  3 ,  5 osv. , og field 2 inne
holder 2 ,  4, 6 osv .  Video bytter 
field 50 ganger per sekund i PAL 
og 60 i NTSC. B are litt kj ekt-å
vite. 

TV har et bildeformat på 4:3 ,  
hvilket betyr a t  bredden er ca.  
1 , 333 ganger høyden. En PAL
bilderute måler i digitalt format 
768 x 576 piksler.  NTSC måler 
640 x 480.  E n  b ilderute som er 
768 x 576 piksler utgjør 1 , 2 7  
megabyte, e t  sekund video vil da 
utgjøre 1 , 2 7  MB x 25 = ca. 32 
M B ,  hvilket betyr at 1 minutt 
ville ta omkring 2 GB,  og en 
time ville ta rundt 1 00 GB .  Det 
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TEMR :  D lGITRL VIDEO 

Al le  har  vel ho ldt i et videokamera .  Det b le  
a nskje i kke så bra resultat, men i a l le  fa l l .  

H a r  d u  drømt om a l a g e  en  egen fi lm,  kan
skje? El ler  en heft ig musikkvideo med d i n  
nyeste låt? Det h a r  a l lt id vært a nsett som dyrt 
med utrustn i ng for å red igere s ine f i lmer, men 
det v i l  du  få en a nnen oppfatn i ng av etter a ha 
l est d isse s iden e !  

ville krevd mange raske og dyre 
harddisker for å få gjort noe for
nuftig på denne måten . Det har 
ikke den gjennomsnittlige TEK
NO-leseren råd til .  Løsningen 
heter komprimering. 

Når du digital iserer video, stiller 

du inn komprimeringsgraden for 
kortet. Komprimeringen avgjør 
hvor stor din videofi l  skal bl i  på 
harddisken, og hvor rask hard
disk du behøver for å spille vide
oen av uten at det hakker .  Jo 
høyere komprimering, desto 
dårligere bildekvalitet. 

Komprimering måles som et 
forhold. 1 : 1 er helt ukompri-

mert, dvs. ca.  32 M B/s. 5 :  1 er 
meget bra kvalitet, benyttes av 
profesjonelle TV-stas joner og 
produksjonsselskaper, såkalt 
broadcast-kvalitet. 5 :  1 tar ca. 
4 ,2  M B/s . 1 0: 1  er det du som 
amatør bør benytte, i alle fall 
hvis du filmer med et Super
VHS-kamera .  Da blir datahastig
heten ca. 2 M B/s , og det bør de 
fleste harddisker som er kjØpt 
de s iste månedene mestre.  

Hvis du fi lmer med vanl ig 
VHS ,  lønner det seg ikke å be
nytte 768 x 5 76 som størrelse 
på sine frames.  For å spare 
plass og harddiskhastighet, kan 
man uten problemer gå ned til 
det halve , dvs. 384 x 288 piks
ler .  Da tar et sekund video bare 
en halv megabyte, og man kan 
isteden benytte høyere  kvalitet 
(mindre komprimering) . 

Når  man har lagt sine video
snutter inn i datamaskinen, skal 
de redigeres.  Noe man skal ten
ke på da, er å d igital isere sin 
film i små biter - klipp - slik at 
man får mange filer p å  harddis
ken .  

Red igeringen skjer  s å  i et 
redigeringsprogram ( surprise! ) ,  
f .  eks. Adobe Premiere.  D u  be
gynner m ed å importere dine 
klipp i programmet, og legger 
dem så ut langs en t ime-line. Se 
fig. 1 .  

Tidsl in jen inneholder flere 
tracks , spor. Det finnes  forskjel
l ige sorter spor, Video, Audio, 
Transition, Superimpose og Ef
fects .  Video og Audio forklarer 
seg selv. Superimpose er et spor 
man bruker for å legge f. eks. 
tekst eller bilde over videospo
ret. Transition er engelsk for 
overgang, og det er n ettopp hva 
det er til for .  Transition-sporet 
l igger alltid mellom Video A og 
Video B ,  og i det kan man legge 
overgangseffekter, som dissol
ves (bildet tones over til neste, 
diz på fagspråket) og wipes 
(wipe er  f. eks . når b i ldet erstat
tes med et annet ved at den sky
ves ut av det nye) .  Se fig. 2 .  Det 
finnes m ange innebygde wipes i 



Video tr.anaition 
Video track B 

TEMR: D lG ITRL VIDEO 

Video superimpose 
·�--------- -------------------------+..J� I 

Audio track A 
Audio lraCk 8 
AUØi0 Etfeds nok 

FIG. 3: Ulike overganger 
_�m .Prem}!J!!:. bY!' på� 

____ _ 

de ulike programmene. Fig. 3 
vi ser noen av Adobe Premieres. 

Når du har gjort et nytt 
klipp ,  kan du titte på det ved å 
gjøre en preview. Da rendrer 
datamaskinen oftest en ny AVI
fil i lavere oppløsning, sl ik at du 
kan kikke på klippet ditt .  D ette 
tar som regel en god s tund,  hvis 
du ikke benytter et videokort 
som akselererer programmet 
ditt .  Det finnes også videokort 

som jobber i sanntid, men de er 
meget dyre ,  det b i ll igste koster 
ca. 80 .000-90.000 kroner .  

Når du er fornøyd med al le 
dine kil ipp,  så rendrer du hele 
f i lmen i fullkvalitet, og lager en 
ny AVl-fil av alt sammen. 

Denne fi len kan så avspilles 
med ditt videokort på dataskj er
men og en skjerm ved siden av. 

I Nå kan du overføre filmen til 
bånd, og vise til dine kompiser .  

RG. 2: En oveJ"'al1ll 
to vidt�olaiDD. 
disso/ve J vr�'''''PT'P 

PS! Glem ikke å takke TEKNO i 
rulleteksten ! I de følgende artik
lene kommer vi til å se på ulike 
systemer og programmer, så 
fortsett å lese!  

TEKN O 
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' V ide re geri ng re-I 
er mye av systemet 

i d itt. Det mest k itis e 
: punktet er h rdd "sk-
I i en, som rna k nne I 
, ho lde en øy, og I remfor a lt je  n has
I tighet for a i ke 

ideoen ska l miste 
I b " lderuter (dr  pped 
: ra es).  

A V  MATS-OLA STRØM 

TEMR: D lG ITRL VIDEO 

Ved så krevende applikasjo
ner som digital video, kreves en 
nesten helt jevn dataflyt, hvilket 
omkalibreringene kan avbryte, 
For at en disk skal bli AV-sertifi
sert kreves det at disse kalibre
ringene holdes på et minimum 
og ikke påvirker overføringshas
tigheten. Typiske AV-harddisker 
skal klare 7-1 0  MB/s i uavbrutt 
overføringshastighet. 

Jeg har valgt å teste tre IDE
harddisker som passer TEKNO
leseren når det gjelder pris. Tes
ten ble utført med eet program 
som fulgte med mitt videokort, 
kalt MiroExpert. Det måler hard
diskens hastighet ved å skrive og 
lese en 20 MB stor fil. 

Denne skjønnheten er også 
meget rimelig, og kan fås for un
der 3.000 kroner (pluss moms) 
hvis man handler på rett sted. 

XTO DIA O 0-

pet Micropolis, som har vært litt 
av en pioner innen videodiskom
rådet. Medea har konstruert noe 
som kan kalles den raskeste IDE
harddisken i verden. 

VideoRaid er et såkalt RAID 
O-system. RAID står for Redunt

I Denne harddisken rommer natur- ant Array of Independent Disks. 
ligvis 7,0 GB. Den er dessverre RAID kommer fra noen forskere 
ikke Ultra-ATA-kompatibelm men på Berkley, som kom frem til en 
funker faktisk bra likevel. Jeg måte å beskytte viktige data på. 
klarte imidlertid ikke i å komme I et ekte RAID-system finnes det 
opp i samme datahastigheter som to like store harddisker som er 
med Seagate-disken, men den fik- nøyaktige kopier av hverandre, i 
ser likevel tilstrekkelig hØY data- fall en skulle gå i sønder. RAID O 
hastighet for å klare digital video I er ikke noe backup-system, men 
i bra amatøroppløsning. benytter seg av to harddisker 

I Harddisken er en meget bra l' samtidig for å øke hastigheten. 
systemdisk, med rikelig plass, I Når en harddisk leser på de 
men jeg velger heller Seagates I ytterste sektorene, gjør den det 
disk om jeg skal jobbe med vi- i raskere enn på de innerste. For 

I : deoredigering. Prisen ligger litt å holde hastigheten konstant, be-; Ved profesjonell videoredigering I over Seagates, ca. 4. 500 pluss nytter RAID O to disker (i dette 
i benyttes utelukkende Audio/Vi- ! I moms - noe som likevel er rela- tilfellet) og leser en bit på de 
; deo-sertifiserte (AV) UltraWide ' I tivt billig med tanke på at den indre sektorene på en disk, og de 
! SCSI-harddisker. I , rommer 7 gigabyte. ytre sektorene på en annen. På 
, Når en harddisk leser og skri- I I For øvrig har Maxtor nettopp I denne måten øker man den gjen-
, ver, endres ofte temperaturen på I I lansert en serie harddisker som I nomsnittlige hastigheten på dis-
� disken. Dette medfører ofte over- i heter DiamondMax 21 60, og som ken. Dette kalles Striping på fag-
, flateforandringer som kan forår- ; ! finnes i størrelser fra 2,1 til 8,4 språket. 
, sake feil. For å unngå dette, må ' I GB. Disse harddiskene støtter Medea VideoRaid finnes i tre 
, harddisken kalibrere seg om, for i I Ultra-ATA og skal ifølge Maxtor størrelser, 5, 8 og 1 0  gigabyte. 
: å jobbe under de nye forholdene. være «skikkelig raske». Dette er Den består av to like store hard- l 
: Dette kan skje så ofte som hvert ' ,---- - ! noe å se frem til, og kan sikkert ! disker, som stripes for å kunne i 
: sekund, og innebærer at data- : For det første må jeg si at jeg ; konkurrere meget godt med Sea- ! holde hastigheten oppe. De to i 
: strømmen «hopper». ! bestandig har likt Seagates hard- , gate, ettersom veiledende pris : harddiskene er selvsagt AV-ser- i , disker, Deres Medalist-serie har l ligger på ca. 4.000 kroner for 8,4 I tifiserte for å holde hØY og jevn ; 
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: alltid tilbudt store og pålitelige : GB-modellen. : hastighet. ; 
harddisker til en rimelig pris. ! I VideoRaid er en harddisk spe- t 
Denne Medalist Pro er ikke noe O O i sielt laget for video, derav nav- I 
unntak. ' net. Dette er testens klare vin- : 

Harddisken tilbyr 6,4 GB lag- Dette er testens mest interessan- ( ner, med en jevn hastighet på ; 
ringsplass, og er herlig rask. Noe te harddisk. Amerikanske Medea ! omtrent 1 0 MBIs. Det er det ikke ' 
jeg også la merke til, er at den er Corporation eies av Mike Ander- : mange ID E-harddisker som kla- : 
meget stille, og låter «ny» . En sen, mannen bak harddiskselska- i rer. l 
annen nyhet er at den benytter : Produktet er helt klart inno- : 
seg av Ultra-ATA, som er en ut- I vativt, og har vunnet mange pri- l 

, vikling av EIDE-kontrolleren. ' ser for dette. Prisen ligger bra , 
En vanlig EIDE-kontroller på ' til for en så rask harddisk. Ca. l 

et pentium-hovedkort klarer 1 6,7 ! i 12. 500 kroner må man betale for ! 
MB/s i maksimumshastighet. En ' , 1 0 GB.  Det er langt billigere enn ; 
Ultra-ATA EIDE-kontroller klarer ! et SCSI RAID O-system. 5 og 8 , 
33,3 MB/s, noe som gir en fan- � GB-modellene ligger på henholds- : 
tastisk økning i systemytelsen. ' vis ca. 7.500 og ca. 1 0.000 kro- ' 
Dette er siste nytt på harddisk- ' ner. 
markedet. I testen klarer denne At disken i tillegg leveres i 
disken seg meget bra. Med en PEN: Medea VideoRaid - en lekker lilla aluminiumsforpak-
jevn overføringshastighet på 6-7 ikke bare hurtig, men stilig ning gjør ikke saken dårligere. 
MB/s passer den godt til video- også. ' Full pott! 
applikasjoner. ---------- ----
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V I K T I G  S I K K E R H E T S I N F O R M A S J O N  F R A H O M E  V I S I O N  A S  

ette er den ene måten å 
stoppe vi rus, "spioner" og 
uønskede 
fi ler fra 
I nternett: 

FREM
GANGSMÅTE: 
Koble fra modemet 
ditt og skyll det ned 
i nærmeste toalett. 

2 
Formatter 
harddisken din med 
DOS-kommandoen 
FORMAT. 

� 
Si opp Internett
abonnementet ditt 
med øyeblikkelie 
virkning! 

Da er du kvitt 
sikkerhets
problemene på 
Internett! 

en andre måten heter 
G uard Dog Deluxe ™ 
Som internett-bruker er du neppe klar over hvor åpen maskinen din er 
for omverdenen. Du lager blant annet elektroniske fotavtrykk som 
hvem som helst kan følge. Med G uard DogTM Fra CyberMedia får du på 
en enkel og rimelig måte den tryggheten du har krav på! 

Protects your 
Internet Privacy 

and Security ••• 

Automatically! 

Internett har uten tvil knyttet men

nesker sammen og gjort verden mindre. 

Det har en tilgjengelighet og informa

sjonsflyt man raskt gjør seg avhengig av, 

men denne åpenheten kan også slå 

tilbake på brukeren. Er du klar 

over hvor mye personlig informa

sjon som gjøres tilgjengelig for 

omerdenen når du er ute og 

surfer? Vil du at andre skal se hvor 

du har vært og hva du har gjort? Man 

trenger ikke å være paranoid for å 

svare "nei" på dette spørsmålet! 

Guard Dog Deluxe fra CyberMedia gjør 

din Internett-surfing til en privatsak. 

Den løser sikkerhetsproblemene, og gir 

deg dessuten markedets beste virus

beskyttelse på kjøpet! Til høyre ser du 

en forklaring på noen av problemene, 

og hvordan Guard Dog løser dem. Tar 

du sjansen på å klare deg uten? 

Norsk distributør: 

L..-___ -.,. Tlf. 23 I I  55 70 

Slik løser 
Guard Dog Deluxe™ 

dine problemerl 

Cookie - Dette er små 
"merkelapper" som web

servere legger på harddisken din 
for å finne ut hvordan du bruker 

Internett. Guard Dog gir 
beskjed når en web-server 

ønsker å lagre en "cookie" på 
harddisken din, og forteller om 

du bør avvise den. 

Trojansk hest - Som i den 
Greske mytologien er også 

dette ting som ikke er hva det 
ser ut for å være. Men så fort 
du har mottatt filen, kan den 
f.eks. ødelegge systemet ditt, 

slette filer e.l. Guard Dog 
overvåker nedlastede 

programmer for å finne ut om 
de inneholder Trojanske hester, 

ActlveX-kontroller 
og Java applets - Dette er 

små program som automatisk 
lastes over og startes opp når 

du besøker en web-adresse. 
Guard Dog blokkerer ActiveX
kontroller og Java applets fra å 
gjøre "ulovlige" ting, som f.eks. 

å scanne gjennom harddisken 
din eller slette kritiske filer. 

Firewall - Program som 
fungerer som en "brannvegg" 
ved at det stopper uautorisert 

overføring av filer via internett, 
og derved begrenser 

mulighetene for at det skal 
oppstå problemer eller at 

informasjon skal lekke ut. Guard 
Dog er din personlige 

brannvegg, som blant annet 
sørger for at skumle vedlegg til 
e-mail ikke stjeler informasjon 

fra disken din og sender den 
tilbake via Internett. 

Makrovirus - Et virus-program 
som ligger sammen med et 
Word-dokument (som en 

makro) eller en annen tekstfil. 
Guard Dog beskytter PCen din 

ved å søke gjennom alle 
harddisker, nedlastede filer og 

e-mail, og automatisk fjerne 
virus den finner. Via 

CyberMedias "Oil Change"
teknologi, holder den seg 

oppdatert om nye typer virus 
med en gang de blir oppdaget. 

Cache - En katalog på 
harddisken din som web
browseren din bruker til 

midlertidig lagring av filer, som 
f.eks. html-dokumenter, grafikk 
etc. Denne katalogen vil fortelle 

andre hvilke web-adresser du 
har vært på, hvilke filer du har 

sett på o.l. Guard Dog beskytter 
privatlivet ditt ved å fjerne 
cache-filer du ikke trenger. 

Dette gjør det umulig for andre 
å se hvilke web-adresser du har 

vært inne på, og frigjør dessuten 
verdifull harddiskplass. 

Er du overbevistt 

S E L G E S  A V  F O R H A N D L E R E  O V E R  H E L E  L A N D E T !  



For å kunne bearbei
de video i PCen d i n  
m å  du  naturl i gvis 
d ig ita l isere den.  Ti l 
den jobben trenger u 
et v ideokort. Hvi lket 
kort g i r  mest for 
pengene? 

A V  MATS-OLA STRØM 

TEMR: OIG ITR� VIDEO 

: ISA-slot, og kan utrustes med en I gitaliserer dette kortet i en opp
MPEG-del for å kunne avspille I løsning på 768 x 5 76,  dvs . i full 
M PEG-filer i full skjerm. ISA-slo- I PAL-oppløsn ing.  Kortet klarer 
ten er en klar ulempe når det komprimering ned til 3 ,3 : 1 i PAL
gjelder overføringshastighet. Med I kvalitet, hvilket er bedre enn TVs 
kortet følger en kontakt med uli- " profesjonelle standard på 5 :  1 .  I 
ke ledninger, f. eks. 2 stk. video Om man digital iserer i 3 ,3 :  1 får 
inn, en video ut, MPEG-video ut  I man imidlertid bare inn to mi-
osv. nutter video per giga by te, men i 

Kortet har ingen annen lyd- ekstremt god kval itet .  Noe å ten-
del, så man må benytte et lyd- ke på om man vil produsere re-
kort også om man vil ha lyd i klamefilmer og lignende. 
fi lmene sine, og det vil man jo .  Andre morsomme proff-funk-
FPS/60 jobber med overlay, hvil- sjoner er CCIR-60 1 -skalering (for 
ket betyr at du kopler videokor- dere som skjønner, jeg har ikke 
tet til ditt grafikkort med en ka- tenkt å forklare akkurat dette ) ,  

Jeg har valgt å kikke nærmere be l ,  og  så legges videobildet oppå widescreen-muligheter (yeah ! )  og 
på to ulike kort til under 8 .000 I din vanlige skjerm. På den må- diverse annet kult. 
kroner - det splitter nye miro ten slipper du å ha en ekstra mo- Noe j eg la merke t i l  med 
DC30 og FASTs FPS/60.  Prisene I n itor ved siden av. Det er  imid- DC30, er den fantastiske farge-
er litt forskjellige på de to kor- lertid litt vanskelig å sti lle inn gjengivelsen, som er helt klart 
tene, så denne artikkelen blir mer overIayen slik at den passer rett, godkj ent .  Fargene blir fine og 
en presentasjon enn en sammen- men det går .  myke, og bl .  a ,  hudtoner er me-
l igning. Begge kortene arbeider Å jobbe i Premiere e l ler  M e- get bra. Dette avhenger naturlig
med såkalt M-JPEG-komprime- diastudio føles l i tt seigt, etter- vis av kameraet også, men det 
ring, dvs. motion-JPEG,  levende som kortet ikke har noen aksele- kameraet j eg testet med var ikke 
J PE G .  rasjon a v  redigeringsprogram .  overdrevent bra. 

FPS/60 digitaliserer video i full  
oppløsning (768 x 576) og med 
full hastighet.  Det som er l itt kje
delig med kortet, er at maksimal 
komprimeringsgrad er 9 :  1 ,  og det 
mangler l itegrann for å få riktig 
bra kvalitet .  Kortet okkuperer en 
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Til kortet medfølger program- Et annet pluss med DC30 er 
vare, som driverrutiner ( selv- at det leveres med en LE-ver-
sagt ! ) ,  cap ture-program (for di- sjon av Adobe Premiere. Premi-
gitalisering) og et cache-program ere kan senere oppgraderes for 
for å dytte l i tt på litt trege hard- den humane summen av ca. kr. 
d isker slik at videoen i kke hak- 1 . 200. DC30 aksellererer Premi-
ker for mye . Dessverre så hak- ere dyktig også. Nå er det riktig 
ker kortet iblant litt for mye, men 
bare i de høye kvalitetene .  Dette 
skyldes sannsynligvis ISA-bussen, 
og ikke kortet eller harddisken. 

Jeg er ganske fornøyd med 
dette kortet. Det fungerer per
fekt for redigering i meget god 
VHS-kvalitet, noe som ikke stil
ler så store krav på harddisk el
ler systemytelse. For nybegynne
re som ikke har filmet så mye, 
eller som bare har et gammelt 
VHS-kamera, funker dette kortet 
helt ok. Prisen ligger i hobbyklas
sen, rundt kr. 4 . 500. 

DC30 er en skikkelig tungvekter, 
gull verd om j eg får si det selv. 
På samme måte som FPS/60 di-

VIDEOKORT: To kort tevler 
om førsteplassen. 

kjekt å rendre overganger og l ig
nende. 

Kortet har en innebygd au
dio-del,  for at video og lyd skal 
bli  så synkronisert som mulig.  
Dette er en bra løsning, etter
som det ikke krever noe ekstra 
lyd kort.  Kjekt,  

Bus  M astering er en ny tek
nikk for å øke overføringshastig
heten i PCI-bussen. Kortet støt
ter naturligvis dette, og det fun
gerer u tmerket. Til slutt kan j eg 
tillegge at DC30 er en meget glad 
nyhet i h j emmevideobrans jen .  
Filmer du med S-VHS eller H i8 ,  
så er  dette kortet et must .  Bra  
bildekvalitet og  mange finesser 
er nøkkelordene. Prislappen hav
ner på rundt 8 .000 kr . ,  noe som 
må anses som meget bi llig for et 
kort av dette kaliber .  Min var
meste applaus! 

Er  du en ekte amatør med et l ite 
buds jett, er FPS/60 et  bra valg. 
Krever du mer, vil  lære deg mer 
og er innstilt på å legge ut noen 
tusen til ,  synes jeg at  du skal 
satse på D C 30 .  Kval iteten på 
DC30 kommer t i l  å holde i man
ge år. 
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lEMR: D lG ITRL VIDEO 
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Er du sugen på å lage 
dine egne fi lmer nå? 
Her får du l itt hje lp  
med tanke på va lg av 
system ti l d ine pra-

l sjekter. Vi skal bygge i to u l ike - for u l ike 
! budsjetter !  
I 

I I kraftig datamaskin. Et passelig ler , f. eks. viruskillers eller lig- Denne plattformen er en me-
I system er 1 00-1 33 MHz Penti- nende. OBS! Vi tar ikke ansvar get bra redigeringsutrustning I um, 32 MB RAM og 2-4 GB hard- for virusskader! med kvalitet som er helt uklan-I disk. Harddisken er viktig. Kjøp derlig. 1 0,0 GB-harddisken ga-! gjerne en separat kun beregnet ranterer også bra dataflyt. 
i for video, f. eks. Seagate Meda- S-VHS er en fordobling av VHS- Dette er bare retningslinjer, ! list Pro, som er som skapt for en kvaliteten, og behøver også mer ! og ingen konkrete system. Det du 

sånn oppgave. I denne boksen I maskinkraft. Her nøyer vi oss ikke II bør tenke mest på når du bygger Il' trykker vi inn FPS/60-kortet som med mindre enn en AMD K6 (som er ikke prosessorkraften, men 
rekker bra for formålet. Media- for øvrig er en suveren proses- I harddiskhastigheten og intern
studio brukes til redigering. sor), 64 MB SDRAM, TX-hoved- I minnet. Disse to faktorene spil-II Stort mer trenger du ikke for kort (med Ultra-ATA, Asus TX-97 I ler den største rollen. 
å få et fungerende system. Pass er bra), og en rask harddisk (Sea- I Lykke til, og nøl ikke med å I imidlertid på at du ikke har for I gate Medalist Pro 6,4 og/eller I maile oss med eventuelle spørs-

I AV MATS-OLA STRØM ___ I mange innstikkskort installert, for l Medea VideoRaid 1 0,0). I denne i mål - adressen er telrno@tek-
I I disse kan forårsake konflikter og maskinen benytter vi miro DC30- I no.no! 1 i , dra ned systemytelsen. Man skal I kortet, og Adobe Premiere. Even- I .-
: For å filme og redigere i VHS- ikke ha noen unødvendige min- , tuelt investerer vi i Mediastudio l i �v�l���� t�eng�r �� �k�e �å

_ 
vel�ig

.
1 ��

_
�e�����e _�r�grarr:.mer h�-J ����..:. . _ .. � ____ _ _______ .L-...", _ 

I Premiere vs. 
Mediastudio 

! ! Nå når vi har fi lmet I 
våre scener og dig ita- l 
l isert vår video, er det 

I tid for å kl ippe den. 
; Men hvordan, og med 

hva? 

AV MATS-OLA STRØM ___ _ 

i I Her tester vi to av de ledende 
, programmene innen desktop vi
l deo, Premiere og Mediastudio. i Premiere, som er en gammel tro 
i tjener, finnes nå i versjon 4.2, 
! mens Mediastudio nettopp har 
i tatt steget opp fra versjon 2.5 til 
I Pro 5.0 med en del nye og inter-

essante finesser. 

som lar seg male direkte i video
filer, f. eks. for å retusjere en 
film, Video Paint fungerer utmer
ket, og inneholder masser av bra 
saker, f. eks. et stort antall pho
toshoplignende filter, som kan 
brukes over tid. 

CG Infinity er et suverent pro
gram når det gjelder å skape sti
lige titteltekster til filmer .  Myke 
skygger, overtoninger og farges
etting kan utføres så lett som 
bare det. Infinity er meget bru
kervennlig, og har mange bra 
funksjoner som man ellers må 
betale mye mer for å få tilgang 
til. 

Video Editor er selve hoved
programmet i Mediastudio, og er 
en tidslinjebasert (som de fleste 
andre) redigerer.  Her slenger i man enkelt og greit opp sine klipp 

I på tidslinjen og legger overgan
Tyske Ulead har den siste tiden ger mellom dem. Ingen proble

! lykkes i å ta opp kampen med mer. 
, Adobe. I og med Mediastudio Pro Pakken inneholder endel an-

5 .0  har de skapt en solid platt- dre godsaker også, bl . a. en Au
form for desktop video med man- dio Editor og et capture-program 
ge bra finesser .  Blant de som er som oftest er bedre enn det som 
verdt å nevne, er f. eks. Video følger med videokortene. 
Paint og CG Infinity. Jeg liker Mediastudio sterkt. 

Video Paint er et program Det er en meget kompetent pak-
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VIDEO
PROGRAMMER: 
Mediastudio og 
Premiere. 

ke til den beskjedne prisen av 
ca. kr. 5 .000 pluss moms. Stilig 
innpakning, dessuten. Kjedelig 
nok støtter ikke DC30-kortet ak
selerasjon av Mediastudio. miro 
har imidlertid et kort som heter 
DC20 som har litt (obs! litt!) dår
ligere kvalitet, men som akselle
rerer Uleads produkt. Mediastu
dio støtter også akselerasjon av 
direct 3D og MMX. 

leves som gedigent, og kræsjer 
stort sett aldri. Redigeringen 
skjer på vanlig måte også her ,  
med tidslinje og overganger. En 
bra ting er at  man lett kan korte 
ned sine klipp etter at man har 
digitalisert dem. Dette skjer på 
en smidig måte ved å sette inn
og ut-punkter. Man navigerer i 
sitt klipp på omtrent samme måte 
som på en videobåndspiller med 
jog-/shuttle-hjul. 

Premiere et er svært bra pro
Premiere er en kjempe som har gram, men det hadde hatt godt 
vært med lenge. Programmet blir av en litt bedre teksteditor. Jeg 
i profesjonelle kretser sett på kommer til å fortsette med å bru
som et av de beste. I Premiere ke Premiere i mitt arbeid, selv 
finnes støtte for det meste innen om Mediastudio kommer til å bli 
den profesjonelle TV-bransjen. hentet frem når jeg skal legge 
Det som er kjedelig med Premie- 1 tekster på filmene mine, samt 
re, er mangelen på finesser som I special FX. At jeg holder fast ved 
VideoPaint og CG Infinity. Tittel- . Premiere skyldes i stor grad at 
tekst-skaperen i Premiere er nok DC30-kortet aksellererer det. El
den daffeste jeg har sett. Synd. lers hadde Mediastudio vært en 

Som sagt er Premiere et pro- bedre løsning. Premiere koster i fesjonelt program, og man får vir- l ca. 6.000 kr. pluss moms. I I kelig den følelsen også . Det opp- � i 



Vår uovervinnelige kombinasjon av oppgraderingsprodukter 
av høy kvalitet kan enkelt og rimelig forvandle PCen din til en 
ufattelig multimediaopplevelse. Hver eneste av dem fungerer 
utmerket sammen for å gi deg en opplevelse for livet. Kjøp 
den hotteste oppgraderingen til den kuleste PCen nå!  

Kontakt din lokale Creative-forhandler i dag for 
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AV TOMMY ANDERBERG 

Bunnoteringen i j u l i  medførte 
«firmadoktoren» Gil Amelios av
gang som administrerende direk
tør, og resulterte i enda et taps
kvartal .  Den første innhentingen 
kom med signalene om en dypt
gående endring av styre og stra
tegi, blandet med ryktene om co
meback for Steve Jobs som sjef 
og om Økt innflytelse for en grup
pe investorer i kretsen rundt Ora
eie-sjefen Larry E ll ison. Men den 
virkelig store nyheten inntraff 7. 
august, da Jobs fra scenen på 
MacWorld-messen presenterte et 
nytt styre og et fordypet samar
beid med M icrosoft. 

Jobs' velregisserte fremtre
den, sammen med Bill Gates (ma
net frem på en kjempeskj erm via 
satell i tt fra Redmond) ble kablet 
ut  av massemedia som dagens 
sensasjon, og hans oppfordring 
t.H et  buende publikum om at «vi 
må k itte oss med tanken om at 
Apple bare kan vinne om Micro
soft taper» ble dagens s i tat.  Det 
bildet som ble form idlet av m i l l i
oner av TV-skjermer var at et 
langt fiendskap endelig ble for
vandlet til samarbeid. Børsen re
agerte som den nå gjør med alt 
M icrosoft vi ser  in teresse for :  
G jennom å kjøpe . 

Det hele er naturligvis ytterst 
merkel ig. Ikke fordi Apple og Mi
crosoft plutselig skulle ha begynt 
å samarbeide. men fordi (uan
sett hva årvåkne TV-journalister 
og rabiate Gates-hatere måtte 
påstå)  de alltid har gjort det. M i
crosoft har ikke bare solgt Mac
programvare så lenge det har ek
sistert Macer - de er faktisk den 
største leverandøren av Mac-pro-

DRTRVERDEN 

� �  I .. _____ 1 --I 
Apple Computer · 100 Day 

Se på dette b i ldet: Det kommer ti l å b l i  en  
klassiker. Grafene  kommer fra The S i l icon 
Investor [1 ], og viser dels Apples aksjekurs 
(den heltrukne l i njen er  et sammenl ign ings
n ivå for amerikanske teknolog iaksjer som 
helhet), dels omsetni ngen av Apple-aksjer  i 
løpet av sommerens turbulens. 

gram, og tjener mer på å være 
det enn hva Apple gjør på selve 
maskinene .  Med tanke på at mar
kedet  fo r M a c i n tosh-program 
fortsatt er verd omkring 400 mil
lioner dollar i året er det derfor 
vanskelig å se nyhetsverdien i 
den stort oppslåtte meldingen om 
at M icrosoft Office fortsa tt skal 
finnes også for Mac.  

Mer  interessant er det da at 
Internet Explorer blir standard
browser på nye Macer - men ikke 
så mye fra Apples perspektiv som 
fra Netscapes !  Løftet om å gjøre 
J ava-tolkerne for Mac og Win
dows kompatible med hverandre 
er av samme karakter: Ettersom 

M icrosoft nep
pe vil gi sl ipp 
på sine utvidel
ser av Java. så 
innebærer det 
at S u n s  gre p 
om språket (og 
dermed J avas 
stil l ing som en 
maskinuavhen
gig pla ttform i 
stand til å true 

Wintel )  svekkes ytterligere. Det 
vil bli vanskel ig for utviklerne å 
motstå fristelsen fra M icro ofts 
utvidelser og å holde seg til Suns 
spesifikas jon for « 1 00 percent 
Pure Java» når 9 5% av verdens 
datamaskiner kan håndtere de 
ekstra instruksjonene uten pro
blemer.  

M icrosoft har altså en hel  del 
å vinne i forhold ti l  andre og far
l igere konkurrenter på et fordy
pet samarbeid med Apple .  At 
Macin tosh ikke forsvinner helt, 
men fortsetter å være et alter
nativ til Wintel er også en forsik
ring mot at de amerikanske anti
trustlovene s kal  tre i kraft og 
tvinge frem en oppdel ing av Mi
crosoft i flere uavhengige selskap. 

D isse grunner kan i seg selv 
begrunne Microsofts fors iktige 
satsing av 1 50 m illioner dollar i 
Apple (den som ikke mener at 
1 50 millioner dollar er en be
skjeden sum, kan sammenligne 
med verdien a det M icrosoft-do
minerte markedet for Mac-pro
gramva r e .  med  Apples  totale 
børsverdi på 2 . 2 mill iarder dol-

lar. eller for den delen med App
les tap under Amelios ledelse, 1 , 7 
m illiarder dollar) . Men et  l i ke vik
tig aspekt er den kraftige kurs
oppgangen som fulgte etter of
fen tl igg jørelsen av M ic rosofts 
kjØp av Apple-aks j e r  (nei, den 
massive mediedekningen var in
gen ti lfeldighet ! ) . Ved det nye 
kur n ivået er utsiktene for en 
overtakelse av Apple fra noen av 
Microsofts rivaler mer fj erne  enn 
på lenge. Verken Sun ( som tidl i
gere har forhandlet med Apple 
om et kjøp .  og som skulle kunne 
frarøve M icrosoft mal'kedet  for 
Mac-program gjennom å sluse 
brukerne over t.il sine egne a r
beidsstasjoner) eller O raeles Lar
ry Ell ison ( som s itter i det nye 
Apple-styret og som har sagt seg 
villig til å legge ned Macintosh 
fol' å forvandle Apple til en NC
produsent) ser ut  til å være inn
stilt på å sette sine planer i verk 
til dagens pris . Grafen her på si
den . l' altså ikke bare en slående 
i11ustrasjon av det dype samar
beidet, men også en av dets driv
krefter .  

Hva som nå gjenstå r  å se, er  
om Apple virkelig kommer t i l  å 
spille den rollen som man er bl itt 
tildelt av M icrosofts s trateger -
å holde Macen i l ive som en bas
tion mot verre trusler .  Steve Jobs 
(som formelt ble utsett t i l  «mid
lertidig administrerende d irek
tør» den 1 6 . september) sies å 
lute mot Larry Elli sons N C-leir ,  
og det er et inntrykk som styrkes 
av Ell isons inntreden i de' nye 
styret. Urol ige brukere ha · også 
notert  at a n ta ll e t  a l te r;o a t ive 
Mac-produsenter  nå har sunket 
t i l  en ( ta iwanesiske lJmax) etter 
Apples kjØp av den s tørste (Po
werComputing) og Motorolas be
slutning om å legge ned sin egen 
kloneproduksjon. Bakgrunnen er 
at Apple har ønsket å skjerpe l i
senskravene etter å ha kommet 
frem til at  klonene tok markeds
andeler fra originalen i s tedenfor 
fra Wintel .  Det varsler ikke spe
sielt godt for Macens fremtid. 

[f} http://www3.techs1ocks.com 





7ft! IQ Diskusjonene på 

.;..,<' .. � IRC er oppdelt i 
_.:...:.:::c::.r ulike konferanser, 
såkalte kanaler. E n  kanal kan 
sammenlignes med et rom der 
mennesker samles for å omgås .  
Det kan sammenlignes med en 
kafe, full av folk, små grupper 
som prater med hverandre og 
noen som bare sitter og leser. 

Antall personer i en kanal 
kan var iere fra en til flere hun
dre. Kanalene er ofte oppdelt 

I etter interesser eller geografis
ke områder. For eksempel så er 
det nesten bare nordmenn i l #norge (hver kanal begynner 
med l), og i #pop skal det dis
kuteres nettopp pop. 

Ofte dannes det sammen
sveisede grupper av personer 
som ofte tilbakevender til en ka
nal, og det hender også rett som 
det er at man forlater emnet 
som kanalen opprinnelig var til
egnet.  Da kan det være vanske
lig å trenge inn i fellesskapet, 
iblant blir man til og med igno
rert. Men de aller fleste IRCere 
kikker bare inn litt nå og da for 
en pratestund,  så det er lett å 
finne noen å snakke med. 

Finner man noen som man l vil prate uforstyrret med,  så kan 
man sende private meldinger til 

, den personen u ten at de øvrige i 
kanalen ser det. Da åpnes et 
vindu som bare dere kan lese og 
skrive i. Det går også an å sende 

! filer til hverandre, noe som of-
I test benyttes for å sende bilder 

av seg selv til en eller annen 
spesiell man har møtt. 

Hver person som chatter har 
sitt eget navn, et  såkalt n ickna
me. Man kan velge hva som 
helst, under forutsetning av at 
ingen annen med det samme 
nickname er  pålagget. M ange 
benytter s itt vanlige navn med 
sin alder etter,  f. eks. kalle2 1,  

TEKNO 

INTERNET & CYBERSPRCE 

Synes d u  at WWW er  l i ke kjed e l i g  
som TV? u l i gheten ti l å prate (chat
te) med fol k  er etter manges meni ng 
det beste ved n ettet Døgnet run dt 
l ogger  tusenvis av menn esker seg på 
for å snakke med gamle venner  e l ler  
for å l e  e etter nye. IRe står for I nter
n et Relay Chat, og er  det a bso lutt 
største chatsystemet på I nternet Har  
d u  prøvd en web-chat e l ler  l ignen e 
kommer du t i l  å kjenne deg i gj en, 
men du vi l b l i  imponert av t Res fle k
s - b i l itet, hurti ghet og mu l igheter. 
mens andre er mer fantas ifulle.  

KORT OM REGLER 
OG OPERATØRER 
Iblant kan man bli s jokkert av 
det språket som benyttes på 

I I egen kanal,  og får da ful l  be
stemmelsesrett over den, og kan 
sette opp egne regler og også 

I bestemme hvem som skal ha ad
gang. 

I RC .  Dessverre blir mange mer E IQUETTE 
eller m indre forvandlet på grunn De allmenne etiketteregler som 
av anonymiteten, og slenger ut  finnes på Internet, gjelder også 
ord og uttrykk som de ellers ikke I på IRC. Det er stort sett sunn 
har for vane å benytte seg av. fornuft som gj elder, men det fin-
Når man slipper den personl ige nes noen enkle ting som er verdt 
kontakten med den man prater å nevne spesielt .  F. eks. kan 
med,  er det lett å miste alle skrevet tekst lett misforstås, de 
hemninger .  Heldigvis har hver endringer i tonefall og ansiktsut-
kanal en eller flere operatører trykk som finnes I RL (In Real 
(du kjenner dem igjen ved at de Life ,  dvs. ikke på IRC )  synes 
har en @ foran navnet sitt) , som ikke på skjermen, så f. eks. ironi 
har til oppgave å holde orden på kan iblant være vanskelig å opp-
kanalen . Om noen ikke oppfører I fatte . Smileys, f. eks. :-) , benyt
seg skikkelig, så blir han sparket tes fl i ttig for å beskrive det som 
ut (kicked) og/eller utvist (ban- ord ikke kan føre frem.  
ned ) .  Operatørene på en kanal Og du, benytt ikke bare STO-
bestemmer selv hvordan reglene RE BOKSTAVER, det oppfattes 
skal se ut .  På visse kanaler er som om du skriker,  og du blir 
det f. eks . forbudt med banning med stor sannsynlighet kastet 
og persona'ngrep ,  og følger man ut .  Det språk som benyttes kan 
ikke disse reglene blir man iblant være vanskelig å forstå 
ubønnhørlig sparket ut .  Det fin- for «utenforstående», forkorteI-
nes ingen høyere instans der ser benyttes støtt og stadig og 
man kan fremføre sine klagemål.  skilletegn brukes først  og fremst 
Hvem som helst kan skape sin for å forsterke en setning. En 

norsklærer ville gråte floder. 
Det tar en stund før m an kom
mer inn i IRC-sjargongen, så 
vær ikke redd for å spørre om 
hva noe betyr. 

DET BES E IRe
p GRAMMET 
mIRC er det vanl igste I RC-pro
grammet .  Den nyeste versjonen 
er 5 . 1 ,  og kan hentes ned på 
http://www.mirc.co.uk (det 
vil s i ,  d u  behøver ikke å gå len
ger enn til TEKNOs C D-ROM,  
der l igger den ! ) .  mIRC er share
ware, dvs. at  du kan teste pro
grammet gratis i 30 dager.  
mIRC har veldig mange funksjo
ner som man lærer seg l i tt etter 
l itt .  Det  finnes dessuten meng
der av tilleggsprogrammer til 
mIRC ( så kalte scripts) som kan 
hentes ned fra nettet. 

Når man starter m I RC må 
man først  velge hvilken server 
man skal kople seg t i l .  Hver ser
ver tilhØrer et separat I RC-nett. 
Det finnes flere å velge mellom.  



De største heter IreNet, EFNet, 
Dalnet og UnderNet. De er stort 
sett l ike , men med små forskjel
ler i regler og funksjoner.  Hvil
ket man velger er ofte en tilfel-

i dighet, det avhenger som regel 
I av hvor man blir kjent med an-I dre.  I mlRC finnes en lang l iste 

med servere til flere ulike nett.  
Velg en av dem, helst en som 
ligger i Norge el ler ikke for langt 
unna, for da får du en raskere 

, tilkopling. 
Skriv deretter inn ditt navn 

i og email-adresse,  det er infori masjon som vises om noen øn-

I sker informasjon om deg. Fyll 
også inn det nickname som du 

, vil  skal synes når du chatter .  
Klikk deretter på «Connect to I IRC server ! »  for å tilkople deg. 
Nå kommer mlRC til å guide 
deg, og forhåpentligvis kan du 
begynne å chatte i løpet av noen 
få sekunder. Om oppkoplingen 
av en eller annen grunn ikke 

I fungerer, så prøv noen flere 
ganger, og bytt eventuelt server .  

KO ANOOER 
Det finnes veldig mange kom
mandoer, men man klarer seg 
utmerket med en håndfull av 
dem . De jeg kommer til å gå 

I gjennom her, kan også utføres 
med musen fra mIRC ,  men det 
er likevel bra å lære seg dem , 
dels for at alle ikke benytter 
mIRC,  og dels for å øke forståel
sen av hvordan IRC fungerer. 

i Når du behersker de kommandoI ene som j eg her går gjennom, 
i anbefaler j eg at du konsulterer 
! hjelpen som følger med mIRC .  
I D e r  beskr ives samtlige kom-I mandoer utførlig, også de som 
, du behøver å kunne hvis du vil 
i starte en egen kanal . l IJOIN #kanal 
i Gå med i en kanal.  Hver kanal 
i har et #-tegn foran navnet s i tt. 

Skriver du en kanal som ikke 
finnes,  så lages den - og du blir 
operatør. 

IP ART #kanal 
Forlat en kanal.  Dette kan også 
gjøres ved å stenge kanalens 
vindu med musen.  

E ksempel:  IPART #norge 

/MSG nickname melding 
Sender en privat melding til 
noen. Dette kan også gjøres ved 
å dobbeltklikke på noens nickna
me. Når noen skriver en privat 

i melding til deg, så åpnes et nytt 
; vindu. 

I E ksempel:  fMSG kalle Hei  på I deg! 

I IWHOIS nickname ' i Viser informasjon om en bruke'I' re .  Man ser blant annet hvilken 
, I P-adresse personen kommer 
; fra , og hva han eller hun har 

skrevet inn som navn og emailI adresse. En annen måte å gjøre 
: dette på er ved å klikke på et 
j nickname med høyreknappen og 

velge «User Central» .  

Eksempel :  /WHOIS kalle 

/ME melding 
Vis kanalen hva du gjør. 
** Niklas spiser luns j !  

Eksempel:  IME spiser lunsj 

IQUIT (grunn) 
Eksempel:  IQurT Nå går jeg og 
legger meg. 

Kopler deg ned fra IRC og skri
ver ut en melding om hvorfor du 
avsluttet. Vises bare i de kana
ler du er med i .  

fLIST [#text] i-MIN #] [-MAX #]  
Lister alle kanaler s o m  finnes. 
Skriver du bare ILIST ,  så blir 
det en veldig lang liste, og du 
kan til og med bli utkastet fra i IRC. Du kan begrense l isten ved 
f. eks. bare vise kanaler med fle- I 

re enn 20 personer i .  

Eksempel:  fLIST -min 2 0  

TEKN O 



INTERNET & CYHERSPftCE 

D SP0R OSS I ny Internet-funksjonaUtet Ul man
ge deler av Wjndows, som en del 
av Mjcrosofts strategi om å gjøre 
In ternet til en jntegrert del av 

ter seg til heIt bestemte konfigu
rasjoner. Selv har jeg jnstallert 
programmet på to maskiner uten 
vanskeJjgheter. Pa tcher dukker 
opp dagJjg, så når du leser dette 
skulle jeg tro at de fleste proble
mene vil være utbedret. 

å gå for mye inn j detalj her, er 
tommelfingerregelen sJjk: Benytt 
JPEG-bilder om det inneholder 
mange farger og har få rene fla
ter. typisk scannede bilder. GIF
bjJder kan på den annen side be
n, etes om bildet består a få far
ger og rene flater. typisk datage
nererte bilder. 

OM 
I NTERNET 
-r';-:� Jr ) På denne siden vil TEK(j;:f f ! ./ NOs medarbeider T onny 
Espeset svare på leserbrev om alt som 
dreier seg om Internet! Vi ønsker spørs
mål av allmenn interesse velkommen. 
Send en e-mail med ditt spørsmål tll 
tekno@tekno.no. i kan dessverre ik
ke motta spørsmål pr. te1efon, og kan 
helter ikke gi svar privat. 

EL 
Hvilken nettleser bør jeg egent
lig bruke ,  den nye Internet Ex
plo rer 4 .0 eller Netscape 4.0? 

Trond T. 

Det avhenger j stor grad av hvjJ
ket opera Uvsystem du kjører un
der. lE 4.0 er som kjent laget a v  
Mjcrosoft, o g  e r  derfor utformet 
spesjfjkt for Wjndows 95 og Wjn
dows NT. Nettleseren gjr derfor 

Quantum EIDE Harddisker 
Fireball-S tratos 1 600MB 1 722,-
Fireball-Stratos 2 1 1 0MB 1 968,-
Fireball-Stratos 3200MB 2337,-
Fireball-Stratos 4300MB 2829,-
Fireball-Stratos 6400MB 4059,-

Ta kontakt for SCSI-disker 

Multimedia 

Trust TH 1 5  Høy talere 1 5W 246,-
Trust TH240 Høy talere, 240W 492,-
Trust TH300 Høy talere, 300W 6 1 5,-
AWE64, 24x, Høyttalere + + +  209 1 ,-
Toshiba 24x CD-ROM, EIDE 1 230,-

Dette er e t  lite ut alg av våre 

produkter. Vi har det meste av 

standardkomponenter, og bygger 

også komplette rna kiner. 
Ta kontakt for gratis prisl i ste. 

operaUvsystemet. Du kan legge 
nettleseren djrekte på desklOpen, 
og surfe på fnternet via fjJbehand
Jeren for å nevne noe. 

Netscape 4. O har på den an
nen side en rekke andre fordeler. 
Den største er nok at den er svært 
utbredt på alle pla ttformer, og at  
den rett og slett er  veldig popu
lær. Det er faktisk nærmest poJj
Usk ukorrekt å bruke noen annen 
nettleser j enkelte kretser. En an
nen fordel med NS 4.0 er at den 
er mer stabjJ, og om den låser 
seg medfører det mindre proble
mer sjden den jkke er integrert i 
opera Uvsystemet i like stor grad. 

fE 4.0 må etter mjn menjng 
ses på mer som en beta utga ve 
av det neste Windows, og feil
rapportene har da heller jkke latt 
ven te på seg. Mange brukere har 
rapportert om betydeJjge proble
mer, og enkelte firma går så langt 
at de fraråder sjne ansatte å in
stallere fE 4. O før en mer stabjJ 
utgave dukker opp. 

De største problemene i for
bjndelse med bruk av lE 4.0 knyt-

Hovedkort 

ASUSTek VX (430VX) 

Jeg lager meg en h jem meside, 
men den blir så svær at  det tar 
lang tid å hente den ned . Er det 
noe lurt j eg kan gjøre for å få 
den til å bli m indre - uten at  j eg 
må kaste bildene? 

Tom H. 

« Tunge» Internet-sider er et  pro
blem, og som du sier er det som 
regel et overforbruk av bjJder som 
er årsaken. Men man kan få mye 
grafikk på en hjemmeside om 
man bare legger den inn på rik
tig måte. Det vjkUgste er å være 
klar over h vordan de to vanJjgste 
bjJdeforma tene på nettet virker. 

GIF- og JPEG-formatet er de 
mest brukte. Begge bruker en 
komprimeringsalgoritm for å 
gjøre mene så små som muJjg, 
men h vor mye bildet lar seg kom
primere a vhenger i stor grad a v  
h vordan det e r  bygget opp. Uten 

Bilder med myke fargeovergan
ger, som for eksempel skyer. kom
primeres svært godt med JPEG. 
uten mye tap av kvalitet selv om 
du velger å komprimere mye. Bil
der som inneholder skarpe kon
traster. som for eksempel over
skrifter, blir bedre med CIF. GJF 
lagrer bildet feilfritt. mens JPEC 
kan introdusere små unøyaktighe
ter. Jobb derfor aldri direkte på 
JPEC-bilder. da de forringes noe 
for h ver gang du lagrer dem. 

Bruk så få farger som mllJjg, 
og unngå såkalt ditherjng, som 
ødelegger for komprjmerjngsru
tinene j GfF-formatet. 

Bruk for eksempel et program 
som Pain t Shop Pro som du kan 
laste ned j en prøve versjon fra 
nettet. En bra grafikkoptimaljs
ering kan mer enn halvere fjJstør
reIsene uten at det går merkbart 
ut over kvaliteten på bildene. 

InfoLink P1 66MMX PC 

1 1 07,-
Mini-tower, ASUSTek VX97, 

ASUSTek TX97-E (430TX) 1 599,-
P 1 66MMX, 1 6MB RAM, 
1 .6GB HD, 2MB skjermkort, 

ASUSTek TX97-XE (430TX) 1 722,-

Skjermkort 

Herc. Dynamite 1 28/V, 2MB 738,-
Herc. Terminator 64/3D, 4MB 1 1 07,-
Herc. Stingray 1 28/3D, 6MB 22 1 4,-
Herc . Stingray 1 28/3D, 8MB 2706,-

Skjermer 

Hyundai 1 5 " ,  Digital, 70Khz 2706,-
Hyundai 1 7 " ,  Digital, 70Khz 4674,-

Alle  priser er oppgitt inkl . mva 

floppy, tastatur og mus 

Pakkepris:  7 1 34,-

InfoLink P200MMX PC 

Mini-tower, ASUSTek TX97E, 
P200MMX, 3 2MB RAM, 
3 . 2GB HD, 4MB skjermkort, 
floppy, tastatur og mus 

Pakkepris :  97 1 7,-

InfoLink Datatjenester AS 
Ensjøveien 1 4, 0655 Oslo 

Tl f. 22 57 1 6 09. Fax :  22 5 7  1 5 9 1  



Hva sier du ti l å vise 
d itt ta lent i de gamle 
klassiske spi l lene 
sjakk, dam, othel lo, 
backgarnrnon el ler 
det japanske go? 
I så fa l l  har jeg et hett 
tips: På playsite.com 
har du mul ighet ti l å 
sp i l le mot hele ver
dens beste (og ti I og 
med verste ) brett
spi l lere. 
I AV BENGT-ÅKE OLOFSSON 

I ti l legg til disse Idassikerne fin
nes ord pillet Tangleword , om 
ifølge Playsi te elv er den s tør
ste favori tten: blant pil lerne . Her 
gjelder det å bygge så lange ord 
som mul ig av et antall bo�sta
ver. Observer at bare engelske 
ord er til latt.  men det  har du vel 
al lerede skjønt? Sel bolder jeg 
meg blygt ti1 brettspllIene .  

F o r  å kunne spille trenger du 
bare å oppgi et brukernavn og 
finne på et passord. Da tildel 8 
der tter et permanent passord, 
som blir endt h jem t i l  deg via e
mai! .  Du b høver ikke vente mer 
enn en Urnes tid før det dumper 
ned i mailbokc en din. Det, går bra 
å p røve seg på siten ved å logge 
seg på som guest. Fordelen ved 
å registrere seg el' at  da bl ir  al le 
dine fremskritt og motganger ar
kivert. Du tildeles poeng for hver 
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gevinst,  og du taper poeng når 
du får j ul ing. 

For å komme inn i et parti 
velger du først hvilken type brett
spil l  du vil kjøre. Ved å klikke på 
rett spi l l  i d ialogruten havner du 
i e t  chatprogram der du kan pra
te med and re. og fJ.1emfor alt vel
ge mot tendere. Kl ikk på et navn,  
og sa får du e om vedkommende 
aksepterer invita tonen . Gjør han 
det l1avner dere automatisk i spil
lehallen . S kj erp gen iknølene dine 
og ett i gang. D t går også an 
bare å være ti l ku r når andre 

plller. Av og til kan det hende at 
forbindelsen bryte , enten på d in 
s i de el ler hes mot tanderen . Da 
har den som har misteL kontak
ten ti m inutter på eg til å gjen
oppta matchen .  10tsta nderen 
kan regne partiet om en seier 
om han holder partiet i gang i ti 
minutter uten at den andre kom 
mer t ilbake .  Bryt r h a n  partiet 
før ,  så regnes ikke matchen med 
i statistikken.  Du kan også eIge 
å spil le u ten at matchresultatet 
regnes,  men i så fal l  må begge 

spillerne gå med på det.  De som 
vil spil le riktig hete matcher kan 
kjøre med tidsbegrensning. Kjap
pe beslutninger .  og helst kloke 
sådanne, er et must .  

Foruten vanl ige «vennskap;s.
matcher» kjøres også kontinuer
l ig mesterskapskonkl:lrranser av 
cupka rakter. Et tap og du er ute. 
Onder mine omganger i JDlaysi te 
fant  j eg at det  var rikel ig med 
asiater blant spillebordene. Hyg
gelig med en så global folkean
samling, ellers er det for det me -
te amerikanere man støter på på 
nettet. Ikke et ondt ord om ame
rikanere, men forandring fryder. 

Ettersom grafikken er spar
som (men meget bra ) ,  så behø
ver man ikke bry seg så mye om 
pingverdier og forbindelseshas� 
tigheter. M alaysia og Thailand 
går l ike bra som Hamburg eller 
S tjørdalen . Plays i te er laget. i 
Java. og er meget funksjonelt. Og 
det beste har jeg spart til slutt: 
Denne fantastiske gul lgruven er 
helt gratis !  S jekk inn på http:// 
www.playsite.coml. 

NY TE KNO 
lEKNO ONLINE er på luften igjen - vår 
spl itter nye d ig ita le utgave på webben. 
Sjekk i n n  på www.tekno.no for nyheter, 
l esernes egne nettannonser, månedens 
quiz, ga l lerib idrag,  aktuel l  debatt, 
heftige l inker og mye mer. lEKNOs web .. 
s ider er åpne for a l le  - og vi er  a l lt id 
i nteressert i tips, b idrag, forslag etc. 
Oppdater d itt lEKNO bookmark i dag I 

Har d u  ikke fått in
sta l l ert Shockwave 
- som du trenger for 
å få g lede av mange 
av on l ine-spi l lene 
på I nternet - ennå, 
så er det på tide. 
Du finner det på 
URLen http://www, 
macromedia,com l 

SONle 
Digger du Sega og deres mas
kot Sonic, men har du bare 
PC? Her kan du prøve bo
nusomgangen fra Sega Sa
turn Sonic 3D Blast på din 
egen PC. 

http://www.sega.com/ 
multimedialgarnes/sonic/ 

HOLL YWOOD-QUIZ 
Du kjenner vel Newman fra 
Seinfeld? I virkeligheten he
ter han Wayne Knight, og i 
Fiye degrees of separation 
setter han dine Hollywood
kunnskaper på prøve. 

http://www.spe.sony.com/ 
Piotures/tv /Sd/wayne.htm 

SKJERP MINNET 
Er du medlem i korttidsmin
neforeningen? Prøv Payloy's 
Memory Enhancer! Husker 
du feil får du en grusom 

. straff, husker du riktig får du 
belønning. Omtrent som på 
skolen, bortsett fra belønnin
gen, da. 

http ://www.sabroco.com/ 
greeting Iweb96/ 

pavlovi.html 

KLO EN I HULLET 
Husker du ferdighetsprøvene 
fra da du var liten? Du vet, 
«putt-de-fargede-klossene-i
de-riktige-hullene» osv. Her 
kan du prøve igjen!  

http://inferno.asap.um. 
maine.edu/asap/tension/ 

tension.html 

TEKNOs onl ine-guru : 
Kristian Hannestad 

TEKNO 
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I d isse dager går teppet opp for on l ine-spi l let 
SubSpace. Hvem som helst som har en i p
adresse kan sette opp sitt eget spi l l ,  og utfor
dre venner og fiender ti l heftige bata ljer  i 
verdensrommet!  Det d reier seg om et 
shoof em-up-spi l l  med en helt ny vri .  

N P  
Da et av Stockholms største bol igbyggelag 
nyl ig annonserte sine t i lbud i avisen Dagens 
Nyheter, fantes et helt nytt innslag blant de 
obl igatoriske reklametekstene på temaet «20-
årige Peter flytter hjemmefra». Med store 
bokstaver spurte bol igbyggelaget og et entre
prenørselskap: « Fjernarbeid?» og ga hva de 
selv mener er et bra svar: « Ja, fjernarbeid på 
landet. Vi ti l byr le i l igheter utrustet med 
avansert IT-teknologi .» 

I AV TOMMY ANDERBERG 

Det handler om en ny, global 
trend. Mens Internet vever ver
den inn i stadig tettere mas
ker, og IT vokser til en st�dig 
større andel av vår samlede 
økonomi er det flere og flere 
som kan velge å bosette seg 
hvor som helst det finnes tele
foner. Hvorfor holde ut med 
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storbyens lengsel, dårlige luft 
og høye priser når man like 
hjerne kan bygge sine websi
der, taste ihop sine program
mer eller - for all del !  - skrive 
sine artikler et annet sted? 

To saiter som er vel verd å 
besøke for den som vil ha et 
innblikk i den utviklingen som 
kommer er [1 ] og [2]. På [1 ] 
finnes ArtLogic, et fremgangs-

.. 

I AV INGE MATLAND 

SubSpace vil koste i underkant 
av 30 USD, og kan kjøpes både 
i utvalgte databutikker og di
rekte fra http://subspace .
vle .com. En sharewareversjon 
vil også bli lagt ut på nettet. 

Spillet lanseres som «free
ware forever» i den forstand 
at man skal kunne spille onli
ne uten tidskostnader . Har du 
en egen ip-adresse skal du en
kelt kunne sette opp din egen 
SubSpace-server. Dermed kan 
du invitere kompiser og andre 
til online gaming uavhengig av 
om produsentenes servere er 
opptatt eller ikke. 

SubSpace distribueres med 
eget operativsystem som tilla
ter brukerne å forandre på gra
fikk og lyd, ja faktisk alle pa
rametre i spillet. Du skal kun
ne utforme dine egne skip, og 
også kunne lage nye spilltyper. 

rikt virtuelt konsulentfirma 
som har spesialisert seg på 
programutvikling i C++. 

Medarbeiderne treffes bare 
en gang i året - for å ha firma
fest. På [2] presenteres Col
letta di Castelbianco, en mid
delalderborg midt i Liguriens 
grønske. Under industrialis
mens høydepunkt ble Colletta 
tømt for folk, og lå helt øde i 
30 år. Menneskene flyttet til 
Genoa og andre norditalienske 
storbyer for å få jobb. Nå er 
de tilbake: Et konsortium har 
kjØpt de antikke steinhusene, 
som nå totalrenoveres, utsty
res med ISDN-tilkopling til In
ternet og bys ut til interesser-

Visuelt er SubSpace et rom
farts-shoot' em-up, hvor du ifØl
ge forhåndsreklamen loves ri
kelig med våpen, muligheter til 
å samle inn power-ups under
veis - og ikke minst den ube
skrivelige gleden av å kjempe 
mot kjente og ukjente i ver
densrommet. Spillet er delt inn 
i mange forskjellige soner, som 
har plass til flere hundre spil
lere samtidig. Du har mulighet 
til å chatte med andre delta
kere i et eget vindu mens du 
spiller. Du kan også sende mel
dinger til utvalgte medspillere 
underveis, og utveksle ideer om 
strategi, bygge angrepsfarkos
ter osv. 

Produsenten anbefaler at 
man har minimum Pentium 90, 
Windows 951NT, 1 6  MB RAM. 
2 MB PCI videokort og 33,6 
kbaud modem hvis man ønsker 
å gi seg i kast med galaksenes 
evige utfordringer. 

te spekulanter. Etterspørselen 
skal være massiv. Samme av
stand fra hovedveier og fabrik-

ker som beseglet Collettas 
skjebne på sekstitallet er nå 
dets fremste aktivum. 

Men hvorfor forbli på det 
gamle kontinentet, om man nå 
likevel skal flytte? Lenger sør 
finnes enda bedre vær (ete 
grunnleggende aspekt i det 
nordiske vinterrusket! ) ,  lavere 
priser og gunstigere skatter
egler. Malta. som vi skrev om i 
forrige nummer, kan lokke 
«selvdrivende nørder» som eta
blerer seg på øyen med utmer
kede kommunikaSjoner, lave 
priser, fullstendig ska:ttefrihet 



t V  
på eksportinntekter i minst ti 
år og nordafrikansk klima. Ky
pros tilbyr lignende fordeler. 
På den andre siden av Atlante
ren finnes den karibiske øyver
denen med en hel rekke klima
og skatteparadis bare et stein
kast fra USA. Virkelig rike n ør
der vil helst bo nettopp der: 

Ifølge Farhad Vladi , e iendoms
megler i Hamburg med snart 
20 år i bransjen og et register 
inneholdende 400 øyer i alle 
verdensdeler, koster en privat 
øy i Karibia mellom 1 5  og 1 50 
millioner kroner, mot 200 .000 
til 1 2  millioner for en svensk 
eller kanadisk øy. Men IT -ut-

RD E R? 
viklingen har gjort at etterspør
selen etter egne øyer øker kraf
tig i alle verdensdeler. 

For de av oss som i kke 
kommer til å kjøpe noen egen 
øy på en stund, ligger dagens 
populære charterrnål bra til .  
Infrastrukturen finnes allere
de på plass, de er velkjente, 
og selv har de i de senere åre
ne begynt å søke etter alter
nativer til den nedslitende og 
stadig mindre lønnsomme mas
seturismen . Innen Europa kan 
plasser som Andalusia, Madei
ra og Kanariøyene, om de spil
ler sine kort riktig, meget vel 
bli IT-revolusjonens virkelige 
vinnere på 2000-tallets begyn
nelse . Innføringen av en felles 
europeisk myntenhet, euroen, 
kommer til å øke bevegelses
friheten enda mer. 

Helt problemfritt er dette 
naturligvis ikke. De som kom
mer til å flytte til en egen plass 
i solen er de som kan og som 
har råd, og de kommer til å ta 

s ine kunnskaper og sine pen
ger med seg. Tilbake i regnet 
bl ir  det gamle industrisamfun
n e t  og dets politikere, som ikke 
kommer til å se med blide øyne 
på at «deres» skattegrunnlag 
utarmes. Hvordan de kommer 
til å stille seg i veien for utvik
l ingen er et åpent spørsmål; 
det  eneste noenlunde sikre er 
at de, vane tro, kommer til å 
gjøre sitt verste for å forsøke. 

[1 ] http://www.artlogic.com/ 
[2] http://www.colletta.it/ 



SVERIGE FORAN! 
Norsk og svensk Gallup har fore
net sine krefter og spurt 2000 
personer om deres Internet-va
ner .  Det viser seg at  tilgangen til 
Internet i skolen er  omtrent den 
samme i begge landene, men at 
voksne svensker surfer mer .  2 5% 
av svenskene over 1 8  år oppga 
at  de bruker Internet minst  en 
gang i måneden . Ti lsvarende tall 
for Norge er  1 5%.  

WEB-LONNER 
Network Computing har publ isert 
en detal jert  oversikt av ameri
kanske webmasters lønner,  ar
beidsoppgaver,  karriereveier med 
mere [ 1 ] .  G j ennomsnittslønnen 
l igger på rundt 60 .000 dollar i 
året .  På tide å pakke kofferten? 

[1 ] http ://techweb.cmp.com/nc/ 

81 0/81 0f31 .html 

TAMAG OTCH I  

• 

Hvor begraver man en Tamagot-
chi? På Internet naturligvis [ 2 ] ! 

[2] http://www.geocities.com/ 

TokyorTemple/31 95/ 
index.html 

UFO-NYn 
Det er faktisk sant: C IA har i år
tier forsøkt å skjule sannheten 
om UFOs for allmennheten . Dess
verre viser en gjennomlesning av 

I
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art ikkelen «A Die-Hard I s sue :  
C IA 's  Role in the Study of UFOs ,  
1 947- 1 990« (publisert i somme
rens offentlige opplag av C IAs 
«Studies in In tel l igence» ) [3 ] , at 
hensikten ikke var å skj ule ek
s istensen av små grønne menn 
fra verdensrommet .  Mer enn 
ha lvparten av de amerikanske 
UFO-rapportene fra sent 50-tall 
og hele 60-tallet skal nemlig ha 
blitt forårsaket av hemmelige spi
onfly. Tro det den som vil !  

[3] http://www.odcLgov/csi/ 

studies/97unclas/ufo.html 

SJEKKER MARS 
De er verken grønne el ler små,  
men gubbene fra NASA fortset
ter å rote rundt på mars .  E tter 
Pathfinder er det nå klart for Sur
veyor .  Den offis iel le NASA-siden 
finnes på [4 ] . Oppfølgeren Sur
veyor 98 (merk deg versjonsnum
mereringen i beste Microsoft
sti l ! )  beskrives på [ 5] .  På [6 ]  be
skrives de to «mikrosonder» som 
skal falle fritt til marken fra rom
met,  for å trenge et par meter 
ned i marsskorpen og analysere 
dens sammensetning. 

[4] http://mpfwww.jpl .nasa.gov/ 
mgs/index.html 

[5] http ://mpfwww.jpl.nasa.gov/ 
msp98/msp2.html 

[6] http://nmp.jpl.nasa.gov/ds2/ 

XML - WEBBENS 
FREMTID? 
Hvis du er lei av alle begrens
ningene i HTML, kan det være 
på tide å ta en titt på XML (eX
tensible Markup Language) [ 7] .  
E ttersom det e r  World Wide Web 
Consortium som l igger bak XML 
er det en god s janse for at dette 
er webbens fremtid !  

[7] http ://www.jtauber.com/xml/ 
HACKER X SLÅR TIL 
Spam-kongen S anford «Spam
ford» Wallaces problemer fortset
ter .  Denne gangen er det en ano
nym cracker ( <<Hacker X» ) som 
har  postet den ful lstendige pass
ord filen til Wallaces Cyberpromo
server på U senet .  Hacker X har 
t idl igere postet  Wal laces  kun
deregistre med navn , adresser og 
telefonnumre, noe som da med
førte at  en rasende Wallace inn-

leverte en anmeldelse ti l FB I ,  
samtidig som han  utlovet en be
lønning på 1 5 .000 dollar ti l den 
som kunne avsløre identiteten til 
Hacker X. 

SPAMMING
PROTEST 
UUNet Technologies ,  den største 
stamnettoperatøren på Internets 
amer ikanske del ,  har  skj erpet  
s ine  regler mot spammere [8 ]  et
ter at de i en drøy uke var bl itt 
utsatt for «the Usenet Death Pe
nalty» av en gruppe administra
torer som var gått lei av Usenet
spammere med UUNet-adresser .  
Alle Usenet-innlegg fra UUNet b le  
fj ernet .  

[8] http ://www.usa.uu.net/ 

press/spampol icy.shtml 

EXIT PG P? 
FBI-s j efen Louis Freeh har nå 
vist s ine kort, og foran en se
natskomite foreslått at  alle kryp
tografiske produkter ti l salgs i 
USA skal tvinges til å ha en inne
bygget «key escrow» . Polit i og 
andre myndigheter skal altså all
t id kunne lese privatpersoners og 
f irmaers  krypterte meld inger .  
Standhaftige rykter v i l  ha det til 
at FBI har sendt rundt et lovfor
slag med det samme innholdet ,  
dvs . forbud mot salg og distribu
s jon av krypteringssystemer uten 
innebygget «key escrow» . Får  
Freeh det som han vil ,  v i l  b l . a .  et 
program som PGP bl i  ulovlig i 
USA. 

VINN EN MILLION 
DOLLAR! 
Det nystartede selskapet C ryp
to-Logic har utlovet en belønning 
på en m il l ion dollar til den som 
kan dech iffrere en kort melding i 
løpet av et års tid [9 ] . Poenget 
er a t meldingen er chiffrert ved 
h je lp av en klas sisk og teoretisk 
sett uknekkelig metode:  Nøkke
len er en s lumpmessig tegnrekke 
l ike lang som meldingen, og den 
er brukt kun en gang. Crypto-Lo
gic har u tlyst konkurransen for å 
lage reklame for sin programva
re Ult imate Privacy, som selges 
med noen tusen nøkler og mulig
heten til «påfyl l» .  Tross metodens 
teoretiske uknekkelighet vil nok 
mang en hacker sugen på en mil
l ion dollar forsøke seg på et an
grep, antakelig basert på tenk
bare skavanker i nøkkelgenera
torens tilfeldige fordeling. 

[9] http ://www.u ltlmateprlvacy. 
com 

KNEKK EN MAC 
«Knekk en Mac» -u  tfo rdr ingen 
[ 1 0] fortsetter. 1 7 . august lyk
kes en australsk hacker ( <<Starfi
re» ) med å bryte seg inn i Infi
nits server og vinne prisen på 
1 00 .000 kroner,  men hans an
grep utnyttet en s ikkerhetsluke i 
et CG I-script (<<Lasso» fra firma
et Blue World) og ikke i selve 
WebSTAR-serveren .  Lasso  var 
reparert og utfordringen igj en ut
lyst i løpet av 24 timer. 

[1 0] http://hacke. infinit.se/ 

GRA VER GRUNNERE 
Alta Vista graver stadig mindre 
dypt ned i cyber jorden . I mars 
ble det avslørt at  Alta Vista ikke 
indekserte mer enn 300 sider på 
noen enkelt site ,  med unntak av 
de mest populære. Saken ble satt 
på kartet av John Pike,  web-mas
ter ved Federation of American 
Scientists ,  som på den tiden had
de 6000 sider. G j ennom stadige 
nyregistreringer lykkes han å få 
inn 600 av dem i Alta Vistas da
tabase.  I skrivende stund har FAS 
mer enn 1 3000 web-sider - men 
bare 40 av dem er nå indeksert 
hos Alta Vista. Fortsetter det i 
samme takt kommer Alta Vista 
til å være nede i mindre enn 1 
side pr .  s ite når du får dette num
meret av TEKNO i postkassen . . .  

ActiveX SLITER 
Det går ikke spesielt bra for Ac
tiveX. International Data Corpo
ration har søkt gjennom 20 mil l i
oner web-sider ,  og funnet min
dre enn 1 000 som benytter Acti
veX. Java vinner også stort om vi 
sammenligner antallet lenker på 
sider som er t i legnet henholds
vis ActiveX- og Java-utvikling. 

AOL VOKSER 
Den amerikanske online-kjempen 
America OnLine (AOL)  tar over 
erkekonkurrenten CompuServe , 
80-tal lets  p ioner  på området .  
AOL får CompuServes innhold og 
abonnenter (og 1 75 mill ioner dol
lar) av Worldcom , USAs fj erde 
største fi rma for langd istanse
kommunikas jon ,  i bytte mot AOLs 
telekomselskap ANS Communica
tions .  Worldcom beholder Com
puServes maskinvare ,  og betaler 
i s in tur 1 , 2 mil l iarder dollar til 
CompuServes gamle eiere, H&R 
Block. Dermed styrker Worldcom 
sin sti l l ing på nettsiden, der man 
fra før eier UUNet Technologies ,  
mens  AOL legger CompuServes 
2,9 mil l ioner abonnenter til sine 
egne 9 mil l ioner,  og dermed får 



en enda mer dominerende sti l
l ing på markedet for onlinetje
nester. Microsoft Network er nå 
en skikkelig d istansert toer med 
2 . 3  mil l ioner abonnenter. 

DVD-TVIST 
Standardbråket om den innspi l
l ingsbare varianten av det nye 
CD-formatet DVD (DVD-RAM) blir 
stadig mer forvirret .  Det opprin
nelige formatet lagrer 2.8 GB og 
backes opp av DVD Consortium, 
et tital ls  selskaper som hitti l har 
ledet utviklingen av DVD . Til tross 
for at  Sony og Phil ips inngår i 
DVD Consortium har de sammen 
med Hewlett-Packard lansert en 
inkompatibel variant som lover 
høyere kapasitet ( 3  GB)  og be
dre kom pat ib i l i t e t  med DVD
ROM ,  som allerede finnes ute i 
handelen.  M itsubishi og Yamaha 
har uttalt s in s tøtte for det nye 
formatet, men nå har også NEC ,  
med  40% av  de t  j apanske PC
markedet ,  pre sentert  en egen 
teknikk. NECs Multimedia Video 
File, MMVF, skal klare hele 5 ,6  
GB .  Firmaet har h i ttil sti lt seg 
avmålt kjØlig overfor tilbud om 
samarbeid med DVD Consortium 
for å smelte MMVF sammen med 
det oppr innel ige DVD-RAM . 

BlÅ LASER 1 9B? 
Til og med M MVFs 5 , 6  GB kan 
snart virke i minste laget der
som Shuji Nakamura ved Nichia 
Chemical Industries lykkes med 
sitt mål om å få frem en kom
mersielt gangbar blå laser i lØ
pet av 1 998 .  En blå laser kan 
gjennom sin kortere bølgelengde 
skrive og lese data på mindre 
overflater enn de infrarøde la
serne som brukes i dagens CD
enheter.  En  standardenhet for 
DVD-ROM skulle kunne komme 
opp i 28  GB uten andre endrin
ger .  Problemet er at ingen hittil 
har klart å fremsti l le en halvle
derlaser ( les :  l iten) som lyser i 
blå tt, dvs . ingen har kla rt det før 
Nakamura.  Scienti fic American 
rapporterer at  han allerede har 
demonstrert en gal l iumnitrid-Ia
ser med over 1 00 timers lystid,  
og at  han håper å kunne komme 
opp i 1 00.000 timer i løpet av 
neste år [ 1 1 ] .  

[1 1 ]  http://www.sciam.com/ 
0997issue/0997techbus2. 

html 

BILLIGERE 
PENTIUMER? 
Cyrix, som b l . a .  har konstruert 
Media GX-prosessorene (Penti-

INTERNET & CYBERSpnCE 

um-kompatibel CPU, grafikk, lyd 
og minnehåndtering på en chip) , 
men som helt mangler egne pro
duksjonsanlegg (Cyrix-prosesso
rene produseres på kontrakt av 
andre selskaper)  er bl itt kj Øpt 
opp av halvlederprodusenten Na
tional Semiconductor for 550 mil
l ioner dollar. Resultatet kan bl i  
ytterligere prispress på Pentium
prosessorer .  

OS UTEN MASKIN 
Den forrige Apple-sjefen Jean
Louis Gassees firma Be har 
vist frem en Pentium-vers jon 
av sitt operativsystem BeOS.  
BeOS ble født  på BeBox, en 
nedlagt arbeidsstas jon for ek
streme nørder basert på Mot
oro las  PowerPC-pro se s so r ,  
b l e  mutert t i l  et alternativt 
operativsystem for Apples Po
werMac og var en stund på 
tapetet som Apples neste s to
re OS,  før Apple bestemte seg 
for å k jøpe NeXT av S teve 
Jobs .  l og med us ikkerheten 
omkring Apples  fremtid ,  og 
Motoro las  bes lu tn ing om å 
slutte å produsere PowerMac
kloner for å konsentrere seg 
om andre t i lpasninger av Po
werPC-prosessoren, fortsetter 
nå  altså BeOS sin ørkenvand
ring på jakt etter maskinvare 
den kan kjøre på. 

NEnEKSPLOSJON 
I ASIA 
Internets raskeste vekst skj e r  nå 
i Asia .  I følge Paul Budde Com
munications [ 1 3] var veksten i 
antallet I nternet-ti lknyttede da
tamaskiner i Asia hele 240 pro
sent i perioden august 1 996 til 
august 1 997 .  Den asiati ske ek
sp los jonen kommer dels av at  
man begynner fra et lavt nivå 
(Asia svarer i skrivende stund for 
1 0% av verdens Internet-ti lko
plede datamaskiner) , dels på at 
man har en ung befolkning ( 50% 
av menneskene i dette området 
er  yngre enn 25; til svarende tall 
i USA er 26%) . Mest langsomt 
går det i total itære og fattige 
Kina ,  men landets størrelse gjør 
l ikevel planene om å tilkople dets 
un ivers itet  t i l  CERNET (Ch ina 
Education and  Research NET
work) til det største Internet-pro
s j ektet i området.  

[1 3] http://www.budde.com.au/ 

asiapressrelease.html  

FANGER TASTA TUR
R YTTERE 
Data Art Corporation [ 1 4) i New 
York har startet noe som kan bl i  
en ny trend i knivingen om kom
mersielle domenenavn : Firmaet 
har registrert hundrevis av feil
s tavede varianter av velkj ente 
domener (atavista . com, compu
server . com etc . ) ,  og bruker dem 
for å vise s lurvete tastaturrytte
re sine annonser .  S le ipt !  

[1 4] http://www.dataart.net/ 

about.htm 

IBM RASKER PÅ 
IBM har presentert den første 
industrielt anvendelige produk
s jonsprosess for halvledere av ki
selsubstrat som utnytter kopper 
i stedet for aluminium. Ettersom 
kopper leder strøm bedre, blir 
strømforbruket og dermed var
meutviklingen mindre.  Kretsene 
kan derfor pakkes tettere .  Kop
per er  dessuten bi l l igere.  IBM 
skal begynne  å selge ch ips  ba
sert på den nye teknikken alle
rede neste år. Intel m . fl .  ventes 
å følge etter i løpet av 2-3 år .  

FØLG WHITBREAD 

Whitbread-regattaen er i gang, 
men ikke en gang kappse i lere  
kommer noen ve i  uten Internet.  
Båtenes p lassering og t i ls tand 
rapporteres fortløpende via sa
tellitt til [ 1 5 ] ,  der du kan ta del 
av deltakernes ikke lenger en
somme kamp mot elementene. 

[1 5] http ://www.whitbread. 
org/main.html 

KRYPTOREV 
Dan ie l  B e r n s te in ,  kryptologen 
som for andre gang har fått ret
ten med seg mot den amerikan
ske statens  kryptoeksportlover ,  
har regis trert et eget domene i 
Tonga : cr .yp . to . . .  

Tekstil-Trykk-Papir 
omgjør  d i ne utskrifter og teg n i nger ti l vask- og fa rve-ekte 

teksti l-trykk ved h je lp  av et vo n l ig  strykejern ! Vi leverer 
forsk je l l ige typer tekst i l -trykk-pa p i r  ti l forskje l l ige typer 

skriver-teknolog ier so mt fettstifter m .v. Pa kn i nger på 4, 
20, 50 og 1 00 a rk .  

Deta l j- og eng ros-sa lg av 
Inkmun Ink refil Is 

Det r ime l igste a lternativ for o l le som bruker b lekkskrivere . 
Vi leverer både g jør-det-selv refi l l-sett og « løst» b lekk i 

f lasker t i l  de fleste blekkskrivere . 

Stick-it Right! 
CD-eti ketter 

er et eti kettsystem for fest i ng d i rekte 
på C D-plate n .  Lo d i n  CD få et pent  og profes jonel t  

utseende.  Et i kettene ko n brukes i o l le skrivere 
og kopi mask iner. 

R i n g ,  fa ks e l le r  e-m a i l  oss så ko n vi sende deg f lere 
opplysn i nger om vå re va rer og pr iser i posten . 

Fm NO 963 499 5 5 8  MVA 
Bu kke l i  - 3 1 45 Tjøme 

Tlf 3 3 3  92 03 1 - Fax 3 3 3  92 300 
http !/www. b ryde . com 

TEKN O 
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DE RFOR BLI R DET I KKE SENSU R PÅ N ETTET: 

I AV TOMMY ANDERBERG 

Det er i dag grunnlag for virkelig 
optimisme, ikke bare for USAs 
del ,  men for hele den vestl ige 
verden . Grunnen er enkel: De 
nye s ignalene fra Washington 
viser at politikerne endelig har 
fått opp øynene for a t  ytringsfri
het på nettet ikke bare handler 
om idealisme, men også om pen
ger. 

Ryktene om en endring i USAs 
politikk hadde vært i omløp si
den begynnelsen av j un i ,  men de 
første slagene mot de tiltenkte 
sensorene ble utdelt fra et an
net,  for amerikanerne velkjent 
hold:  Domstolene .  

Det begynte med en dom
stolsbeslutning i Atlanta den 20 .  
j un i .  D istriktsdommeren Marvin 
Shoob gjorde det da klart at del
staten Georgias forsøk på Inter
net-regulering (med forbud mot 
bl .  a .  anonymitet, pseudonymer 
og varemerker i web-lenker) var 
grunnlovsstridig. Shoob kom til 
a t  loven innskrenket ytringsfri
heten , og at de gjennom sine 
vage, brede formuleringer ga 
«anklagere og politi et  betydelig 
rom for å agere selektivt» (dvs . 
positivt) «mot personer som ut
trykker minori tetssynspunkter» . 

ACLU (American C ivil Liber
ties Union) , den ideelle organi
sasjonen som hadde trukket Ge
orgia inn for domstolene, hadde 
knapt  rukket å gå ut med en 
pressemelding om sin seier i At
lanta før ALA (American Library 

TEKNO 

Det b le  et min neverd ig  ha lvårsskifte for de av 
oss som holder et våkent øye med forsøkene 
på å belegge I nternet med munnkurv. Man 
kan nesten ta le om en ketchup-effekt: 
Etter et par uro l ige  å r  b l e  s ituasjonen i 
verdens ledende IT-nasjon fu l lstend ig  ku l l 
kastet i løpet a v  mindre enn to uker. 1 .  j u l i  b le  
et  crescendo av  nederlag for  sensur
ti l hengernes sak kronet med nye retn i ngs
l injer  fra Det Hvite H us, som vil forenkle 
I nternets videre utvi kl i n g  t i l  en fri, g lobal  
handelsplass. 

Association) tilkjennegav den 
sensas jonelle hendelsen som 
samtidig hadde inntruffet på 
Østkysten :  Distr iktsdommeren 
Loretta A. Preska hadde under
kjent deltstaten New Yorks for
sØk på å innføre en lokal vers jon 
av CDA (Community Decency 
Act, den føderale loven som 
hadde l igget på i s  siden i høst, 
da en domstol i Philadelphia 
hadde fastslått a t  dens forbud 
mot «uanstendig» Internet-inn
hold stred mot grunnloven) . 

Det som gjorde domsbeslut
ningen i New York til noe mer 
enn enda en l i ten delseier,  var 
dens motivering: Is tedenfor å 
innvende mot lovtekstens inn
grep i ytringsfriheten, pekte 
Preska på Internets grenseover
skridende karakter og på de h in
dre som ville bli reist for den 
elektroniske handelen om hver 

delstat ble tillatt å innføre sine 
egne Internet-bestemmelser. 
Preska skrev i s in beslutning at 
Internet er et handelsområde 
som burde fredlyses fra motstri
dende lokale lover som kan 
være i stand til «helt å paralyse
re» dets utvikling. Spørsmålet 
om brudd på ytringsfriheten ble 
ikke en gang vurdert; det var 
ikke nødvendig. Det var tilstrek
kel ig å konstatere at loven ville 
ha utgjort et handelshinder. 

Den uventede begrunnelsen 
slo beina vekk for alle de som 
hadde håpet å få erstattet CDA 
med lover på delstatsnivå. E tter 
avgjørelsen i New York sto det 
klart at det bare er kongressen 
som skulle kunne begrense ame
rikanernes ytringsfrihet på I n
ternet. 

CD _ _  y , _ _  _ 

Med faren for lokale C DA-kloner 
av veien,  ble bl ikken e  vendt mot 
Høyesterett ,  der «the B ig One» 
hadde pågått i et drøyt halvår .  
Ventingen b l e  ikke langvarig: 26.  
j un i  bekreftet en enig domstol at 
CDAs forbud mot «uanstend ig» 
innhold i offentl ige elektroni s ke 
fora s trider mot konst i tusjonen. 
Det er r iktignok legit imt av sta
ten å forsøke å «beskytte barna» 
mot «potensielt farlig» innhold,  
forklarte de n i  dommerne i s i tt 
delvis m eget skarpt formuler te 
skriv, men ikke gjennom å un
dertrykke voksnes ret t  til å s en
de og ta imot det samme innhol
det. At  CDA overlot de t  til regel
tolkere å avgjøre hva som e r  
« uanstendig» , gjorde ikke saken 
bedre. 

Ideelle organisasjoner som 
ACLU og EFF (Electronic Fron
tiers Foundation) forentes i fei
r ingen med kommersielle kjem
per som M icrosoft og Apple . 
G leden skyldtes ikke b are at  
CDA var  avlivet en gang for alle.  
Høyesterett gikk lenger enn som 
så: Dens beslutning s lo  fast a t  
Internet ikke kan sammenlignes 
med radio og TV, der brukeren 
kan komme til å snuble over 
uønsket innhold ved å trykke på 
en kanalvelger ,  og der  det a nses 
å være grunnlag for visse inn
skrenkninger av sendingenes 
innhold. På Internet må innh ol
det aktivt søkes opp, som i avi
ser og bøker, og innskrenkn inger 
er derfor ikke nødvendige. T i l  
tross for at Høyesterett ikke 
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T O C A  T O U R I N G  C A R C H A M P I O N S H I P  

D E ,. E II E S 7 1 S O M M A II G L E R  
E R  L U H Y E II  A V  S V I D D  G U M M l t 

Der går starten! Du trår til det du 

makter, men blir liggende bak en 

arrogant tysker og går inn i første 

sving som nummer fem. Oppdemmet 

aggresjon ligger som en dis over hele 

banen der dere kommer ut på 

langsiden i en tett klynge. Alt for tett, 

faktisk, for der har du platekontakt 

med en svenske som sender deg 

sidelengs mot sjikanen. KA-BLAM! 

Mishagsytringene fra stødemperene er 

ikke til å ta feil av der du faller to 

plasser tilbake og må endre taktikk. 

Rundt neste sving tar du et dristig 

spor og innhenter svensken. Du 

bremser deg inn i hårnålssvingen og 

holder idealsporet som gir deg god 

fart ut på neste langstrekning. Snart 

ligger du på tredjeplass, og tempera

turen stiger ytterligere - både i 

kupeen og i motoren. Når en runde 

gjenstår kjemper du en avsindig kamp 

med et turtall så høyt at bensinen ikke 

antennes før den har passert eksos-

�- ._- �-." "". -. -- - - ' " � - - - .0 - -
anlegget. De barskeste slipper alle 

hemninger, og seiler baklengs gjen

nom reklameskiltene, kun beskyttet 

av tynnvalsede stålplater og noen 

strategisk plasserte rør. Men du 

holder deg såpass i skinnet at du 

klarer å dundre over målstreken som 

knepen vinner! Endelig klarte du det! 

•. , �ROM Coden1asters av OFF/C/AL GAME OF THE /997 
MC AUTOTRADER TOUR/NG 
CAR CHAMP/ONSH/P Tlf. 23 I I 5 5 70 

Denne skildringen var ikke hentet fra 

et ekte billøp, men fra en omgang i 

TO CA T ouring Car Championship fra 

Codemasters. Du har kanskje prøvd 

bilspill tidligere, men du har aldri 

prøvd noe så rått som dette! Høy 

fart, sug i magen, nøyaktige modeller 

av en rekke bilmodeller, ekte baner, 

rå lydeffekter, tøffe kameravinkler 

(bl.a. et meget virkningsfullt 

"HeadCam". TOCA Touring Car 

Championship finnes på CD-ROM til 

PC og Playstation. Se den hos din 

forhandler, og bilkjøring vil aldri bli 

det samme! 
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fullførte resonnementet ved ek
spl is i tt  å l ikesti l le Internets inn
hold med det « hellige» trykte or
det. så er  d istinks j onen fra radio 
og TV ti lstrekkelig for at full 
ytringsfrihet skal råde. 

Resonnementet er i følge de 
fle ste kommentarene så langtgå
ende at det ikke gir USA noe 
rom for å lage noen «CDA-I 1»  el
ler «Son of CDA» . Forsiktige be
dømmere anser at Høyesterett. 
gj ennom ikke å ful l føre analogi
en med det trykte ordet. har latt 
døren s tå på glØtt for fremtidige 
unntak tilpasset Internets egne .  
spesielle egenskaper .  Men selv 
om det skulle være tilfel le .  må 
en eventuell  CDA-I1 ta hensyn ti l  
den knusende kritikken som 
Høyesterett rettet mot forgj en
gerens brist på presis jon og mot 
dens «eksempelløse» omfang. 
Den «Chi ldsafe Internet Aet» 
(C IA?) som er  varslet av den ny
valgte senatoren Patty Murray 
allerede dagen etter CDA�be
slutningen (med fantasifulle inn
slag som obligatorisk « innholds
fortegnelse» for alle web-siter 
og filterprogram til al le ameri
kanske foreldre) har en lang vei 
å gå innen den kan bl i  tatt på 
alvor .  

IF YOU CAN BEAT 
T E JOIN'E 
Selv om Høyesteretts formule
ringer vakte stor oppmerksom
het. så kom ikke selve under
kj ennelsen av CDA som noen 
overraskelse .  C l inton-adminis
tras jonens ti lkj ennegivende av 
nye polit iske retningsl in jer for 
Internets fortsatte u tvikl ing ble 
derfor en vel forberedt oppvis
ning av presidentens evner til å 
r i s te av seg også de groveste 
pinl ighetene.  Det er vanskelig å 
tro at samme person kan ha un
dertegnet både CDA og det nye 
dokumentet.  FGEC (Framework 
for Global Eleetronie Commeree 
[11 ) - og det er naturligvis  akku
rat det som er meningen . 

I FGEC er utgangspunktet a t  
« Internet har potensialet for å 
bl i  USAs mest aktive handelsvei 
innen en tiårsperiode. og kan 
skape mill ioner av hØyt lønnede 
j obber» [21 . Men for at denne 
vi$jonen skal bl i  virkelighet. må 
utviklingen ifølge dokumentet 
ledes av markedet og av private 
in i tiativ. med så lite innblanding 
som mulig fra regj eringers og 
myndigheters side. Nøkkelordet 
er «selvregulering» . S tatlig kon
troll og skatter bør først og 
fremst glimre med sitt fravær.  

- _ � . _ __ � ______ _ _ _ _ __  . _ _ __ _ 0_- --- - _ _ ___ - -- - - - - - - . . 

FGECs avsnitt om sensur 
lyder nærmest som en sammen
fatning av Høyesteretts og New 
York-dommeren Preskas formu
leringer .  overført ti l  den inter
nas jonale scenen : 

«Til forskj el l  fra tradis j onelle 
etermedia tilbyr Internet sine 
brukere større mul igheter til å 
beskytte seg selv og sine barn 
fra innhold som de anser for å 
være støtende eller upassende .  
[ . . .  ] Unødvendige reguleringer 
skulle i u tgangspunktet kunne 
skade Internets fortsatte vekst 
og var ias jonsrikdom .  [ . . . . ] Land 
som har overveiet el ler innført 
lover som begrenser tilgangen 
til visse typer av innhold via In
ternet betoner ulike potensiel le 
uromomenter .  som følge av kul
turelle. sosiale og politi ske for
skjel ler .  D isse ul ike lover kan 
h indre e lektronisk handel i det 
globale mi l jøet .»  

Det merkel ige har altså inn
truffet at USA nå offis ielt  har 
påtatt seg å drive en «hands 
off»-pol itikk som omfatter så 
godt som alle aspekter ved In
ternet .  såvel innen landet som 
internas j onalt .  De eneste områ
dene som ikke omfattes av l ibe
ral iseringsvi l jen er opphavsret
ten - der man tvert imot vil 
skj erpe kampen mot piratene. til 
programvareindustriens store 
glede - og USAs evige problem
barn. krypteringspolitikken .  Et 
eller annet sted i en gråsone fin
nes også spørsmålet om Inter
nets domenestruktur .  der selv
regulering h i ttil ikke har ført til 
noen ti lfredssti l lende løsning. og 
der en statl ig inngripen derfor  
kan bli aktuel l .  

Viss t  finnes det fortsatt kjep
per i h ju lene .  FGEC er ikke per
fekt. Men med tanke på utgangs
punktet er det unektelig raskt 
mars jert  for to korte sommer
uker .  

Samtlige beslutninger som 
nevnes i artikkelen er gj engitt 
på ACLUs (American C ivil Liber
ties Union) Web-side [31 . 
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TIL SALGS salgs. Pentium 1 00 Mhz, 545 kontakt Frode Lillevold på tlf. 
MB harddisk, 1 6  MB RAM .  7241 691 2.  

PC OG SKRIVER: Compaq Nesten helt ny. Til  salgs for 
Presario CDTV 528, med 24 høyeste bud over kr. 5000! SPILL: Wing Commander IV 
MB RAM , 420 MB HD, 4x Tlf. : 3701 5424 (spø r etter (6 CDer, kr. 300),  Us Navy 
CD-ROM, Iydkortog TV-kort, John Chr.) . Mai l :  jreinert@ Strike (kr. 1 00) . Send mail ti l :  
samt Canon 4200 fargeskri- arendal.mai l .telia.com. mli l levo@online.no. 
ver (max. oppløsning 720 x 
360 dpi) . Selges for ca. 4000 RAM: Selger 2 stk. 4 MB SPILL: Jeg selger spil let 
kr.  (PC og skriver kan evt. EDD RAM-brikker. Gi bud til Darkseed for 65 kr. Mai l :  
selges separat). Mai l  Mats vbergum@online.no. geirolav.bakke@gjovik.mail.-

cPå: grberger@online.no. telia.com. 
SPILL: Selger fø lgende spi l l  

PC: 486 PC (før 25 Mhz nå til PC (alle på CD-ROM): CD-BRENNER: Jeg er inte-
oppgradert til 1 33 Mhz) til Discworld Il (kr. 1 50),  I Have ressert i å kjøpe en CD-
salgs. Mus, tastatur, 12 MB No Mouth And I Must Scream brenner. Alt av interesse, ba-
RAM, 2 harddisker ( 1 80 MB/ (kr. 1 50) , Space Quest 6 (kr. re den funker! Mai l :  terkel-
800 MB), 1 4" skjerm, lydkort 1 50),  Torin 's Passage (kr. so@online.no. 
SB1 6, diskettstasjon, 4X CD- 1 00) og Leisure Suit Larry 6 
ROM + noen spill og pro- (kr. 1 00) . Mail : trlblzr@onli- DIVERSE :  Selger et 486 
grammer. Ta kontakt med ne.no. DX2 50 Mhz hovedkort med 
Lars Janssen på jjanssen@- portkort (kan oppgraderes til 
online.no, evt. tlf. 63840857 PC: 486 DX selges med DX4 1 00 Mhz) Pris kr. 800. 2 
etter kl . 1 4.00.  nettverkskort og 1 5" monitor. X 4 MB RAM selges for kr. 

E-mail : tenger@online.no. 380. Trident 51 2 kb skjerm-
PC: 486 DX2 66 Mhz med Tlf. : 3285 1 555. kort selges for kr. 300. N B !  
1 6  bits lydkort,4X CD-ROM Alle prisene kan diskuteres! 
og 1 5" skjerm selges for kr. PROSESSOR O G  RAM : Ring 32068736 (spø r etter 
5000. Pent brukt. Mai l :  asle.- Prosessor og EDD RAM til Martin) eller send mail til : 
robertsen@riksnett.no. salgs !  Intel Pentiu m  1 20 Mhz marias-h@online.no. 

(kr. 800) . 2 x 4  M B  EDD SIM-
PC: Compaq P resario t i l  RAM (kr. 300) . Venn l igst PC/SCANNER: 486 DX2, 66 

KLIPP UT & SEND INN DIN EGEN ANNONSE! (lag lin egen kupong hvis 00 idæ vil kippe i bladet) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
G RATIS ,.�;,.. l AN NONSERI NG!  (j:; f 
BØRSEN er åpen for privatpersoner som vil komme i kontakt med andre 
datainteresserte for utveksling av erfaringer, bytte av shareware osv. 
All annonsering i denne spalten er gratis. OBS! Vi tar ikke inn annonser 
som gjelder piratkopier. 
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M Hz, 1 6  MB RAM, 420 MB 
h a rd d i s k ,  2X C D - R O M ,  
ustabilt lydkort samt scanner 
med 1 6,8 mi l l .  farger og 1 4" 
skjerm selges for kr. 5.000. 
Mail : aburo@hotmail.com. 

SPILL: Jeg ø nsker � selge 
Backpacker 1 (kr. 200) Dark 
Forces (kr. 200),  Jack The 
R i pper (kr .  300) og Fu l l  
Throttle (kr. 200) . Hvis noen 
av disse interesserer deg, 
så mail meg på clbergum@
riksnett.no el ler  skriv t i l  
Chris Bergum, Hunsfosveien 
25,4700 Vennesla.  

DIVERSE: 486 hovedkort og 
1 00 Mhz prosessor + ARK 
skjermkort og en 1 00 MS 
harddisk selges for kr .  600. 
Svar til Christer Gundersen, 
Klyveekra 29, 3737 Skien.  

HØVTT ALERE: 2 stk. Linear 
P h as e ,  1 2 " w o o f e r ,  5" 
midrange, 3" tweeter, nesten 
nye ! Selges til høystbyden
de. Send e-mail  snarest : 
runesa@internet.no. 

SPILL: Jeg selger to nesten 
ubrukte spill for kr. 2�0 pr. 
stk. : C reatu res og Papparaz
zi - Tales of Tinseltown. 
Danie l  Gjers ing Nergård,  
Setervegen 1 2 , 7650 Verdal. 

SPILL: Warcraft 2 Expansi
on Set, Beyond the Dark 
Portal + The Orcish & Human 
SpeIIs + instruksjonsbok til 
Beyo n d  the Dark Portal 
selges. Skriv til : Lars Helge 
Furulund, Reinsvollveien 63, 
2830 Raufoss. Tlf. :  6 1 1 9-
1 509. 

DIVERSE: ART SGX 2000 
m/ 460 ferdiglyder + plass til 
egne lyder, selges for kr. 
6 .000. Phi l ips personsøker 
m/ tekst selges for kr. 600. 

Bruksanvis n i n g  ti l  begge 
fø lger med. Kent Overholdt, 
Haldensgt. 4, 701 4 Trond
heim. Tlf. 7351 0858 etter kl . 
1 6 .99. 

NINTENDO: J eg selge r  min 
8-bit NES, med 5 spi l l  og 4 
kontroller, til høystbydende 
over kr, 800. Jostein Bratlie, 
Fjel lhaug, 21 33 Gardvik. 

S KJ E R M KO RT: M at rox 
Mi l lennium 4 M B  skjermkort 
selges. Helt nytt. Ring Jørgen 
Aspenes på tlf. 32850690 
el ler send en mai l  til rand@
bu.telia.no. 

SPILL: Jeg ønsker å selge 
følgende spi l l :  C&C Red 
Alert, Grand Prix Manager 2, 
Backpacker 2 og « Hvem er 
Oscar Lake? Engelsk for 
nybegynnere. » . Spil lene kan 
eventuelt bytte s  mot bi lspi l l  
som f. eks. Need for Speed 
I l , Stockcar Racing etc. Stian 
Guttormsen, Markegata 63, 
6900 Florø . Tlf. 91 1 02366 
etter kl . 1 5.30. 

CD-BRENNER : TEAC 4 x 4 
C D-brenner med SCS I-kort 
og SW t i l  salgs .  Espen 
Elvekrok, Gråtenløkken 4b, 
3730 Skien . 

SPILL ++: Selger Red Dawn 
(kr. 1 00) og Defcon 3 (kr. 
1 50) til Red Alert. Selger 
også en fjernstyrt bil (kr. 200) 
m e d  fj ernko n trol l ,  og et 
kamera som skriver ut bildet 
med en gang ( kr. 1 00) . Mail 
Andres på andreas.Jak@
h otma i l . com , e l l e r  r ing 
33321 625. 

H OVEDKORT : Cyrix 486 
DX2, 66 Mhz baby-hovedkort 
med 24 MB RAM. Integrert 
s kjerm kort, C i rrus Log i c  
5429/30/34. Selges f o r  ca. 

MUS: Uåpnet MS Intel l imuse «surfemus» selges rimelig. 
Mai l : morhveem@online.no. Stikk gjerne o gså innom 
«The Lemmings Page» , som du f inner på http:// 
home.sol.no/morhveem/ . 
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For mer informasjon om Avision Seannere: www.avision.eom.tw AWAVISION INC. 
Your Best Image Partner 

Plug'n Sean -Lettere kan det ikke bli! 
A vision seannere kobler du enkelt og greit til paralell-porten, installerer medfølgende programvare, og dermed er du klar til å 
scanne inn bilder, trykksaker, brev, artikler og andre dokumenter du skulle ønske i farger eller sort/hvitt. Alt du har seannet inn 
kan sendes som fax, E-Mail, eller skrives ut på en printer. Sammen med en fargeskriver kan du faktisk lage dine egne 
farge-kopier. Avision Seannere gir deg flere muligheter!! Alle Avision Seannere leveres med følgende nyttige funksjoner: 
Les inn tekst for gjenkjenning og videre redigering i tekstbehandleren. Bilder kan modifiseres enkelt med funksjoner som 
rotering, skalering, fargetoner etc. Skriv ut dokumentene direkte, eller etter at de er modifisert. Med en fargeskriver får du 
fargekopier! ! Programvarens "Arkivskap" gjør det enkelt å bygge opp et elektronisk arkiv med god oversikt og gode 
søkemuligheter. Send innleste dokumenter direkte med E-Mail. Send innleste dokumenter direkte medfax-modem. 

AVIOOC 
Dette er en liten og hendig scanner med arkmater. Den tar liten plass ,  
og er  spesielt godt egnet for brukere av hjemme PC og enkel kontoraut
omasjon. Ved å scanne inn all innkommende korrespondanse kan man 
enkelt bygge opp et elektronisk arkiv. Den er også utmerket til å scanne 
inn bilder etc. som man ønsker å bruke på hjemmesiden sin. 
Automatisk Arkmater (ADF), 10 ark. 
Varenr.1507002 
PRIS KR. 2.950,-

Scanning mode 
Oppløsning 
Max. oppløsning 
Ark i mater 
Hastighet 
Format 
Interface 

AV630C 

24-bit farge/8-bit grå/l-bit s/hv 
300 x 600 dpi 
4800 x 4800 dpi 
10 sider 
6 sider pr. min 
A-4 
ParalleI port (SPP/EPP) 

Dette er scanneren for den "semi-profesjonelle" bruker som stiller høye 
krav til resultatet. Denne scanneren gir meget gode reproduksjoner av 
det innscannede materialet, og kan gjeme brukes til produksjon av pro
fesjonelle salgskataloger og annet materiell som stiller høye krav til 
oppløsning og fargegjengivelse. 
3D-bits fargedybde 
Optisk oppløsning: 600xl.200 dpi 
Interpolert oppløsning: 9.600x9.600 dpi 
Tilkobling: ParaIell port (SPP/EPP) 
Vare nr. 1507005 
Pris Kr. 3.950,-

AV363C 
Dette er en kompakt "Flatbed scanner" som kombinerer profesjonelle 
egenskaper som hØY oppløsning og god fargegjengivelse med enkelhet i 
bruk. I tillegg til A VlOOC's  egenskaper, egner den seg meget godt for 
de som har behov for å scanne inn dokumenter som kommer i innbundet 
form. som f.eks . bøker, kataloger, tidsskrifter etc. 
3D-bits fargedybde 
Optisk oppløsning: 300x600dpi 
Interpolert oppløsning: 9.600x9.600 dpi 
Tilkobling: Paralell port (SPP/EPP) 

Varenr. 1507004 
Pris Kr. 2.750,-

SPIDER MEDIA IMPORTERER DIREKTE FRA LEDENDE PRODUSENTER. OG LEVERER DE BESTE V ARENE TIL DE LAVESTE PRISENE. 
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BILDEBEHANDLING 
For mer informasjon om UMAX produkter: www.umax.com. 

PhotoRun 
-Verdens m.inste digitale kam.era ? ?  
PhotoRun er det første digitale kamera i lommeformat som veier min
dre enn lOOgr. , og som gir deg frihet til å ta bilder, uten å måtte dra 
med deg en PC og masse kabler. PhotoRun behøver ingen kabler for 
å laste ned bildene fordi den bruker et "Compact Flash memory card" 
som lagrer bildene inntil du ønsker å overføre dem til PCen via 
PCMCIA porten. PhotoRun blir levert med ProImage Plus billed 

behandlingsprogram og Presto ! PhotoAlbum som er et elektronisk 

fotoalbum som gir deg mange muligheter til å organisere bildene 

dine, og gjøre dem om til spennende gratulasjonskort, kalendere, pla

kater etc. Du kan til og med legge til lyd på bildene dersom du vil 

presentere dem med på PCen. 

Varenr. 1922001 
Pris kr. 3,490,-

Lensj 
Image Device: 
Image Size: 
Sto rage medium: 
Number of images: 
PC interface: 
Weight: 
Dimension: 
Powersource: 

Maxmedia TV Il 

F2.8/j=60mm 
liS inch CCD, 2S0K pixels 
S04x376 or 320x240 
Compact Flash memory card 
IS (w/2MB memory size) 
PCMCIA Adaptor 

IOOgram 
112xI9,8x63,6mm 
2xAAA Alkaline 

"Pocket-Sized VGA - to - TV Con verter" for pre
sentasjoner, hjemme-underholdning og PC-spill på 
TV -skjermen. TV Il overfører VGA bilder fra 
PCen til TV -skjermen med opptil 800x600 "true 
color" oppløsing. 
TV Il er liten og kompakt, og har innebygget 
"Flicker Resistor" som gir deg et klart og stabilt 
bilde på TV -skjermen. TV Il behøver ingen stor 
og klumpete batterieliminator, da den tar strøm fra 
tastatur-/muse-porten. Den er derfor meget godt 
egnet for dem som ofte holder presentasjoner ute 
hos kunder, og som ønsker å reise lett. 

Varenr. 1922004 
Pris Kr. 1.150,-

Maxmedia TV Il Plus 
"The Professional VGA-to-TV Converter" for de som stiller høye krav til sine 
presentasjoner. TV Il Plus levers standard med fjernkontroll, og den har funksjo
ner som "Freeze Frame", Horizontal Over-/Underscan, "On Screen Display" og 
"Plicker reduction architecture" som gir stabile og klare bilder i oppløsninger på 
opptil 800x600 true color.TV Il Plus er "Plug and present ready" , d.v.s .  at du 
slipper å installere noe programvare eller drivere. 

Varenr. 1922005 Pris Kr. 2.290,-

3 . 3 9 0 ,-

Maxmedia TV Pro Il 
"VGA-to-TV Converter" for den profesjonelle bruker. 
TV Pro Il er "top of the line" for profesjonelle presentasjoner på TV -skjerm. Den 

gir et fantastisk godt bilde, som er krystallklart og stabilt helt opp i 800x600 true 

color oppløsning. I tillegg har den avanserte funksjoner som "Freeze Frame", 

"Zoom", Horisontal og Vertikal Overscan/Underscan, Fin-justering og skalering 

for å passe skjermbildet på Tven m.m. TV Pro Il er også klar for "Plug and 
Present". 

Varenr. 1922006 Pris Kr. 3.390,-

SPIDER MEDIA IMPORTERER DIREKTE FRA LEDENDE PRODUSENTER, OG LEVERER DE BESTE V ARENE TIL DE LAVESTE PRISENE. 
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Flight 2000 F -21 
Analog, 4 knappers joystick, passer godt for de 
som ønsker ergonomisk og nøyaktig kontroll 
med spillene. Flight 2000 F-2 1  har view-finder 
og throttle funksjoner, og den støtter TM FCS 
standard joystick modus. 
Leveres med CD-spill ! !  

Med ARCADE RACING 
Vare nr. Il 04003 

Med SU-27 FLIGHT MISSION 
Varenr. ll04004 
Pris Kr. 350,-

NetMouse 
NetMouse er den beste musen for deg som bru
ker Windows-applikasjoner og/eller surfer på 
Internett. NetMouse har en "magisk knapp" 

For mer informasjon om Genius produkter: www.geniusnet.com.tw 

.e!� 

EasyPainter Il 
EasyPainter Il gir deg de beste mulighetene for 
å få utløp for kunstnerisk kreativitet på PCen. 
Den medfølgende programvaren, PC 
Paintbrush for Windows, har 87 ulike 
tegne/male verktøy og spesialeffekter som 
f.eks. ulike pensler, airbrush, spraylakk, penner, 
blyanter, fargestifter etc. Du kan også velge 
mellom ulike teknikker og effekter som olje, 
akvarell, VanGogh, neon, to-tone og regnbue 
for å nevne noen. EasyPainter Il åpner for nes
ten ubegrensete muligheter for å gi utløp for 
din kreativitet. 

Varenr. 1204002 
Pris Kr. 880,-

La barna skape sin egen fargerike verden på 
PCen med KidsPad. Nå kan bam i alle aldre 
slippe fantasien løs med fargerike tegninger og 
malerier som de lager selv, samtidig som de 
leker seg til bedre kunnskap om PCens mulig
heter. KidsPad og den medfølgende program
varen åpner opp for nesten ubegrenset kreativi
tet, og gir utallige timer med moro for voksne 
og bam foran PCen. 

Varenr. 1204001 Pris Kr. 880,-

1 9 8 -, 

GameHunter G-06 
Ergonomisk utformet 8 knappers GamePad 

som gir deg full kontroll i åtte ulike retninger. 

Den har Turbo og Throttle funksjoner som 
øker din kontroll og presisjon. Dette er en 
meget god all-round GamePad. 

Varenr. Il04001 Pris Kr. 150,-

MyMouse Treasures 
Denne musens utsøkte design gir deg en ny og 
bedre kontakt med PCen. MyMouse Treasures 
ble designet for å passe godt inn i håndflaten, 
og den behagelige overflaten gir deg en spesi
elt god følelse. Du kan velge mellom fire ulike 
farger for å matche din egen personlighet og 
temperament. 

SajirbllJ. Varenr. 1004004 
Jadegrønn Varen� 1004005 
Sablesort Varenr. 1004006 
Rubinrød Varenr. 1 004007 
Pris Kr. 198,-

(Magic-Button) som reduserer antall muse
klikk med over 30%, og som gjør det enklere 
og mer effektivt å bevege seg rundt i store 
dokumenter. 

Varenr. 1004008 Pris Kr. 198,-

SPIDER MEDIA IMPORTERER DIREKTE FRA LEDENDE PRODUSENTER, OG LEVERER DE BESTE V ARENE TIL DE LAVESTE PRISENE. 
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Batman BM-300 

Beetle Mouse 
Sett farger på hverdagen med den gøyale og søte 

Beetle Mouse. Dersom du ikke klarer å bestemme 

deg for hvilken farge du liker best, kan du jo kjøpe 

forskjellige farger, slik at du kan velge mus etter 

humør. 

Hvit og grd Varenr. 1002001 

Sort Varenr. 1002002 

BM Marmor 
BM og sort "cloudy" 

US-Flagg 
Valnøtt 
Marihøne 

Pris Kr. 148,-

TouchPad 
Nå kan du signere, tegne 

eller tilføye kommenta

rer med din egen hånd

skrift i Windows og 

DOS dokumenter. I 

tillegg fungerer 

TouchPad som en vanlig 

mus med enkelt-klikk, 

dobbelt-klikk, drag 'n 

drop m.m. 

Varenr. 1220001 

Pris Kr. 350,-

Varenr. 1002003 
Varenr. 1002004 

Varenr. 1002005 
Varenr. 1002006 
Varenr. 1002007 

StarTrek PRO 
-Opptil 10 kan spille samtidig ! 

Joystick med godt design og gode 
spill egenskaper. Den har bl.a. 4 nøy
aktige avfyringsknapper med "positi
ve feedback", "High-speed turbo 
function" og "Rotary throttle control
ler". Med 4 sugekopper, står den 
godt og stabilt, selv når det begynner 
å gå "hett for seg". 
Varenr. ll03001 

Med denne GamePad'ens ergonomiske utforming får du 
et bedre grep som gir deg bedre kontroll over vanskelige 
spill-situasjoner. Den har 8-retningskontroller og 1 4  
knapper for flere funksjonskontroller hvorav v i  kan nev
ne " 1  BANK selection switch & I SET keystroke 
switch". Den har 4 hukommeleser for tastaturfunksjo
ner, og "SIDFT" knapp som gir mulighet for enda fler 
funksjoner. ST-PRO er det naturlige valget for den vide
rekommende PC-spiller. StarTrek PRO levers med både 
hann og hun DIN5 kontakt. 

Pris Kr. 250,- Varenr. ll03002 

Pris Kr. 398,-

BIG FOOT 
Tramp i klaveret (tastatu
ret). Usedvanlig gøyal mus 
for de som liker "Det 
Store". Virkelig en slugger 

som faktisk er lett å instal

lere og bruke. EIG FOOT 
leveres med sko i passende 
størrelse som kan brukes 

som oppheng på Pc. 

Varenr. 1003001 
Pris Kr. 195,-

SportsMouse 
Ta ballen, ikke musa! Dette er de perfekte 

gavene til alle sportsinteresserte. Til tross 

for at SportsMouse har et utradisjonelt og 

spennende utseende, er den overraskende 
god å bruke. SportsMouse leveres kom

plett med musernatte (bane) som matcher. 

Fotball: Varenr. 1001005 
Golf: Varenr. 1001004 
Basketball: Varenr. 1001003 
Baseball: Varenr. 1001002 
Amerikansk FotbaD.: Varenr. 1001001 

Pris Kr. 250,-
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3D / LYD 
NOTEBOOK IBM Pe PC MONITOR TV 
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Grand Game Vision 
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Alle PC-spill får en helt ny dimensjon når de spilles på stor skjerm og med 3D lydeffekter. Med Grand GameVision kan du koble PC 'en opp til 
TV'en hjemme, og få en helt ny spill-opplevelse. Grand GameVision gir deg klar og stabil grafikk på TV-skjermen, og den har innebygget 
Spatialilzer 3-D prosessor som gir deg 3-dimensional lydeffekt selv om du kun har to høyttalere. 

Varenr. 1910001 
Pris Kr. 995,-

SUPER 
H OOFER 

Syntony MS-860, 3D Su"ound 
høyttaler sett 
Dette høyttaler settet gir deg en komplett lydbilde med 3 
dimensjonal surround lyd, skikkelig trykk i bassen og klare 
diskant toner. Kombinasjonen av MS-325 Multimedia høyt
talere og MS-665 SUB-Woofer gjengir et rikt og detaljert 
lydbilde som vil gi deg en helt ny multimedia opplevelse. 
Vi gir deg 200 kroner rabatt ved kjØp av settet, i stedet for 
høyttalere og SUB-Woofer hver for seg. 
Varenr. 2315004 
Pris Kr. 1 .580,-

Syntony MS-lOl 
Snarveien til 3D surround lyd med kun to høyttalere ! 
Nå kan du få 3D surround lyd på en rask og rimelig måte. Syntony MS- l O !  ska
per 3D surrond lyd fra nesten alle slags lydkilder som f.eks. stereo-anlegget, 
TV 'en, PC 'en etc. Sound Retrieval System (SRS) 3D Audio prosessor gir deg en 
realistisk 3-dimensjonal lydopplevelse, selv om du kun har to høyttalere. 

Varenr. 2315002 
Pris Kr. 490,-

Syntony MS-325 Multimedia høyttalere 
1 80 Watt (PMPO) magnetisk skjermede multimedia høyttalere med innebygd 
surround lyd. Disse høyttalerene gir meget god valuta for pengene, med en Iyd
gjengivelse som man kun forbinder med mye dyrere produkter. 
Varenr. 2315001 
Pris Kr. 590,-

Syntony MS-665, SUB-Woofer 
Denne SUB-Wooferen på 200W (PMPO) gir et supert bass-trykk. Sammen med 
hjemme-stereoen, TVen eller Multimedia PCen gir den et rikt og komplett lyd
bilde. 
Varenr. 2315003 
Pris Kr. 1 .190,-
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PHON IC  SU R RO U N D  C I N E MA SO U N D 

Cinemasound Surround System 
-The Real Professional Home Theatre 
Glem de dyre unødvendige Dolby forsterkerene. Vårt komplette 
Cinemasound Surround System med Dolby ProLogic forsterker gir 
deg den profesjonelle lydopplevelsen du er på jakt etter. At systemet 
har et pent uteende, og kan settes opp på 1 -2-3 er det vel heller ingen 
som vil klage på. Cinemasound Surround System er faktisk et alt-i
ett multimedia lyd-system som du kan bruke sammen med CD-spiller, 
LaserDisc og til og med PC. Sammen med et TV -apparat, 
Videospiller og stereo-anlegg, får du et komplett hjemmeteater som 
gir deg en helt ny dimensjon når du ser filmer etc. på TV. Du kan 
selv tenke deg effekten av å spille PC-spill på TV -skjermen med dette 

profesjonelle lydsystemet koblet opp, det gir en innlevelse som er helt 
uten sidestykke. Cinemasound Surround System leveres med 

Subwoofer, tre høyttalere foran og to høyttalere bak, samt 
fjernkontroll. 

Spesifikasjoner: 
Frequency Response: 
Power Output: 
Surround Sound: 

. Speakers: 

-Subwoofer 
-left/right/center 
-2 rear 
Power Requirements 
-Subwoofer 
Rear-jill unit 
Subwoofer 
-Output 

-Input Sensitivity 
-Frequency Response 
-S / N Ratio 
-Speaker Unit 
-Switch 
-Input Connector 

Varenr. 2323001 
Pris Kr. 4.950,-

40Hz-20kHz 
160Watt RMS 
Dolby Pro Logic 

8" long throw woofer 
4" woofer, 2,5" tweeter 
4" full range speaker 

200 Watt 
35 Watt 

80 Watt (RMS) 
160 Watt (Max) 
150mV / 10 K Ohms 
40Hz - 120 Hz 
60dB 
8" long throw woofer 

Selectable 80 / 100 / 120 Hz 
High or Low input connector 

SPIDER MEDIA IMPORTERER DIREKTE FRA LEDENDE PRODUSENTER, OG LEVERER DE BESTE V ARENE TIL DE LAVESTE PRISENE. 
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Vare. nr. 2112013 
Colorized Clip Art 
Collection kr.1 18,-

Vare.nr. 2112079 
Sights & Sounds 
kr.1 18,-

Vare.nr. 2112085 
1 00 1  Animated 
GIFS kr.148,-

Vare. nr . 2112089 
Animate Your WEB 
Web-tool kr.148,-

Vare.nr. 2112047 
Early Leaming 
kr.148,-

MULTIMEDIA U.S.A. 

Vare.nr. 21 12015 
Festival Card 

. Factory kr.118,-

Vare. nr. 2112028 
«Virtual Sports, 3D 
Sports spill, kr.118,-

Vare.nr. 2112005 
Image Library 
kr.148,-

Vare.nr. 2112092 
Garnes of Chess 
kr.148,-

Vare.nr. 2112049 
I can spell 
kr.148,-

Vare.nr. 2112023 
Herectic 
kr.118,-

Vare.nr. 21 12091 
Flight Simulator 
kr.1 18,-

Vare.nr. 2112006 
Image Library 
kr.148,-

Vare.nr. 2112039 
Puzzle, Puzzle 
kr.148,-

Vare.nr. 2112051 
Con Artists 
kr.148,-

SPIDER MEDIA IMPORTERER DIREKTE FRA LEDENDE 

Vare.nr. 21 12067 
Windows 95Cursors, 
Icons & kr.118,-

Vare.nr. 21 12094 
250 Garnes 
kr.118,-, 

Vare. nr. 2112018 
4000 Fonts 
kr.148,-

Vare.nr. 2112093 
Guide to Foreign 
Languages kr.148,-

Vare.nr. 21 12052 
Western Lawmen & 
Outlaws kr.148,-

Vare.nr. 21 12068 
300 Programs & 
More kr.1 18,-

Vare.nr. 2112097 
Typing tutor 
kr.118,-

Vare.nr. 21121024 
Rally 
kr.148,-

Vare. nr. 2112044 
King Arthur's Magic 
Co kr.148,-

Vare. nr. 2112053 
Organized Crime 
kr.148,-

Vare.nr. 2112075 
Sound Library 2 
kr.1 18,-

Vare.nr. 2112100 
Screen Saver 
kr.1 18,-

Vare.nr. 21 12027 
The Swiss Farnily 
Robinson kr.148,-

Vare.nr. 21 12045 
Four Footed Friends 
kr.148,-

Vare.nr. 21 12062 
Anti-Virus Toolkit. 
kr.148,-
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Vare.nr. 21 12064 
Visual Basic 
kr.148,-

Vare.nr. 2112088 
Delphi 2.0 Power 
Pack kr.148,-

Vare.nr. 2112099 
Adventures Pack 
kr.148,-

Vare. nr. 2112113 
3055 Stock Photos 
kr.148,-

Vare. nr. 2112120 
Guide to Astrology 
kr.148,-

Vare.nr. 2112066 
Delphi Developer's 
Kit kr.148,-
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Vare.nr. 211�101 
Cheat Codes Deluxe 
kr.148,-

Vare.nr. 2112102 
Visual Basic 4.0 
kr.148,-

Vare.nr. 2112115 
Digital World Fact 
B ook kr.148,-

Vare.nr. 2112122 
1 00 1  HTML Text. 
and Backgr. kr.148,-

Vare. nr. 21 12072 
Visual Fox Pro. 
kr.148,-

Vare.nr. 2112090 
3.000 True Type 
Fonts kr.148,-

Vare.nr. 2112105 
Midi Magic, 3 .800 
files kr.148,-

Vare. nr. 2112116 
My Talking 
Dictionary kr.148,-

Vare.nr. 2112124 
Home Business 
kr.148,-

MULTIMEDIA U.S.A. 

Vare.nr. 2112083 
Gold Collection. 

kr.148,-

Vare.nr. 2112095 
MPEG Tools 
kr.148,-

Vare.nr. 2112106 
C/C++, 3D 
kr.148,-

Vare.nr. 2112117 
My Animated Word 
Book kr.148,-

Vare.nr. 2112125 
Credit Cleaning 
kr.148,-

Vare. nr. 21 12086 
3D Color Clip-Art 
kr.148,-

Vare. nr. 2112096 
Introduction to 
Electronics kr.148,-

Vare.nr. 2112 1 1 1  
World Fax for Free 
kr.148,-

.a.eøtta •• ,, __ ......--........, ..... ...,.,... ---

Vare.nr. 2112118 
The Monkey King 
kr.148,-

Vare. nr. 2112126 
Blood (Game) 
kr.148,-

Vare.nr. 2112087 
1 0.000 Super Clip 
kr.148,-

Vare.nr. 2112098 
Secret Subject 
kr.148,-

Vare.nr. 2112112 
2955 Stock Photos 
kr.148,-

Vare.nr. 2112119 
Win 95 Gold 
Collection kr.148,-

Vare.nr. 2112128 
Investor's Toolkit 
kr.148,-

SPIDER MEDIA TUE'nO'rlOO DIREKTE FRA LEDENDE PRODUSENTER, OG LEVERER DE BESTE V ARENE TIL DE LAVESTE PRISENE. 
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Vare. nr. 21 12001 
Fabulous Photos, 
kr.198,-

Vare.nr. 2112103 
System Emularters 
kr.148,-

MULTIMEDIA U.S.A. 

Vare.nr. 21 12040 
Rainbow Children 
Park kr.198,-

Vare. nr. 21 12104 
Desktop Publish 
Dream Disk kr.148,-

Vare. nr. 2112050 
Kid's Rhyme. 
kr.198,-

Cheat Code • Solutions 
Walk-Through 

Vare.nr. 2112107 
Terminal Velocity 
kr.148,-

Vare.nr. 21 12060 
JA V A Internet Prog. 
kr.198,-

Vare. nr. 21 12108 
WarCraft l and 2 
Companion kr.148,-

Vare.nr. 21 12076 
Midi Masterpiece. 
kr.198,-

Vare.nr. 2112109 
Dark Forces, 3 spill 
kr.148,-

Vare.nr. 2112110 
Action Arcade 1 997 
kr.249,-

Vare.nr. 21 12141 
Net Talk 
kr.350,-

� .................... --
Den mest hyppige feilen som oppstår på CD/LD/V-CD/LD spillere er noe så banalt som støv. Støv samler seg på 

platen og på laserhodet, og dette gir lesefeil som gjør at spilleren leser feil. Du behøver ikke sende spilleren til dyr 

reparasjon for en slik banalfeil. Rense-kit løser problemetfor deg på en rimelig og enkel måte. Ved å rense spilleren 

en gang annen hver måned, vil risikoen for denne type feil reduseres betraktelig, og du vil også forlenge levetiden til 

spilleren. 

Laserhode renser 
Dette er et l O-i- l rense-kit for alle typer CD
spillere. Sett inn CD 'en, og la den gjøre jobben. 
Den fjerner støv og fremmedelementer som før 
eller senere ville ført til leseproblemer på spille
ren. Gjenta operasjonene annen hver måned for 
å sikre lang levetid med problemfri spiller. 
Laserhode renseren kan brukes på VCD-G, 
300, CD-Audio, SS, PS, VCD, CD.i, CD
ROM, LD og MAC. 

Varenr. 1 709002 
Pris Kr. 50,-

Auto CD-renser 
Denne automatiske CD-renseren fjerner alt 
støv og andre partikler fra CD-platene 
dine, og sikrer platene ikke drar med seg 
støv inn i spilleren. Auto CD-renser kan 
brukes på alle typer CD (VCD, CD-ROM, 
CD-Audio etc.) 

Varenr. 1 709004 
Pris Kr. 195,-

Ekstra renseveske for Auto CD-renser 

Varenr. 1 709005 
Pris Kr. 25,· 

Ekstra rensehoder for Auto CD-renser 

Varenr. 1 709006 
Pris Kr. 25,· 

SPIDER MEDIA IMPORTERER DIREKTE FRA LEDENDE PRODUSENTER, OG LEVERER DE BESTE V ARENE TIL DE LAVESTE PRISENE. 
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Mini støvsuger 
Støv er en av de verste fiendene til alle 
elektriske og elektroniske apparater. 
Støvet samler seg rundt vifte inntak, og 
reduserer luftavkjølingen til apparatene. I 
beste fall vil dette redusere apparatets 
ytelse og levetid, og i verste fall kan det 
medføre brann. 
Mini støvsugeren kommer til i de mest 
kinkige kroker og kriker, og fjerner effek
tivt støv fra alle elektriske og elektroniske 
apparater som f.eks . Stereo, TV og Pc. 
Husk alltid å ta ut stikk-kontakten på 
apparatet før du støvsuger, og skru aldri 
opp dekselet til apparatet. 

Vare nr. 1 709008 

Pris Kr. 99,-

STR-12, CD-Boks 
Denne boksen har uttrekkbare skuffer med indek
serings etikett. Den rommer 12 stk. CD'er uten 
cover. 
Varenr. 1809002 
Pris Kr. 150,-

CD-OPPBEVARING 

Spider Media gjør det mye 
enklere for deg å holde orden på 

CD-samlingen. 

CD-24, CD-Bære�eske 
Denne praktiske bærevesken for CD'er er 
laget av solid EV A materiale, og har plass til 
24 stk. CD'er uten cover. 

Varenr. 1809005 
Pris Kr. 125,-

STR-20, CD-Hylle 
Denne CD-hyllen har plass til 20 stk. CD'er med 
cover, og den kan utvides med flere moduler i høy
den og i bredden. 

Vare nr. 1809003 
Pris Kr. 95,-

Roterende CD-Stativ 
Dette er en praktisk og elegant 
løsning for deg som liker å se 
mer enn ryggen på CD'ene. 
Dette roterende stativet har plass 
til 48 stk. CD 'er med cover. 

Varenr. 1820001 
Pris Kr. 190,-

SPlDER MEDIA IMPORTERER DIREKTE FRA LEDENDE PRODUSENTER, OG LEVERER DE BESTE V ARENE TIL DE LAVESTE PRISENE. 
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Hjemmealarm med automatisk oppringer. 
Lett å installere selv - Spar penger 
Denne hjemmealarmen kan de installere selv, og den inneholder det 
du trenger for å sikre hjemmet. Startpakken består av kontroll-enhet 
med 1 10dB piezo sirene og automatisk oppringer, 1 stk. infrarød 
bevegelses detektor, l stk. magnet-bryter for dør eller vindu, og en 
fjernkontroll med panikk-knapp. Du kan velge om det skal være stil
le alarm som kun ringer forhåndsdefinerte telefon-nummer, eller om 
både alarmen skal gå, og aktuelle telefon-nummer blir ringt opp sam
tidig. Panikk-knappen på fjernkontrollen vil sørge for at systemet 
ringer ut og skaffer hjelp. S'ystemet har 4 forhåndslagrede telefon
nummer som ringes i rekkefølge, og en innlest beskjed blir lest opp 
til den som svarer telefonen. Alarmsystemet kan enkelt bygges ut 
med tilleggsmoduler beskrevet under. 

Varenr. 2014013 
Pris kr. 1 .290,-

Varenr. Tilleggsutstyr 
20 140 1 1 Infrarød bevegelses sensor 
20 140 1 0  Magnetbryter med sender, for dør eller vindu 
20 1 4004 Ekstra Magnet-bryter 
20 14009 Ekstra panikk-knapp 
20 1 4008 Vindusrute sensor (varsler om glasset knuses) 
201 4007 Røydetektor 
20 14006 Utendørs sirene ( 1 30dB) 
20 1400S Oppladbart backup batteri 

Trex DigiPlus, 
Ekstra rattlds 

-Skrem tyvene, så de ikke prøver seg! 

Pris Kr. 
290,-
2S0,-

SO,-
2S0,-
3S0,
S90,
IS0,-
2S0,-

Enkel og robust rattlås med 1 30dB alarm og tastatur som lyser i mØr-
. ket og gir an advarsel om hva tyvene kan vente seg å trøbbel. 
Trex DigiPlus har en patentert justerbar vibrasjons føler som utløser 
alarmen dersom noen prøver å bryte seg inn i bilen. Alarmen på 
1 30dB er høy nok til å gjøre livet ubehagelig for den som skulle våge 
å prøve seg. 
Varenr. 2011001 
Pris kr. 690,-

SPIDER MEDIA TUl)(WTIOI'l::D DIREKTE FRA OG 

Rygge Radar 
Rygge Radar - gir deg "øyne i nakken" 
Med Rygge Radar kan du føle deg mye tryggere når du skal 
rygge eller lukeparkere, den varsler dersom det er noen hin
dringer bak bilen som du ikke kan se, og den sier fra hvor 
langt fra bilen hindringen befinner seg. Varslingsområdet er 
90cm +/- Sem i 90 graders vinkel både horisontalt og verti
kalt. Rygge Radar leveres komplett med de nødvendige 
kabler og klips, og det er t;nkelt å montere den selv. 
Varen� 2016001 

. 

Pris kr. 1.190.-
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TEXYEAR LAMINATOR 
Minner for livet? 

-Ta godt vare på demI I 

Med våre laminator maskiner har du nesten ubegrensede muligheter til å laminere og ta bedre vare på 

dokumenter og minner du ønsker skal vare "livet ut". Du kan laminere dine favoritt-bilder, billetter fra spe

sielt minneverdige arrangement, diplomer, vitnemål og andre ting du synes er verd å ta spesielt godt vare på. 

Du kan også lage profesjonelt utseende medlemskort, visitt-kort, ID-kort etc. Det er kun ditt eget behov og 

fantasi som setter begrensningene. 

4" Laminator 

Denne passer godt for foto, visittkort, ID-kort og andre sm� doku
menter. Den har 4 rullers mekanisme for å gi best mulig resultat, og 
leveres med 6 stk. 3" x 5" Jaminator-Jommer. 
Yarenr. 2524001 
Pris kr. 450,· 

/ / / / 
A4 Laminator 
Dehne er godt egnet til diplomer, vitnemål og 
andre viktige, store dokumenter. Den har 4 
rullers mekanisme for å gi best mulig resultat, 
og leveres med 6 stk. A4 Iarninator-Iommer. 
Yarenr. 2524002 
Pris kr. 1.450, 

Ekstra Laminator-lommer (tykkelse: 80 Micron) 
Varenr. 
2524101 
2524102 
2524103 
2524104 

Produkt 
100 stk. visittkort størrelse (60x90mm) 
100stk. 3"x5" (95x135mm) 
100stk. 4"x6" (108x156mm) 

100stk. A4 størrelse (216x303mm) 

Pris Kr. 
48,· 
98,-148,-

498,-

SPIDER MEDIA IMPORTERER DIREKTE FRA LEDENDE PRODUSENTER, OG LEVERER DE BESTE V ARENE TIL DE LAVESTE PRISENE. 
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Batterier 
Har du noen gang opplevd at batteriet til mobiltelefonen er tomt, akkurat når du trenger den mest? 
-Skaff deg et ekstra batteri som du alltid har med deg, så slipper du det i fremtiden. 
Vi får våre batteripakker direkte fra en ledende produsent som har bevist sin høye standard over tid, 
både når det gjelder cellenes kvalitet og tilpasning. Alle våre batterier bruker de beste Japanske NiMH
celler. Finn din telefon i listen under, og bestill ditt ekstra batteri i dag ! 

Varenr. Telefon modell Kapasitet Pris Kr. Varenr. Telefon modell Kapasitet Pris Kr. 

2418034 Alcatel HC-800 1200mAh, std. 250,00 2418010 Nokia 2110 600mAh, slim 350,00 
2418033 Alcatel HC-800 600mAh, slim 350,00 2418022 Nokia 3110 1200mA h, std. 250,00 
2418036 Alcatel OneTouch Easy 1200mAh, std. 250,00 2418021 Nokia 3110 600mAh, slim 350,00 
2418035 Alcatel OneTouch Easy 600mAh, slim 350,00 2418023 Nokia 8110 600mAh, 2/3AA 350,00 
2418000 Ericsson 198 1200mAh, std. 250,00 2418017 Panasonic G400 1200mAh, std. 250,00 
2418002 Ericsson 237/337/388 1200mAh, std. 250,00 2418016 Panasonic G400 600mAh, slim 350,00 
2418001 Ericsson 237/337/388 600mAh, Ultraslim 350,00 2418026 Panasonic G500 1200mAh, std. 250,00 
2418003 Ericsson 738/788 650mAh, slim 350,00 2418025 Panasonic G500 600mAh, slim 350,00 
2418021 Ericsson628/688 1200mAh 250,00 2418019 Philips Fizz 1200mAh, std. 250,00 
2418020 Ericsson628/688 550mAh, slim 350,00 2418018 Philips Fizz 600mAh, slim 350,00 
2418005 Motorola MicroTAC 1200mAh, std. 250,00 2418028 Philips Spark 1200mAh, std. 250,00 

2418004 Motorola MicroTAC 600mAh, Ultraslim 350,00 2418027 Philips Spark 600mAh, slim 350,00 
2418038 Motorola StarTAC 600mAh, Aux. 350,00 2418013 Siemens S3 1200mA h, std. 250,00 

2418037 Motorola StarTAC 600mAh, Main 350,00 2418012 Siemens S3 600mAh, slim 350,00 

2418007 Nokia 1610 1200mAh, std. 250,00 2418015 Siemens S3 COM 1200mAh, std. 250,00 

2418006 Nokia 1610 600mAh, slim 350,00 2418014 Siemens S3 COM 600mAh, slim 350,00 

2418009 Nokia 2010 1200mAh, std. 250,00 2418029 Siemens S4 800mAh, std 350,00 

2418008 Nokia 2010 600mAh, slim 350,00 2418031 Siemens S6 550mAh, slim 350,00 
241801 1  Nokia 2110 1200mAh, std. 250,00 " 2418032 SONY CMD-Zl 550mAh, slim 350,00 

Ladekabler 
Alle våre ladekabler kan brukes i både personbiler og lastebiler/busser ( 1 2Vj24V), og er produsert etter 
høyeste kvalitets standard. Ladekablene leveres med telefonkontakt, slik at ledningen lett kan kobles til 
vår reiselader (se nedenfor) . Finn din telefon i listen under, og bestill din nye ladekabel i dag ! 

Varenr. Telefonmodell Pris Kr. Varenr. Telefonmodell Pris Kr. 
2417001 Alcatel HB100/HBI60IHB200 175,- 2417008 Motorola StarTA C 175,-
2417017 Alcatel HC-800 175,- 2417010 Nokia 2110/2120/2140/2148/2010 175,-
2417018 Alcatel One-Touch Easy 175,- 2417009 Nokia 8110/1610/3110 175,-
2417002 Dancall 270112711 1 75,- 2417013 Panasonic G400/G500 1 75,-
2417003 Ericsson 197/97/198 175,- 2417014 Philips Fizz 175,-
2417004 Ericsson 237/337/388 175,- 2417015 Philips Spark 175,-
2417005 Ericsson 788/628/688 175,- 241701 1 Siemens S3, S3+, S3 COM 175,-
2417006 Motorola 52001720017500 175,- 2417012 Siemens S4, Sony CM-DX1000 175,-
2417007 Motorola 8200/8400/8500/8700/ 2417016 Siemens S6 175,-

6200/Flare 175,- 2417019 SONY CMD-Zl 175,-

Bærbart Handsfree Kit 
-The Ultimate Freedom. 
Mobiltelefonen gir deg frihet, og våre bærbare handsfree kit gir deg FULL FRIHET. Nå kan du finne 
frem i papirer, notere beskjeder, sykle, gå, kjøre bil eller gjøre hva du vil med begge hendene, selv når 
du snakker i telefonen. En mobiltelefon er ikke komplett uten . . . . 

Varenr. 
2426411 
2417401 
2417404 
2417403 
2417402 
2417408 

Telefonmodeller 
Alcatel HC1000IHC800 
Ericsson 237/337/388 
Ericsson 788/628/688 
Nokia 2110/2120/2140/214812010 
Nokia 8110/1610/3110 
Panasonic G350/G400/G500 

Reiselader 

Pris Kr. 
350,-
350,-
350,-
350,-
350,-
350,-

Varenr. Telefonmodeller 
2417409 Philips Fizz 
2426410 Philips Spark 
2417405 Siemens S3/S3+/S3 COM 
2417406 Siemens S4 
2417407 Siemens S6 

Reiseladeren er sammenleggbar og tar liten plass. Den passer perfekt for deg 
som er mye på farten og som foretrekker å reise lett. Den er også et godt alterna
tiv til bordladere. Reiseladeren må brukes sammen med Spider Ladekabler. 
Varenr. 241 7201 
Pris Kr_ 290,-

Pris Kr. 
350,-
350,-
350 ,-
350,-
350,-

SPIDER MEDIA IMPORTERER DIREKTE FRA LEDENDE OG LEVERER DE BESTE V ARENE TIL DE LAVESTE PRISENE. 
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Gi mobiltelefonen din en gave som beskytter mot slag, riper og støv, og gir den 

lengere levetid. V åre vesker har perfekt passform fordi de er skreddersydd for 

hver enkelt mobiltelefon. Telefonen får et eksklusivt utseende med våre ves

ker fordi vi bruker aller beste skinnkvalitet som bare blir penere over tid. 

Dersom disse veskene skulle bli solgt gjennom vanlige butikker ville de kostet 

nesten det dobbelte. 

Varenr. Modell Varenr. Modell 

2419019 Alcatel HC-800 2419016 Nokia 3 1 1 0 

2419020 Alcatel One-Touch Easy 2419006 Nokia 8 1 1 0 

2419001 Ericsson 237/337/388  2419012 Panasonic G400 

2419015 Ericsson 628/688 2419013 Panasonic GSOO 

2419002 Ericsson 738/788 2419014 Philips Fizz 

2419003 Motorola MicroT AC 2419018 Philips Spark 

2419004 Motorola StarT AC 2419009 Siemens S3 

2419005 Nokia 1 6 1 0  2419011 Siemens S3 COM 

2419007 Nokia 2010 2419010 Siemens S4 

2419008 Nokia 2 1 1 0  2419017 Siemens S6 
2419021 SONY CMD-Zl 
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Datadyret - Årets landeplage 
Nå er det her - Det nyeste, hotteste Datadyret har 
landet! Datadyret er den nyeste generasjonen av 
Elektroniske 
kjæledyr, og den bare venter på at du skal gi den 
liv, passe på den, kjæle med den, mate den og 
leke med den. Vi har kun begrenset antall ! !  Først 
til mølla . . . .  

Varenr. 9999 
Pris kr. 125,-

KLIPP UT OG SEND KUPONGEN : 
Vennligst skriv tydelig (bruk blokkbokstaver) så vi kan lese hva du har skrevet.Alle priser er selvfølgelig 
inklusive Merverdiavgift (MV A). Vi leverer varene mot postoppkrav, så oppkravsgebyr på kr. 33,- og porto 
kommer i tillegg til prisen. Det betyr at det ikke lønner seg å bestille varer for under Kr. 250,-. 
Vi gjør vårt beste for å levere det du har bestilt innen 1 uke, men det hender dessverre at noen varer kan 
ha lengre leveringstid. 

Du kan også faxe bestillingen til SPIDER MEDIA AS Fax nr. 23 1 6 88 77. 
Eller du kan ringe til oss på Tlf. nr. 23 16 88 78 

Boks 58 , Bogerud 
0621 OSLO 

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

Ved kjøp av varer 

for mer enn 

kr 2.500,-
kan du få dette 

praktiske roterende 

CD-stativet 

til halv pris 

kr 95,· 

Kan sendes 
ufrankert i 

Norge 
SPIDER MEDIA AS 

betaler portoen 

SVARSENDING 
Avtale nr.  000 1 1 295367 

SPIDER MEDIA AS 
Boks 58, Bogerud 

0621 OSLO 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  � 



kr. 2000. Prisen kan disku
teres! Ring Anders Minaberg 
på tlf. 61 1 25255. 

KONTAKT : 

MAILVENNER: Jeg er en 
mann på 34 år som kunne 
tenke meg mailvenner. Jeg 
er interessert i data, mat
laging, film og data. Jeg l iker 
å bygge og å oppgradere 
maskiner. Hilsen Svein Tveit, 
stveit@online.no. 

SJEKK DENNE: Kom og 
besøk hjemmesiden min på 
http://home.sn.no/-therm
nas/. Det er lite grafikk, så 
dere med « bare» 1 4400-
modem er også velkomne. 
Husk å skrive i gjesteboken 
min !  

M O D E M S P I L L :  Ø n s ke r  
kontakt med noen s o m  vil 
spi l l e  G e n e  W a rs e l l e r  
Warcraft 2 over modem. Ring 
Joakim på tlf. 72849803. 

ØNSKES: 

KODER: Jeg ønsker koder 
til Worms og Worms Rein
forcements. Jeg har mange 
koder til andre spi l l ,  så vi kan 
evt . u tveks l e .  G e i r  Ag e  
Kravi k,  H u ldretjernsveien 
51 A, 2070 Råholt. Tlf . :  6395-
3466. 

KONTROLLER: Jeg ø ns
ker å kjøpe kontroller til den 
gam l e  8 bit- N intendo e n .  
Martin Waagaard, Luse
tjernveien 1 2c, 1 253 Oslo. 
Tlf.: 2261 4577. 

UL TIMA: U ltima 8 (Pagan) 
ø nskes kjø pt ,  h e lst C D-

versj o n .  M aren Ottese n ,  
Utvorda, 7830 Nord-Stat
land. Tlf. : 74289565. 

P RO S E SS O R :  P e n t i u m  
1 66/200 (MMX) prosessor og 
hovedkort ø nskes kjø pt .  
Kjø per også 1 ,3 GB H D .  
Skriv t i l  meg på twilight@
bigblue.no. 

COMPILER: Visual Basic 
compiler for DOS kjøpes, i 
original versjon el ler som 
s h areware : E r  evt. også 
interessert i info om hvor en 
sl ik kan hentes fra nettet. 
Mai l :  theil@onl ine.no. 

PC: Jeg ø nsker å kjøpe 486-
66 Mhz PC uten multimedia 
. Prisantydning ca. kr. 2000. 
Mai l :  kristen.brovig@kristi
ansand.telia.com. 

MAIL: Heeeeeya ppl , jeg synes det er på tide med litt 
norske mei Is i min meilbox. Det kommer mye mai l , men 
ikke noe spesielt interessant hele tiden, så hvorfor ikke 
meila meg ? ! ? ! ? !  Sjekk oxo ut hjemmesia mi på http:// 
www.poboxes.comllkf/. eller - hvis den er nede - på 
http://m1 .2222.telia.com/-u222200027/. Send mail til : 
mo@oslo.mail.telia.com. 

HELE NORGES ORTRMRRHEO 

SPILL: Er det noen som vil 
kjøpe I ndiana Jones: Fate of 
Atlantis (kr. 80) og Prisoner 
of Ice (kr. 1 90)? Begge spil l  
med manual  og o rig inal
pakning. E-mail :  ithronds@
online.no. 

PROSESSOR: Jeg ø nsker 
å kjøpe I ntel 1 33 Mhz pen
tium-prosessor, med el ler 
uten hovedkort. Ring meg 
på tlf 90050524 (etter k l .  
1 5 .00) el ler mail  meg på 
kristen.brovig@kristian
sand.telia.no. 

486-PC: Jeg har en Siemens 
386 SX med o k  s kj e rm , 
tastatur og mus. Jeg har også 
to harddisker på ca 200 MB 
hver. Ønsker nå å gå over til 
486 for en rimelig penge. 
Max. kr. 1 000. E-post: jor
g e n - ru d o lf . a l d st e d t @ 
trondheim.kommune.no. 

S P I L L :  Ø n sker å kjø pe 
spillene Hexen:  Deathkings 
(tilleggspakke), Cyberia 2 og 
Evasive Action (diskettiCD-

ROM) . Send svar til orjan-
78@hotmail.com. 

AMIGA: Bill ig Amiga 600/ 
1 200 ø nskes kjø pt .  Evt .  
Amiga 500. Mai l : vvihov
de@online.no. 

SKJERM/BÆRBAR: Kjøper 
9,5" skjerm til bærbar PC, 
eller bærbar i dårlig stand 
med ok skjerm. Mail Stian 
Solbø påstianso@stud.cs.
u it.no. 

K KN D :  C D - RO M -s p i l l e t  
K K N D  ønskes kjøpt.  M ai l :  
soltre@hardangernett.no. 

HJELP: Kan noen skaffe 
meg Simon the Sorcerer 2 
på CD-ROM (PC)? Ønsker 
o g s å  å kjø pe g a m m e l t  

datautstyr (Sinclair 48k!VIC 
20/CBM+4 etc.) samt adven
turespil l  på CD-ROM. Skriv 
ti l :  Torki I l  Lademoe, Kjel l  
Hals' vei  1 ,  7800 Namsos. 

DIVERSE: 

CHEATS: Hent ned gratis 
cheats og løsninger fra http:/ 
/ h o m e . s o l .  n o /d a n n  k /  
sigma/clues/clues1 .htm. 

ROAD RASH:  Jeg ønsker å 
bytte eller selge Road Rash 
(PC). Ønsker å kjøpe eller 
bytte til meg registrert utgave 
av Mod4Win el ler annen 
mod-spiller. Er også interes
sert i å bytte mods og bilder 
via email. Vegard Eriksen ,  
Myran, 8450 Stokmarknes. 

Har du problemer med at lyden fra mp3-avspille
ren din hakker når du scroller i Netscape eller 
andre programmer, og bruker du et skjermkort 
fra Matrox Graphics Inc.? Slå av av use automatic 
PCI bus retries under control panel->display->set
tings->powerdesk->performance. 

Anders Nordby 

Vi har lang erfaring med musikk på PC. Vi 
selger software, IY<ikort, moduler, 
keyboards og el lers alt som skal til for 
å spi l le musikk på data. Hos oss får du 
hjelp både før og' etter kjøp. Store inn
kjøp av de mest aktuelle produktene 
gir meget gungstige priser. MIDI
keyboards fra 1 .090.-, note-program fra 990.-, sequence-
re fra 990.-, musikk-opplæringsprogram 590.-, Yamaha 
XG lydkort fra 1 .675.-, Yamaha høyttalere fra 475.-, 
Yamaha subwoofer 990.-, audio/MI DI program fra 1 .490.-, 
digitalstudio-pakke fra 4.790.- osv. 
Ring eller skriv for informasjons-skriv og tilbud på 
«Musikk & data».  

J =  100 

STUDIO - SALG - UTLEIE 

Pan Ly,dstudio Alt 
Valstadsvingen 2 (lde Skeidar) 

2013 SKJETTEN (vJE6/liliestrøm) 
Tlf.:  63 84 33 30 fax: 63 84 49 70 
WWW: pan.no 

E-mail: pan@powerlech.no 



BLUES 
For alle musikk-interesserte kan 
det være l itt nyttig å besøke den
ne siden: http://www.geocities. 
comIBourbonStreet/6458. 

Dette er dessuten min egen 
h jemmeside ,  noe som er  ekstra 
gunstig for meg siden jeg da får 
MMAAMNGE gjester. Siden om
handler i hovedsak BLUES  og 
spesielt  bluesartisten Stevie Ray 
Vaughan.  Siden er også med i en 
webring så du kan kl ikke deg vi
dere på flere l ignende h j emmesi
der .  

ENJOY! 
Olaf Brungot 

olafbrungot@hotmail.com 

fLERE SPILLDEMOS! 
Tips for å gjøre TEKNO enda be
dre: Dere burde hatt mange flere 
spi l ldemoer ( fo r  DOS, også) på 
CD-ROMen.  Kutt ut den irriteren
de autorun-funks jonen.  (Jeg har 
riktignok slått den av, men da 
får jeg hel ler ikke kjørt CDer au
tomati sk) . Skriv mer om DOS ! ! !  
Jeg bruker D O S  hver dag. 

Ole-Endre Bergerud 
kvernan@online.no 

OM A LESE EGEN MAIL 
pA ANDRES MASKINER 

E tter  å ha l e s t  
Tonny E s pe s e t s  
f r e m g a  n g s m å  t e  
for å lese email  

fra andre maskiner enn ens egen 
i TEKNO 4/97,  gikk jeg og ergret 
meg grådig over at  ingen hadde 
nevnt noen enklere måter .  Unix 
kan tro s s  alt v irke temmel ig  
skremmende på mange, uansett 
hvor bra du forklarer det .  

Den enkleste måten j eg hitt i l  
har  funnet, e r  å ta en tur innom 
http://www.mailreader.com. 
Navnet er  i grunnen logisk, så 
det er  nesten overraskende hvor 
få det er som har oppdaget dette 
praktiske nettstedet. Det er en
kel t : Du skriver inn host-navnet 
for m a i l - s e rveren  d i n  ( f . eks . 
mail .onl ine .no hvis du bruker Te
lenor Nextel) . Om du ikke vet hva 
hostnavnet ditt er, er det bare å 
spørre leverandøren d in .  Deret-
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ter skriver du inn login-navnet 
ditt og passord ,  og så kan du lese 
(og svare på)  mai len din i ro og 
mak,  også her uten å bekymre 
deg for at  den bl ir  liggende på 
maskinen du leser den fra .  Det 
hele er  i grunnen ganske selvfor
klarende.  Såvidt jeg har fors tått 
er  dette systemet ikke helt fer
digutviklet ennå,  men det funge
rer ypperlig for meg i hvert fall .  
D e t  er  til o g  m e d  m e r  avansert 
enn mange vanl ige mail lesere.  

Christer Strand 

MOTO RACER 
Jeg leste i TEKNO at man kunne 
kjøre Moto Racer på en Pentium 
75, og kjøpte derfor sp il let .  Men 
hva tror  dere skj edde da j eg skul
le  starte det? Jo ,  det hang seg. 
Jeg lurer bare på hvordan dere 
f ikk i gang spi l let  på en Pentium 
75? 

Jon 

For å kjøre Moto Racer på en 
Pentium 75 må du gå ned til 320 
x 200 i oppløsning. Man kan hel
ler ikke ha alle detaljer på for a t  
spj]]et skal flyte aksepta b elt. 
Dessuten a vhenger frame ra ten 
av h va slags grafikkort og h vor 
mye internminne du har i PCen 
din. 

SJEKK MAIL: På http:// 
www.mailreader. com kan 
du enkelt sjekke din egen 
mail - fra andres maskiner! 

STORE SYNDER 

Nå får dere skj e rpe dere ! TEKNO 
er et utrolig bra datablad, men 
nå i det s i ste har dere begynt å 
skuffe s tort !  Dere har begått syn
der som får dere til å høres ut 
som forvirrede j ournalister som 
skriver blader av idioter og for 
idioter !  

Jeg s ier ikke at  dere har be
gynt å skrive dårligere ,  for det 
har dere ikke , men det hØres så 
utrolig dumt ut når dere bruker 
ord som « mykvare» , «hardvare» ,  
«platelager» ,  «peker» , «lenker» ,  
«net tl e se r » ,  «hur tigminne»  og 
« skriver» .  

Jeg er  ikke den eneste som 
mener dette er  dumt. Jeg skriver 
dette brevet på vegne av en sam
let gruppe av venner som synes 
det samme,  to  av dem abonnen
ter og resten trofaste lesere, og 
j eg er  helt  enig med dem. Vi er 
ikke så desperate etter nye sær
egne norske ord at  vi trenger det
te tungvinte ,  unødvendige språ
ket .  De fleste i Norge har ingen 
problemer med å forstå engelsk, 
og de som har det, må l ikevel 
bruke engelsk så fort de kommer 
ut på nettet. Bladet deres bl ir  
tungvint  og vanskelig å lese ,  for 
ikke å snakke om hvor dumme 
enkelte setninger høres ut .  Dette 
trekker bladet deres ned, ned ,  
ned på steder der det kunne vært 
helt  topp .  Dere virker som om 

dere er  en gjeng tomsinger. Det
te er en veld ig uheldig og unød
vendig effekt som dere lett kan 
unngå ved å bruke de riktige or
dene . 

Jeg håper dere ikke ser på 
denne mailen som en klage, men 
heller som den konstruktive kri
tikken den er ment som . El lers 
lykke til videre med et f lott blad. 

Øyvind Magnus 
Lunde Elgstøen 

Du skriver a t  vi ikke skal se på 
majJen din som en klage. Du me
ner vel complaillt? 

RHAPSODY 
Jeg leste innlegget om Macintosh 
i TEKNO 5/9 7,  og er helt  enig. 
Selv om j eg er en trofast PC-bru
ker vil jeg også lese om det som 
foregår på Mac-fronten. Person
lig gleder j eg meg til Apples nye 
hybr id-OS Rhapsody ( PC/Mac)  
kommer .  Det kan være den en
delige redningen for oss som er 
lei av Windows som kras jer  hele 
tiden .  Jeg synes at  dere kan skri
ve litt om Rhapsody i tiden før 
det kommer .  

Hilsen Lars 

HVORDAN KAN DERE? 
Vi er to gutter som ikke helt  l ikte 
karakteren til (the game) «Dun
geon Keeper» som bare fikk 89% 
(fy! ) .  Hvorfor får dette sp il let så 
dårlig karakter i TEKNO i forhold 
til andre PC-blader? Hva mener 
Tonny E speset med overskriften 
«Men er det gøy?» For det er 
dødskult !  

Vi ble også skuffet da vi leste 
overskriften om Counterstr ike 
(<<Skuffende fra Westwood») . Hva 
kan man egentlig forlange av en 
oppgraderingsdisk til 1 49 kroner 
(Red Alert 2)? Må oppdragene 
absolutt ha en videobriefing? Van
skel ig? Har Tonny prøvd «Soviet 
soldier Volkov & Chitzkoi»? Er  det 
ikke meningen at  det skal være 
litt vanskelig ,  så man har litt å 
jobbe med? 

Når vi først er kommet i gang, 
så klager vi litt på anmeldelsen 
av «Need for Speed 2» også: Skal 
man ha realis ti ske baner,  så kjØp 
«Formula h. Fint at dere tok med 
kodene !  

Vi vedder  på  a t  dere ikke 
kommer til å trykke dette . Over
rask os s ! ! !  

Gamers 

Dere mener vel ikke a t  vi skal 
skryte av bestemte spill bare for
di andre blader gjør det? Vi skri
ver h va ri mener, vi! 



Nyhet !  R i ng Kontant® - te leko rt fo r mobi l te lefonen . 
I ngen faste avg ifte r. I ngen reg n i nger  i postkassen . 

RingKontant er et skreddersydd prod ukt for deg 

som bare trenger mobi lte lefon en gang 

i blant. Hvis du ikke har en GSM 

telefon fra før, kjøper du 

Startpakke I l  som inneholder tre 

telekort og et eget GSM-kort. 

Hvis du har en GSM telefon 

al lerede, kjøper du Startpakke I 

som inneholder ett telekort og et 

nytt GSM-kort, hvis du trenger 

det. På baksiden av hvert telekort 

f inner du  en ladekode som du 

taster inn  på telefonen d i n .  Da har du  

forhåndsbetalt r ingetid ti lgjengel ig i løpet 

av sekunder. Når du har ringt opp hele 

Hovedsponsor 
KVÆRNER 

lllJllJ{l}!l!ltm!.J1ZllJ 
WH/TIIREAD TEAM 

beløpet, kjøper du ganske 

enkelt nye ladekort. Hvis du 

g, Telenor Mobil 

er i tvi l  om hvor mye av 

r ingebeløpet du har  

brukt opp, kan d u  

sjekke « saldoe n »  d i n  

gratis p å  kontofonen 

for RingKontant. 

Velkommen innom til 

nærmeste Tel�nor 

Mobi l -forhandler. 

Samtalepriser (pr. min .  i Norge) : 
Hverdager 07· 1 8  kr 7,- .  

Hverdager 1 8·07, helg og hell igdager kr 3,50. 
Ti l  andre Telenor Mobil-kunder kr 2,50. 

RingKontant" 
Startpakke I 

Kun kr 230,-
Inneholder ett 

ladekort å kr 1 50,' 
og RingKontant 

fra Telenor Mobil. 

RingKontant" 
Startpakke I l  

Kun kr 

799,-Inneholder tre ladekort 
li �S����rt0rraet Telenor 



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

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

O Jeg ønsker å spare vervingen. 

Navn 1: _____________ Alder:, __ _ 

Adresse: _________________ _ 

Postnr./Sted: __________ _ nf: __ _ 

Navn 2: _____________ Alder:, __ _ 

Adresse: _____ �-----------_ 

Postnr./Sted: __________ _ nf:, __ _ 

Ververs navn: _______________ _ 

Abonnementsnr.: ______________ _ 

Adresse: ____ � ____________ _ 

Postnr./Sted: _______________ _ 

Signatur: _________________ _ 

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge. 

TEKNO 
vil betale 
portoen .  

SVARSENDING 
Avtalenr. 1 1 7 000/444 

Majorstua Postkontor 
0301 Oslo 





DATASP I LL 
M U LT I M E D IA 
U N D E RHOLDN I NG 

I AV TONNY ES;;;..P .;;;;ES;.;.;ET ______ _ 

Flys imulatorer er  i kke nytt og g re nsesprengende 

lenger, og for mange av oss ka nskj e  h e l l e r  i kke 

spes ie lt spennende.  Men faktum er at flys imul atorer 

se lger  mer e n n  de  fl este a n d re typer  sp i l l .  De  har  en 

forb løffende evne ti l å overraske gang etter gang . .  ! 

ger . Det er dessuten lagt inn 
en god del spesialeffekter ,  som 
røyk og ulike typer lens-f1ares.  
Ti l  tider svært imponerende. 
Rakettene er  de beste jeg har 
sett i et slikt spill ,  og solen 
lyser opp bak landskapet på 
en nesten skremmende realis
tisk måte . Jeg noterte meg for 
øvrig at 3Dfx er støttet, noe 
som gir god 3D-kvalitet også 
på objektene om du eier en 

ninger for å bringe datagrafik
ken opp i nye høyder av realis
me. Norske Innerloop, som står 
bak Joint Strike Fighter ,  er 
blant de sistnevnte . De har ut
viklet en meget spesiell 3D
motor,  som har vakt stor opp
sikt internasjonalt. Det førte 
spillet som baserer seg på tek
nologien er altså dette kamp
flyspillet, som visuelt sett er 
svært spennende . 

Den største nyheten ved 
spillet er at du faktisk kan se 
så langt øyet rekker. I de fles
te andre 3D-spil l  begrenses 
synsranden ved at landskapet 
sakte forsvinner inn i tåke el
ler i den svarte natten for å 
sikre en rask oppdatering av 

TEKNO 

skj ermen, og dermed j evne be
vegelser. I JSF kan man fak
tisk se så langt at j ordens 
krumning blir  synlig. Svært im
ponerende , og et bra trekk, si
den det jo nettopp er den fan
tastiske utsikten som gj ør det 
så spennende å fly. Det er rik
tignok lagt inn atmosfæriske 
effekter som tåke i spillet også,  
men dette er gjort ganske en
kelt  fordi det er sl ik i virkelig
heten , ikke fordi det er nød
vendig for spillmotorens del .  
Man får til og med tåke som 
svever langs bakken, noe jeg 
ikke har sett før i andre spil l .  
Forskjellig vær er lagt inn på 
en svært realistisk måte , og 
du kan selvsagt også fly for-

skj ellige tider på døgnet. slik akselerator.  
En annen nyvinning er at Mye skryt for 3D-motoren 

stadig flere detalj er blir synli-

I 
alts å ,  men noe kunne også 

ge helt til  du er bare millime- vært bedre . Bakketeksturen er 
tre unna bakken. I tradisjonel- for eksempel svært lik overalt. 
le flys imulatorer  b l i r  b a r e  Selv om d e t  finnes ulike områ
punktene bare større og stør- der med gress,  hav og snø, ser 
re ,  helt til du flyr over et stort det meste likt ut. Det henger 
rutenett som minner mer om vel noe sammen med at bak
et sjakkbrett enn et landskap ken ikke er skyggelagt, som for 
på nært hold. I JSF minner gra- eksempel i Comanche 3. Alt 
fikkteksturen mer om fraktal- er mer eller mindre ensfarget, 
grafikk, som tilsynelatende kan kun med ulike nyanser.  
forstørres i det uendelige uten Det er vanskeligere å skj elne 
å miste noen detaljer .  avstand når landskapet er fat-

Grafikken er for øvrig f1er- tig på kontraster.  Synd, siden ' 
delt. I tillegg til landskapet er opplevelser av store høyder og 
det også en del mer tradisj o- avstand er essensiell for å få 
nelle 3D-obj ekter her,  som for det rette suget i magen.  I dis
eksempel andre fly og bygnin- , se dager hvor vi er blitt bort-



s kj e m t  m e d  datage n e r e rte 
landskap påklistret ekte satel
littfoto , er det litt uvant å ta 
skrittet tilbake til et så å si 
ensfarget miljø .  

Samtidig er grafikken ulikt 
noe jeg har sett før ,  og repre
senterer et friskt pust, gjennom
ført lekkert servert. Det hele fly
ter svært j evnt og bra, men det 
skal også legges til at jeg spilte 
på en Pentium Pro 200 med 
Monster 3D akseleratorkort og 
Matrox Millennium skj ermkort 
- noe som gir en vill ytelse uan
sett. Men selv i høyeste oppløs
ning (800 x 600) i tusener av 
farger gikk det glattere enn en 
barnerompe. 

Det har vært mye snakk om 
grafikk hitti l ,  og la oss l ike 
gjerne innrømme det:  Det er 
grafikken som er nesten hele 
moroa når det gj elder flysimu
latorer.  Fint at det er et spill 
tilknyttet det hele, men det er 
først og fremst følelsen av å 
kunne fly og ha full  frihet til å 
utforske omgivelsene som trek
ker meg til denne sjangeren 
innen dataunderholdning. Den
ne opplevelsen er helt klart av
hengig av en bra visuell opple
velse ,  og her får JSF uten tvil 
ståkarakter så det gj elder! 

Selve spillet er oppbygd på 
kj ent måte . Du får en rekke 
oppdrag å utføre sammen med 
dine pilot-kompiser, og fyker 
avgårde etter en kjapp brie
fing og pålasting av dine favo
rittvåpen . Så er det bare å ta 
av, skjønt bare-og-bare er det 
vel ikke . Du bØr ha tungen rett 
i munnen ,  og treffsikre fingre,  
da det er mange taster invol-

vert mens du spiller. Skjønt de Kontrollen av flyet er bra, niske siden, og det er nesten 
viktigste er holdt til et mini- og alt oppfører seg som for- overveldende å se hvor mange 
mum, så det går raskt å sette ventet. Det ser ut til at en god detalj er som er lagt inn. 
seg inn i det hele.  Heldigvis del arbeid er lagt inn i simule- Om du er en av mange som 
flyr du ikke alene , du har med ringen av de fysiske lover.  På- aldri blir lei av denne typen 
deg et team av wing-men. Du fører du piloten sterke g-kref- spill er saken klar: JSF plas
har kontrollen og kan befale ter vil du oppleve både red-outs . serer seg helt i eliteserien hva 
dem å kaste seg ut i de heftig- og black-outs , og får flyet ditt I flysimulatorer gjelder. 
ste selvmordsoppdrag, eller mye juling idet du letter ,  kan Det er morsomt å se et 
bare kule'n med en røyk ( eller du risikere at landingshjulene norsk utviklingsselskap skape 
hva nå enn j et-piloter slapper blir ødelagt. Alt som forventet et så oppsiktsvekkende produkt 
av med mens de flyr) i nærhe-

I 
her, og kontrollene føles også - også vurdert med tanke på 

ten av fienden. Man kan også bra. Det hele er dessuten gjort det internasjonale markedet. 
spille med andre over Internet svært intuitivt. Skal du se på 
via Mplayer. kartet ser du faktisk at kame

raet zoomer inn på kartdisplay
et i cockpiten. Du kan til og 
med se knærne til piloten!  

Joint Strike Fighter er en 
moderne og strømlinjeformet 
variant av det tradisj onel le  
kampflyspi l let .  Mange mor
somme ideer krydrer spillopp
leveIsen, som for eksempel at 
du kan løpe rundt på bakken 
etter at du har skutt deg ut, 
men noe revolusjonerende byr 
det ikke på når det gj elder 
selve spillutformingen. Jeg sav
ner blant annet en sterkere 
bakgrunnshistorie i oppdrage
ne.  Men spillet er som sagt 
sterkt på den visuelle og tek-

TEKNO 



SPILL OG MULTIMEDlR 

Etter lang tids venting kan vi endel ig avsløre 
hva Id Software har jobbet med det siste året! 
lEKNO trekker teppet opp for Quake 2 !  

I AV TONNY ESPESET 

- • Det jeg har undret 
i meg mest over var 

WilIiIIiiIlIMI om Quake 2 kun vil
�MlJTI!)I) n le være en oppfølger 

av samme kaliberet 
som Doom 2 var til Doom. 

Som alle fans av Id-spille
ne husker, var det lite som en
dret seg den gangen. Man fikk 
først og fremst noen nye brett, 
et par ekstra monstre .og ett 
nytt våpen. Ingen revolusjone
rende ideer, ingen ny 3D-mo
tor, ikke noe nytt brettdesign. 
Greit nok, men det var bare så 
vidt det slapp unna uten å bli 
stemplet som et smart mar
kedsføringsknep for å tilfreds
stille millioner av Doom-tilhen
gere. 

Ett av Ids fortrinn er at de 
tør å tenke i nye baner, og i 
Quake 2 har de virkelig ikke 
spart på kruttet! 

MYE BEDRE GRAFIKK 
Det første man merker, er den 
enorme forskjellen i grafikken. 
Denne forandringen er størst 
om du har et godt 3D-kort, men 
også merkbar uten. Hvis du vir
kelig mener alvor med dine 3D-
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spill er et 3Dfx-basert kort 
obligatorisk, og j eg testet også 
spillet under et slikt. 

Brettdesignerne har ikke 
spart på fargene.  Quake fikk 
mye kritikk for sin dunkle be
lysning og kj edelige fargepa
lett. Her er det stor variasjon i 
både fargenyanser, lyssetting 
og arkitektur. Brettene er mer 
fantasifullt utformet, og ting er 
ikke like symmetriske og for
utsigbare som før. Det var det
te som var Duke Nukems store 
fortrinn, og som gutta på Id nå 
med hell har kopiert. Det er 
langt morsommere å utforske 
omgivelsene enn før, og det er 
også lettere å finne frem siden 
de stedene faktisk ser forskj el
lige ut. Noe som virkelig impo
nerer, er den nye måten lys og 
skygger er tegnet. Fargene fra 
ulike lys blandes realistisk, noe 
som gir brettene en helt an
nen glØd og realisme enn før. 
Det er heller ikke spart på lys
effektene. De fleste våpen strå
ler opp, og hvis det blir mye 
skuddveksling kan det hele 
minne om et gnistrende fyrver
keri.  

Ellers er det lagt til  flere 
andre spesialeffekter , som 

I 

glassobj ekter,  gj ennomsiktig 
vann og partikkelanimasjon . 
Det hele er kombinert på en 
smakfull måte , og øker den vi
suelle opplevelsen flere hakk. 
Man kan jo spørre seg om ikke 
et lysere og mer fargerikt de
sign ødelegger noe for den 
spennende og dystre stemnin
gen man forven
ter seg av et spill 
fra Id, men selv 
synes jeg det var 
forfriskende med 
en litt ny vinkling. 

SLEMT 
Skjønt, ikke mis
forstå . Quake 2 
er et slemt spill , 
og flere nye gim
micks er lagt inn 
for å understreke 
dette. Noen av fiendene dine 
reiser seg halvt opp i et siste 
forsøk på å kverke deg etter at 
du har sønderskutt dem, bare 
fo r så å synke s kj e lvende 
sammen. Så dette er ikke et 
spill for de med dårlig mage. 

STERKERE 
BAKGRUNNSSTORY 
En annen nyhet er at Id denne 
gang har koblet en sterkere 
historie opp mot det hele . His
torien , om vi da kan bruke det 
uttrykket, går ut på å kapre 

3D: Quake 2 er grunn nok 
alene til å skaffe seg en 
3Dfx-basert 3D-aksel
lerator. 

superkanonen på planeten til  
de slemme utenomjordiske før 
de rekker å bruke den for å 
ødelegge Jorden. 

Ditt neste spørsmål er vel 
antakelig hva som har skjedd 
på vå penfr onten? Først og 
fremst er nevekamp helt ute 
av bildet. Du har din trofaste 
blaster som aldri går tom for 
ammo , og på den måten slip
per du engasj ere deg i håpløs 
nærkamp slik som før. Ellers 
har du en mer moderne vari
ant av den gode gamle haglen, 
som har stor effekt på kloss 
hold. Den kommer også i e n  
forbedret utgave som tar to 
patroner istedenfor en. 
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• l'1OIgeS C ste 

cytlerjulegave! • Nyttige tips og lettleste 
artikler 

• Lærer deg data på en 
enkel og morsom måte 

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

• Tester produkter og 
nyheter på en folkelig 
måte 

• Gratis CD-ROM med 
månedens program, 
spil/- og program-

. 

demoer, nyttige 
shareware, linker 
og mye mer 

Årets julegave: 
12 utgaver til 
kun kr 440,· 
med CD·ROM 
www.hjemmepc.com 

• Det feteste fra 
Internett 

• Norges hotteste 
spil/sider 

• Ekstreme lyder og 
bilder på PC'en 

• Action og 
shareware 

• Nyheter og tester 
• CD-ROM i hver 

utgave 

Årets julegave: 
6 utgaver til 
kun kr 248,· 
med CD·ROM 
www.tekno.no 

JULEGAVEN MAN FÅR GLEDE AV HELE ÅRET! • 
o JA TAK , jeg ønsker 

å gi bort ett å rs a bonnement på 
Hiemme-PC til kun kr 440,-. Mottager 
får ti lsendt 1 2  utgaver av bladet med 
en CD-ROM i hver utgave. 

TIL: 
Mottagers navn : 
Adresse: 
Postnr.! sted : 
Telefonnr. 

o J I K, jeg ønsker 
å gi bort ett års abonnement på 
lEKNO ti l kun kr 248,-. Mottager 
få r ti l sendt 6 utgaver av bladet med 
en CD-ROM i hver utgave. 

FRA: 
Givers navn : 
Adresse: 
Postnr.! sted : 
Telefonnr. 

Gavekort og en utgave blir sendt til deg i posten, som du kan gi bort i julegave. 
Abonnementet starter opp med utgave 1/98, som utgies 6. januar (Hjemme-PC) og 
20. januar (TEKNO) 1998. Bladet sendes til mottager, og regningen sendes til deg. 

Bestillingstelefon: 22 58 59 80. Telefax: 22 58 05 85. Bestillingfrist: 12. desember 1997. 

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge. 

Hjemme-PC 
vil betale 
portoen . 

SVARSENDING 
Avtalenr. 1 74 21 0/444 

H. r 

Majorstua Postkontor 
0301 Oslo 
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�Id Software har ikke spart på' kruttetl 

Maskinpistolen er hel ler 
ikke noen ny ide ,  men det som 
gj ør denne annerledes er at 
den ødelegger siktet ditt ved å 
bevege armen oppover mens 
du skyter . Du må kompensere 
for dette ved å presse hånden 
ned. Men så snart du har mes
tret dette våpenet er  det et av 
de mest virkningsfulle i arse
nalet. Det finnes også en tyn
gre utgave av denne, men den 
er treg i starten så du bør være 
sikker på hvor målet ditt vil 
befinne seg før du setter i gang 
å sprute ut kuler. Av de mer 
eksplosive våpnene har vi gra
nater, som du enten kan kaste 
eller slenge ut med en granat
kaster. 

Raketter er også gode å ha 
om man trenger å feie bort 
noen fiender som står i veien . 
Men disse er mye tregere enn 
før, så de fungerer nå mer som 
taktiske våpen . Miner kan du 
også ha bra nytte av rent tak
tisk. Det finnes dessuten pro
sjektiler som lyser opp mørke 
rom, om du føler at noen ven
ter på deg i skyggene eller du 
bare vil distrahere noen. 
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Det er med andre ord lagt 
mer vekt på den taktiske bi
ten , noe som først og fremst 
gj ør seg om man spiller mot 
andre mennesker. Datamaski
nen er fremdeles nokså teit, 
og monstrenes største fordel 
er at de er plassert på smarte 
steder som gjør det lett for dem 
å ta deg i bakhold. Et annet 
strategisk element er at du nå 
kan bruke saker du plukker 
opp når du selv vil .  Tar du med 
deg en oksygenrnaske, trenger 
du ikke aktivisere den før du 
faktisk er i nærheten av vann. 
Det samme gj elder andre sa
ker som bio-suit  og quad
damage . Det finnes for øvrig 
også noen flere snertne våpen 
og tilleggsgreier, men j eg vil 
nødig spolere all moroa ved å 
fortelle alt. 

EN BRÅTE 
NYE MO STRE 
Hva med monstrene? Det er 
som forventet en hel bråte nye 
monstre med, ni mer eller min
dre ordinære pluss noen over
raskelser. Alt fra soldaten i ga
ten - med et noe ustØdig sikte , 

t i l  cyb e rdemonen 
fra helvete - som 
kan dele deg i to 
m e d  bare et p a r  
fulltreffere. Jeg skal 
ikke gå for mye i de
talj på hver av dis
se , men de funge
rer bra og har en 
m a r kant p e rs o n 
lighet s o m  krever 
hver sin taktikk for 
å ove rvin n e s . D u  
h a r  for eksempel  
Flyer,  som kan be-

vege seg opp og ned og til si
den . Ellers har du en gammel 
kj endis fra Doom 2, en skap
ning som løper rundt og gjen
oppliver døde monstre. 

G rafisk s ett e r  figurene 
langt mer detalj ert enn i Qua
ke . Animasj onene er også be
dre , så bli ikke forbauset om 
du ser massemorderhunden 
koseklø seg bak øret før den 
får øye på deg. Fienden beve
ger seg også annerledes , og 
kan blant annet gjøre avled
ningsmanøvre . 

DET BESTE I SJANGEREN 
Alt i alt klarer Quake 2 for-

bausende nok å leve opp til 
forventningene. Det er enkelte 
ting jeg kan sette fingeren på, 
som for eksempel at bevegel
sene kunne vært mer realistis
ke . 

Man kan også til tider gå 
seg vil l .  Siden man faktis k  kan 
bevege seg frem og ti lbake 
mellom nivåene, selv etter at 
man har avsluttet et, medfører 
dette at det er vanskeligere å 
finne ut av hva man skal gjøre 
for å komme videre. Noe unød
vendig å stoppe handlingen på 
denne måten - vi som spiller 
Q u ake ønsker oss først  og 
fremst action, og ikke å løpe 
rundt i tomme korridorer for å 
finne den grønne nøkkelen til 
den skjulte døren. 

Alt i alt er dette en verdig 
oppfølger, og vel verdt en in
vestering. Quake 2 represen
terer helt klart det aller b este 
innen sj angeren 3D-skytespill 
på pc . 
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Det har kommet mange spi l l  som har forsøkt å 
kopiere konseptet i Red Alert, og enda flere 
kommer nok ti l å dukke opp. Noen som har 
gjort en god jobb, er Take2 med Dark Colony. 
Om de ti l og med hali gjort det bedre enn for
gjengerne, tenker jeg nå å finne ut! 

I AV PETER CARLSSON 

. • Strategispill i realUd 
� er kult, og j eg har 
nå spilt Dark COlony et par da
ger. Det handler som vanlig om 
å finne ressurser, bygge an
l 'gg, skaffe frem mil itære kref
ter - og naturligvis slåss mot 
den ekle fienden . [ dette tilfel
let er fienden rom esener, og 
de ser både fæle og klart blod
tørstige ut. 

Vi mennesker er ute etter res
sursene som finnes på Mars . 
men det er også en annen rase 
som befinner seg på planeten 
på samme U d  som vi j ordboe
re . Og ettersom de ikke er spe
sielt vennligsinnede, så er det 
altså duket for stor proble
mer . Du har i begynnelsen av 
spillet mulighet til å velge å 
spille som «Gray» ( alien) eller 
som menneske . En interessant 
mulighet, synes j eg. 

Det hele begynte for et an
tall år siden med oppdagelsen 
av en ny energiform, «Petra-
7». Bare noen få tønner av den
ne gassen kunne lyse opp hele 
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byer i ukevis. Etter oppdagel
sen la man ned utrolig mye 
energi på å bygge høyteknolo
giske anlegg på den øde pla
neten Mars . Alt i den hensikt å 
gjøre det mulig å bo på plane
ten, og for å få tilgang til den 
uvurderlige energikilden. Etter 
decenniers arbeid �ar det klart 
for å flytte inn i de konstruk
sjonene som man hadde byg
get opp på planeten. Men kort 
tid etter ankomsten ti l Mars 
begynte de første nybyggerne 
å støte på problemer - store 
problemer! 

Det viser seg raskt at vi ikke 
er alene på planeten. Huma
noidlignende al iens dukker opp 
fra mørket og begynner å ham
re løs på oss med diverse kraft

fulle våpen. 
Vi som er blitt 

utkommandert til 
planeten. kan ikke 
gjøre annet enn å 
s l å  ti l b a ke m ot 
«The Taar» , som de 
kaller seg. 

Det er umulig å 
unngå å gjøre en 
s a m m e n l i g n i n g  
med Red Alert, og 
spillefølelsen kj en
nes veldig lik i de 

to spillene. I Dark Colony er 
likevel grafikken bedre . Når 
romvesnene får nye våpenle
veranser, så skj er det for ek
sempel med en vidunderlig vak
ker UFO . 

Til høyre i Skjerm bildet har 
man kontrollpanel for å bygge 
forskjellige ting. skaffe flere 
soldater (forsterkningene an
kommer på en meget elegant 
måte ) .  sende ut enheter for å 
pumpe energi osv. Alt skj er i 
realtid.  og til og med i døgnets 
rytme .  

Man beveger s e g  over tre 
terrengtyper: J ungel ,  ørken og 
ruiner. Det er uvanlig og frekt 
å spille i bebygde områder. I 
spillet finnes tåke og soldis, 
uvanlige og skremmende lyder. 
samt action for tyve filmer med 
Arnold Schwarzenegger. 

VERD A  ? 
Svar: Ja. Men jeg vil ikke på
stå at Dark Colony er bedre 
enn Red Alert. Den detalj erte 
grafikken - bygninger og kjØ
retøy er ganske store - gjør at 
man må scroll e  litt ekstra over 
skjermen. Jeg foretrekker li
kevel dette fremfor dårligere 
grafikk. Mellom1Scenene er sti
lige , skygge- og lyseffektene i 
spillet er suverene. og dette 
gJ r en underholdni ngsve rdi  

BEDRE GRAFIKK: Grafik
ken i Dark C% ny er bedre 
enn i «originalspiJlet» Red 
Alert. Ulempen er at du må 
scolle mer for å få med deg 
alt sammen. 

som er minst like hØY som i 
Red Alert. C a .  30 oppdrag inn
går, og mulighet til nettverks
spill (TCP/IP. IPX) finnes. Er 
du interesse rt i strategispil l .  
viJ Dark Colony neppe være et 
kjøp du angrer. 

Systemkrav: 
Pentium, 16 MB RAM, Windows 95. 
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Win a trip to London 
and fly a Ju mbojet simulator. 
www.microsoft.sejjumbo 

• Brand new version - packed with features! 
- Now including Bell 206 Helicopter • Best variety with 3000 airports 

• Multiplayer for up to 8 peop/e p/aying over the Internet 
- The most accurate flight mode/s, validated by Cessna and Learjet 

. 'mproved scenery graphics due to 3D acce/eration and MMX support 

- 100% compatlble wlth Microsoft SldeWlnder Force Feedback Pro 
• Worlds first joystlck that lets you feel the action 
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I desember 96 skrev jeg en omta le av MS 
Fl ight Simulator for Win 95. Nå er en ny 
versjon a l lerede klar, og denne gangen har 
Microsoft flesket ti l for ful lt. Det er nok det 
sikreste, med tanke på den mengden av 
potente flysimulatorer som med drønnende 
motorer er på vei !  

I AV PETER CARLSSON 

Førsteinntrykket var 
meget positivt - men 

så ble j eg grusomt skuffet. 
Selve installaSjonen var lekker, 
og introskj ermene likeså . Men 
da jeg skulle  begynne å fly, 
hostet og harket min P 1 66-PC 
som en liten blyg 486. Da had
de jeg til og med 6 4  MB in
ternminne under dekselet. Kun
ne dette virkelig være som det 
skulle? 

KRAFTFULLT 
Jeg lar Bell-helikopteret mitt 
styrte , og sitter og funderer på 
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hva j eg isteden kan gj øre for 
mine 600 kroner. Så begynner 
j eg å undersøke forskj el l ige 
innsti l l ingsmuligheter , bytter 
til en Cessna, så til LearJet og 
Sopwith Camel . 

Jeg eksperimenterer med 
grafikknivåene og dynamiske 
detaljer . Og så plutselig begyn
ner flyet å rØre på seg, og det 
med en frame rate som er ak
septabel - om enn ikke spesi
elt imponerende. Lyden er her
lig. Når j eg stenger av moto
ren og lar flyet falle mot mar
ken, drar vindbruset gj ennom 
høyttalerne i stereo. Det er vir
kelig heftig, og det gjør spes i-

elt inntrykk hvis man bruker 
headset. 

Det går an å legge opp fle
re ulike vindusutsikter for å se 
ut fra flyet i forskj ellige vin
kler. En meget bra finesse -
som imidlertid faller bort hvis 
du ikke har en kj app PC. Synd, 
svært synd. 

Jeg velger en ny flytur, og 
befinner meg nå over Miami 
Beach . Etter neste valg flyr j eg 
hj emmefra. J eg tester altså 
nordiske flyfelt, som jeg tidli
gere har kjøpt til MS Flight Sim 
95. Det fungerer utmerket, og 
når j eg flyr over til Oland ser 
jeg at grafikken har blitt klart 
bedre enn da jeg kjørte tilleg
get i MSFS95. Man kan velge 
nattlige turer, dårlig vær,  mor
gen, skumring. Variasjonsmu
lighetene i MSFS98 virker uen
delige. Om j eg bare hadde hatt 
et 3 D-grafikkort! 

Så jeg låner et 3Dfx-kort et 
par dager, og la meg bare si 
en ting: JIIHAAA! 

NYHETER 
OG MASKINVARE 
Det er ganske coolt å stå på 
taxibanen, holde igj en og se et 
annet fly lande . Et fly som fak
tisk styres av et riktig men
neske . Og å fly flere piloter 
sammen , over Internet, er skik
kelig, skikkelig kult. Men selv 
der setter hastigheten grenser. 
LAN-, modem- og direktekabel
spi l l  støttes . Nå finnes det 
3 000 flyplasser å velge mel
lom. 2 0  nye detaljerte 3D-byer, 
fl ere eventyr og utfordringer 
samt utvidet flyskolefunksjon. 
Instrumentpanelene er foto re
alistiske , og et skikkelig lØft 
fremover. 

MMX- og 3D-kort støttes 
også. Det går dessuten an å 
kople til en såkalt Force Feed
back j oystick, for å kunne kj en
ne hjulene mot banen, turbu
lens, G-grafer og motorvibra
sjoner i styrepinnen. D et vir
ker heftig - og dyrt. 

Skal jeg være helt ærlig, 
og skal man ha det skikkelig 
gøy med Flight Simulator 98, 
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så bør man nok ha et 3D-kort i 
maskinen. 

Den høye prosentkarakte
ren er satt under forutsetning 
at du har tilstrekkelig kraftig 
maskin for å kj øre simulato
ren med en frame rate på 1 5-
2 5  bil der per sekund. En ting 
til :  D en trykte manualen er dår
l ig. Der finnes ingenting å hen
te , bortsett fra en masse kart. 
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Enda en gang har verdens mørke krefter slått 
kloen i en fredel ig  idyl l !  Som lysets ridder er 
det naturl igvis din oppgave å gjenskape 
verdensordningen, og hvordan gjør man det 
bedre enn ved å banke ihjel  a l le  ekl inger? 
At d in  moral  hel ler ikke er et dugg høyere enn 
dine motstanderes, skjules effektivt av helte
g lorien d in .  

I AV KARL GALLERSTEDT 
Det kreves formo
dentlig ingen stor 

vurderingsevne ti l å innse at 
Warlords 3 ,  Reign of Heroes, 
er en videreutvikling av gamle 
Warlords 1 & 2. Den som har 
spilt forgj engerne merker sik
kert en hel del forandringer og 
forbedringer ,  men . ettersom 
mange med meg ikke har spilt 
Warlords tidligere betrakter 

j eg Warlords 3 som om kon
septet er nytt, og gjør altså in
gen sammenligning med for
gj engern e .  De rimot har j eg 
tenkt å sammenligne med an
dre spill av denne typen, ek
sempelvis Warcraft og C &C 
(Command and Conquer) . 

Warlords 3 er som mange 
sikkert allerede har gjettet (el
ler vet) et krigsstrategispill ( ja,  
det finnes faktisk andre typer 
av strategispil l ) . En viktig for
skj ell mellom Warlords 3 og 
Warcraft eller C&C er at WL 
ikke kjøres i realtid,  men at 
spillerne - datamaskinen eller 
andre mennesker - gj ør sine 
trekk i tur og orden . Dette kan 
oppleves som irriterende i be
gynnelsen, men man venner 
seg til det. 

Spillplanet er som seg hør 
og bør et kart over et land
skap, der byer, som mestepar
ten av stridene kretser om
kring, og diverse ruiner,som 
fo r h å p e ntl i gvis  i n n e h o l d e r  
noen hyggelige overraskelser, 
er spredt rundt. Byene er som 
sagt meget viktige, og ved spil
lets begynnelse har alle spille
re ( også datamaskinen) bare 
en by og noen få militære en
heter samt en helt ( som j eg 
snart kommer tilbake til) . Det 
finnes mange byer som fra be
gynnelsen ikke kontrolleres av 
noen spiller, men som er nøy
trale og ofte dårlig beskyttet. 
[JiBse skal innlemmes i ditt for
håpentligvis voksende imperi
um, men dine motstandere for-

søker selvsagt også på det 
samme,  og de egentlige strid
ene begynner ofte ved en eller 
annen strategisk viktig by. 

Du begynner med en helt, 
men kan etter hvert få flere, 
og disse er meget sentrale på 
grunn av sine spesielle egen
skap e r .  Foruten at de som 
eneste militære enhet har ev
nen til å søke i ruiner, kan man 
utstyre sine helter med egen
skaper, hvorav vi sse smitter 
over til de enheter den strider 
med (man kan skape grupper 
av enheter) . Jeg synes heltene 
bi drar m . e til den gode atmo-

sfæren i WL. Man får en spe
siell relasjon til sine helter,  og 
det er alltid meget fortredelig 
når konsekvensen av en kraf
tig strid blir at de må bite i 
gresset. 

Spillet kan kjøres i tre uli
ke skj ermoppløsninge r ,  den 
høyeste er den jeg synes gir 
den beste spillefølelsen. Gra
fikken er bra og tydelig. Den 
kan på enkelte steder se litt 
vel enkel ut, men det er bedre 
enn et grøtete utseende . Iblant 
vises videosnutter med den 
onde lederen som sentral n· 
gur, ganske morsomt. Men -



ren som satt i et studio og svet
tet iført en gummimaske og 
slengkappe kunne sikkert tenkt 
seg å slippe å bli ledd av. De 
små enhetene er, som vanlig 
nå for tiden , stilig animert og 
utstøter gutturale l åter når 
man adresserer dem. 

Det går aldeles utmerket å 
holde seg sysselsatt med War
lords flere netter i strekk, men · 
etter en stund synes j eg det 
meste blir rutine og vil gj erne 
gå videre. I)et j eg savner er 
muligheten tH å bygge egne 
byer og kUUMe foreta flere opp
graderinger av byene. Dessu-
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ten skulle jeg ønske at det var 
flere typer av militære enhe
ter, selv om det allerede fin
nes mange .(men mye vil ha 
mer! ) .  En av de morsomste 
funksj onene i WL er nettverks
mulighetene. Det finnes natur
ligvis mulighet til å spille over 
Internet, bl .  a. via emai l .  

Dere s o m  h a r  spilt W L  tid
ligere og som liker det, kom
mer ikke til å bli skuffet av 
Warlords 3 .  Men også alle stra
tegifantaster, ikke minst dere 
som pleier å ,ha for høye adre
nalinkonsentrasjoner i blodet 
etter et parti arcraft, burde 

ta en titt på WL , som er et 
klart roligere alternativ. Man 
har tid til å tenke seg om før 
man gjør sine trekk i WL - men 
man rekker også å tenke på 
hva man burde gjøre isteden
for å sitte og spille. 

A L E X  
D E N  
STO R E  . . .  

Er d et normalt å 
være befal over en 
av verdens største 
armeer som atten
åring  og ha som 
mål  å erobre den 
kjente vestverde
nen? 

I The Great Bat
_......... ties of Alexand

er fra Interactive Magic har 
du kledd deg i Alexander den 
Stores mantel ,  og skal gjen
ta det Alex gjorde da han 
bare var en guttevalp -nem
lig å lede en av verdens stør
ste armeer til seier etter sei
er. Dette er et strategispill 
der du istedenfor å styre 
store militære · enheter ar
beider nesten på soldatni
vå. 

Jeg antar at dette ikke er 
et spill  for eventyrspilleren, 
men s narere for manualslu
keren . I manualen finnes 
mengder av tabeller, og hver 
enhetstype er utførlig be
skrevet. Dine enheter sty
res av en masse parametre 
som du ikke kan påvirke, 
men som du må forstå i de
talj for å kunne mestre spil
let. 

Liker du tunge strategi
spill og utførlige manualer, 
er dette muligens noe for 
deg. At j eg ikke orket dette 
s p i l l e t ,  kommer kanskj e  
mest av min utålmodighet. 
Er du av den tålmodige ty
pen, derimot . . .  

Scor e :  6 0% 
TEKNO 
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Dette må være det mest grava lvorl ige og 
seriøse spi l let jeg har vært borti, og l ikevel 
er det moro !  

I AV HEIN HARALDSEN ne, slik som hva hvert av med-
lemmene i arbeidsstokken din 

I · ._. 1 .  I Imperialism blir du skal gjøre . Du trenger bare å 
� � kastet inn i en tids- gj øre det mest morsomme, 1i'filIiiIiIIlIm alder full av indus- nemlig å være diplomat og I � !!!rlI'11lI . " triell og teknologisk skaffe deg venner og fiender i 

utvikling, der du skal reneste juntasti l .  Diplomacy- I 
bygge opp ditt eget imperium, og Industry-menyen blir det du 
knuse fiendtlige riker, og bli har å konsentrere deg om i før
verdenshersker . ste omgang. Skaff deg et nett-

Og før du lurer på hvorfor verk av allierte slik at du skaf
jeg nettopp ga en beskrivelse fe -det du trenger av ting du I 
som passer perfekt til et an- ikke kan produsere selv. Be
net spill - klassikeren Civiliza- gynn med å få frem en over
tion - skal jeg fortelle at det sikt over alt du har tilgjenge
faktisk er endel forskjeller mel- lig, og kjØp det du mangler. 
lom disse to spillene. For det En god strategi er å tenke 
første spesialiserer Imperalism langt fremover, slik at du slip
seg på en bestemt tidsperio- per å gå tom for en ting, for da 
de, nemlig det 1 9 . århundre , kan hele industrien din gå i 
mens C ivil ization som kjent stå. Det føles ganske flaut å 
opererte med et bredere tids- måtte kaste inn håndkleet bare 
spenn. Dessuten har det et noe I fordi arbeiderne dine i kke har I 
mer komplisert og krevende . nok klær å ha på seg. Det kre
spillsystem, noe som sørger for ves også litt trening for å lære 
at spil leren er nødt til å klØ hvilke saker som er gjensidig 
seg ekstra mye i hodet. Jeg avhengig av hverandre. Du kan 
oppfattet Imperalism som en for eksempel ikke trene opp 
oppusset Civilization-klone ved nye arbeidere før du h ar pro
første øyekast, men etter hvert dusert papir, som igj en krever 
skjønte j eg at det var en alt for at du har tømmer på lager, som 
lettvint konklusjon. krever at du har trær du kan 

Du skal i hovedsak samle lage tømmer av, som krever 
og administrere ressurser, og arbeidere . . .  
det gjør vel at dette e r  noe av I kamper og stridigheter er 
det minst originale vi har sett det eneste du kan gjøre å klik
på lenge . Men det får heller ke litt med musen for å få kri
være, så lenge spillet faktisk gerne dine dit du vil ha dem , 
gir mer underholdningsverdi og håpe at alt ordner seg. Det
enn de aller fleste av sine kon- te er standard rundebasert 
kurrenter. strategi, kj emisk fritt for acti-

La meg prøve å beskrive on. 
. 

selve spillkonseptet uten å få . Når du bestemmer deg for 
deg til å gjespe: For de som er å stige litt i vanskelighetsgrad, 
fans av sjangeren kan det være merker du også at utfordrin
vanskelig, for Imperialism er gene blir noe annerledes. Det 
verken «revolusjonerende» el- blir stadig mer krevende å ved
ler «unikt» . likeholde dine diplomatiske for-

Først burde du starte på bindeiser , samtidig som du 
den letteste vanskelighetsgra- skal tilfredsstille kravene om 
den, for da slipper du å styre mer rikdom og lykke for inn
med alle de kjedelige detalje- byggerne dine. Husk at du all-
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tid kan få råd fra dine minis
tre , selv om dette etter min 
mening nesten er å j ukse.  I 
motsetning til det virkelige liv, 
er ministrene i Imperialism 
nemlig såpass godt program
mert at de nesten alltid tar de 
riktige avgjørelsene . 

Litt uvant er det at enhete
ne dine stort sett ikke har noen 
begrensninger på hvor langt de 
kan bevege seg. Dette er en ny 
vri i forhold til C ivilization , og 
krever også en helt annen stra
tegisk tenkning. Det som er 
kult er at det er forskjell ige og 
tilfeldig genererte verdener for 
hvert spill . Produsentene skry
ter veldig av dette, og påstår 
at dette kan gi spillet en nær
mest ubegrenset holdbarhet. 

Grafikken kan bare beskri
ves som vakker, selv om ingen 
ekte strategifans bryr seg noe 
om det, selvsagt. Det bidrar i 
alle fall til at du kan vise frem 
spillet til mindre erfarne data
spillere, uten at de ser på deg 
som en håpløs * nørd* som li
ker å flytte på teite symboler 
på dataskjermen. Pluss også 
for musikken, som består av 
korte, nydelige bruddstykker av 
passende melodier. Det tok 
uvanlig lang tid før jeg byttet 
ut spillmusikken med en av fa
voritt-CDene mine . 

I 

o l LEKKERT: Uvant med sa I bra grafikk i et strategispill! I 
Jeg falt spesielt for onllne- I 

manualen som fulgte med 'spil- I let, og skulle  ønske at flere 
programmer, ikke bare spill, I var l ike brukervennlige som I dette. Du slipper å nilese i en 
tykk manual først, selv om du 
faktis k  har  den muligheten 
også. 

Jeg vet at mange som set
ter pris på strategispill lenge 
har sett frem til Imperalism. 
De har hatt god grunn til det! 



unjVm�st ødeleggende 
Kraft . .  · 

Et uKjent romsKip. en Kr'g�mmKin som du selv i dine villelte 

tantmier Knopt har Kunnet fore\lil le deg. En helt ny 3D 

opplevehe, lyn Kjapp sKjermoppdoterinq og imponerende 

grafiKK  \Kaper et helt in temt romeventyr. 

Det orgina1e 50undtrack. fra spi l let. 
Ekslusive sange!' fra Das lchj 
Project Pitchfo l'k, Die I<rupps o.s.v . . .  

'1 , $. 1  -

har funnet deg 
Spi l let IV]f \tøtte tor 3D aKlellerator og multiplay. 

Wing Commander : Prophecy. Eventyret Kon begynne. 

nor du er  forberedt på  e nhve r  Kjent trus �e l  mot  

mennesKeheten, er din ene\te fryKt... de t  uKjente. 

\'/ww.o!'ig i l1 .e; t. com 
' ,,· ·', 1 
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Så er det j u l  igjen, og som forventet flommer spi l lmarkedet over 
av Red Alert-kloner. Vi har  tatt en nærmere k ikk på en av de mer l ovende: 

Dark Reign - fra den etter hvert vel renommerte produsenten Activision.  

I AV TONNY ESPESET 

Toppselgeren Red 
� ____ Alert fra Westwood 
� er på l isten over 
�Mrrm�� ! mine topp ti favo-

rittspill , og jeg var i 
utgangspunktet skeptisk til 
det j eg oppfattet som plagia
tet D ark Reign. Gutta i West
woo d  har tross alt hatt noen 
år på seg til å utvikle dette 
spillet, mens spekulantene i 
Activision kjøper teknologi i 
hytt og pine for tiden ,  og for
s øker på den måten raskt og 
effektivt å gjenskape kassa
suksesser andre mer kreative 
Sjeler har kommet opp med 
før dem. Tankene vandret h en 
til de mange Doom-klonene i 
kjø.tvannet av Ids topphit, men 
j eg bestemte meg for å skyve 
disse dårlige minnene ti1 side 
og la spiliIet få en fair sjanse. 

_ rnn., Åpn ings ekven en var, fin, 
men des verre virket Ikke ly
den etter at. jeg oppgraderte 
til Dlrec 5 som fulgte med 

pll let. Etter l itt fikling gikk 
det grelt, men da var før te-

TEKRO 

inntrykket alt spolert. B ruker
grensesnittet som så møtte 
meg er i alle fall innovativt, en 
heftig roterende glasskube i 
et gjennomført utenomjordisk 
design lovet bra. 

På boksen loves det også 
et revo lusj onerende 3D-land
skap, som l ar deg dra strate
gisk nytte av topografien . Men 
her skuffet spillet stort. Land
skapet ses rett ovenfra,  slik 
som i Red Alert, og du skal ha 
god fantasi om du klarer å tol
ke høyden i landskapet ut fra 
de noe kryptiske skyggene på 
bakken. Temmelig i rriterende, 
siden enhetene dine helt klart 
må forholde seg til et ekte 
tredimensj onalt landskap. En 
enhet kan ikke se noe som lig
ger bak en bakketopp for ek
sempel, bare synd at det ofte 

er vanskelig å bedømme hva 
som faktisk er en bakketopp 
eller ikke. Men tanken er god,  
den. 

Ulikt Red Alert kan du 
bare se fienden som befinner 
seg innenfor synsfeltet til en 
av dine enheter, etter samme 
prinsipp som Warlords, eller 
X-com . Man kan for eksempel 
gj emme en enhet bak et tre ,  
eller plassere en speider hØyt 
oppe for å gi ham bedre ut
sikt. Bortsett fra forvirringen 
når det gj elder noe av høyde
informasjonen i landskapet, 
fungerer dette systemet fak
tisk bra og tilfører spillet noe 
helt nytt p å  det strategiske 
planet. Men her stopper da 
også det meste av nytenknin
gen. 

, 
Jeg kan like gjerne røpe det 
med det samme: Dette spillet 
er som en blåkopi av Red 
Alert. ' ActivisioD he.dde nOR 
lk�e baller til å eksperimente
re fOT mye . nenne tittelen har 
det kostet nesk å utvikle og de 
vil være sikre på at folk liker 
det de får.  

Men de har gjort en god 
j obb med å trekke ut hva som 
gjør spil l  av denne typen så 
underholdende å spil le .  Først 
og fremst l igger hemmelighe
ten i å balansere enhetenes 
styrke riktig. For hver super
duper enhet din motstander 
finner opp, må du få en som 
er i stand til å fjerne denne 
trusselen. E t  eksempel på 
dette er speiderdroiden, som 
flyr rundt i l andskapet og 
kartlegger dine bevegelser. 
En farlig trussel siden den 
gjør at du mister overraskel
sesmomentet overfor fienden. 
Mottiltaket er å plassere en
heter utstyrt med luftvernra
ketter rundt omkring, slik at 
du får gjort has på den før 
den ser for mye. 

Selvsagt kan du også spil
le den andre parten� Du får da 
tilgang til dennes teknologi 
som gir helt nye utfordrInger. 
Faktisk kan du på hvilket som 
helst bretJt ve:lge hvill<icn sipe 
du vil spille. Scenarlet er helt 
likt for begge sider, men com
puteren får alltid flere ressur
ser enn du får i begynnelsen. 
Dette for å veie opp for en 



noe svak AI ( el ler kunstig in
telligens for uinnvidde ) ,  
skjønt denne virker faktisk be
dre enn i andre spill av denne 
typen. 

Fienden klarte sannelig å 
overraske meg et paf ganger. 
Det ser ut til at angrepsmøn
steret ikke er ferdig forhånds
programmert, men virkelig 
endrer seg etter hva du fore
tar deg. Men også i D ark 
Reign vil du finne en del brett 
som gir deg svært begrenset 
valgfrihet, slik at du tvinges til 
å løse det på den vanskelige 
måten. 

GREI GRAFIKK OG LYD 
Det som gjorde Red Alert så 
fristende, var etter min me
ning grafikken :  Hver enhet 
hadde sin personlighet. Du 
kunne nesten se soldatene 
pille seg i nesen om de ble 
overlatt til seg selv en stund. I 
Dark Reign er det også mye 
bra grafikk, men den virker 
mer håndtegnet og i kke l ike 
strømlinj eformet. Dette har jo 
også sin sjarm , men i begyn
nelsen ble jeg noe skuffet. Jeg 
hadde forventet meg flere ef
fekter, eksplosj oner som vir
kelig lyser opp og kanskj e  
ekte tredimensjonale enheter, 
mer i tråd med dagens stan
dard. 

I det høyteknologiske 
fremtidsscenariet som spillets 
handling er lagt til, ville det 
også passet bedre inn med litt 
high-tech grafikk. Noe jeg vir
kelig savnet, var animerte se
kvenser som belønning etter 
et fullendt oppdrag. Her pre
senteres du kun for en nokså 
uinspirerende gratulasjons
tekst, og noe tallstatistikk 
over hvor bra du gjorde det. 
Etter å ha brukt over en time 
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på å spille igjennom hvert 
brett ble dette litt av en ned
tur - spesielt etter å ha sett 
åpningssekvensen som viser 
at Activision jo kan slike ting, 
om de bare vil .  Alt i alt er gra
fikken likevel grei nok. Den 
gjør jobben sin,  og holder hØY 
kvalitet hele veien. 

Lyden er det heller ingen
ting å utsette på. Alle enhete
ne snakker til deg, og det gir 
dem en egen personlighet. Alt 
fra gretne i ngeniører til lydige 
roboter. Min favoritt er kami
kazesoldaten. som med hyste
risk latter kaster seg inn mot 
fienden og sprenger seg sel I 
luften. 

OVENFRA: Landskapet ses 
rett ovenfra, slik som i Red 
Alert, og du skal ha god 
fantasi om du klarer å tolke 
høyden i landskapet ut fra 
de noe kryptiske skyggene 
på bakken. 

MER FLØYI'ER 
oø ... � ..... 
Et av de få irritasjonsmomen
tene i Red Alert var at man til 
tider ikke hadde nok kontroll 
over enhetene . Av og til kunne 
man oppleve at de tok den 
livsfarlige selvmordsruten 
gjennom en minebelagt myr 
istedenfor den trygge veien 
med autovern og trafikklys . I 
Dark Reign kan du sette opp 
såkalte waypoints, som enhe
tene må passere igje nnom på 
v.eien fra A til B . Ved å bruke 
disse kan du også definere 
patruljeringsFuter. slik at du 
kan pa se på et større områ
de med få enheter. 

En morsom finesse er 
også at mange av enhetene 
dine kan graves ned eller gå i 
ett m e d  naturen rundt. Spei
deren din kan for eksempel ta 
formen til  en stein, og ligge 
ubemerket midt inne i fiende
land s li k  at du får oversikt 
over hva som skjer. Men, ligg 
for al l  del i ro. En stein som 
tripper rundt av seg selv, blir 
fort til kanonføde. Du kan 
også l age spioner , som kan ta 
formen til  en av fiendens en
heter og snike seg ubemerket 
inn. B are ikke bruk for lang 
tid, da risikerer du å bli av
slørt. D et er i grunnen nokså 
mange finurlige småting du 
kan gj øre , men for å lære deg 
disse må du ofte kikke i ma
nualen.  Dessverre må j eg vel 
si ,  siden de færreste gjør det. 
Det burde være enkelt å gi litt 
mer hjelp mens man spiller. 
En infoknapp som beskriver 
hver enhet i detalj hadde for 
eksempel vært nyttig. Men du 
får i alle fall øvelsesoppdrag 
hvor en hysterisk komman
dant forteller deg hva du har 
å gj øre , før han i neste øye
blikk skj e ller deg ut før du 
rekker å gjøre det. Etter disse 
testoppdragene har du det du 
trenger av kunnskap for å kla
re deg, og den rette lysten til 
å knuse og tilintetgj øre. 

Alt i alt er dette en verdig 
klone som føles akkurat som 
Red Alert, etter en kort tilven
ningsperiode . Men samtidig 
får du følelsen av at det er 
mer en kopi enn en revolu
sjon. 

For hardbarka fans av 
sj angeren er nok Dark Reign 
en god nyhet, uansett. Om du 
er klar for noe mer nyskapen
de,  er kanskj e Total Annhilati
on fra Cavedog mer for deg. 



ELECTRON IC ARTsni . 





SE NfEREf VAR fULL.T AV NISSER, JUGGEL 
OG MILLIA RDER AVST"RESSA MENNESKER . . .  

MEN HVA GÅR VEL I KK� JEG GJENNOM FOR 
Å FINNE. �N GAVE 'fIL MIN ELSKEDE ? 



DK! NÅ HAR VI FANCA ro NISSER. 
DfTIlOLDER! KOM SÅ LE.VER(R VI DfM! 

ftD ? !  fy' FAEN, 
fOLK BARE Si'RESS�R 
RUNDf! DESSUfttJ ER, 
VI MER EGO NÅ ENN NOENSINNE.. VI ER. SÅ 
DPPfA1"l' Av VÅRE 

f..GNE CAVER. OG �VOR 
SNillE VI SHV ER ! !  



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

JEG SYN'fES tJOK JEG HØRfE NOf . . .  
GOO  JOL, UNGOOMMU/ !  
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ø ""' .,  DE� HAr( VI HAKON-Atll)f{E ()GSA . . .  
UTeN tlISSEKOS1'fME '? HVA 

DRhlER OEREMEO EGHlfL l' '? 



Et 
fasci
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om filosofiens 
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på Jostein 
Gaarders 
bestselger. 
Windows & Mac. 
Pris kr. 499,-

u 

annet 
hjelper deg 
med å holde 
orden på 
harddisken og få 
mer ledig plass! 
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for Windows
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Jeg var den eneste 
utlendingen på Pool
Position-partyet, som 
foregikk på vi l leste 
bondelandet - i Sten
ungsund, Sverige ! 

AV YITZHAQ/DRDffPOLMI 
CHRISTER M. STRAND 

Jeg ankom Nosnasgymnasiet i 
Stenungsund - cirka en times 
kjøring fra Gøteborg - rundt 
midnatt fredag kveld , i full  
storm med både lyn, torden og 
pøsende regnvær, og j eg fant 
raskt ut hvor navnet til partyet 
kom fra: Rett ved siden av sko
len ligger det en offentlig svØm
mehall ,  med både kafeteria og 
solarium, og garderober med 
gode dusjer som partymennes
kene fikk benytte seg av. 

Svenskene tok faktisk godt 
i mot meg, og jeg fikk en skik
kelig omvisning rundt omkring 
på skolen. Det som gjorde ster
kest inntrykk, var compo-hal
len. Istedenfor å ha en stor
skjerm i selve partyhallen (som 
i de fleste tilfeller ikke pleier å 
være så stor når alt kommer 
til alt) , var det her en egen 
kinosal som ble benyttet til 
samtlige compoer. Med proff 
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DEMOSCENEN 

DJ og høyttaleranlegg, og med 
en veldig klar storskjerm som 
dekket nesten en hel vegg, tror 
jeg at j eg med hånden på hjer
tet kan si at dette er det beste 
opplegget jeg noen gang har 
sett for compoer. Det var til 
og med gode stoler! 

Rekkefølgen på compoene 
var stokket om som tennene 
til en pekingeser, i forhold til 
det som ellers er vanlig. Som 
regel pleier man å ha demo
compoen(e) helt til slutt, som 
et slags stort høydepunkt, en 
avslutning med smell i .  Her var 
wild-demo compoen den siste. 
Andre compoer var multichan
neI, 4-channel, raytrace (med 
bare ett bidrag) og som nevnt, 
graphics. 

Graphics-compoen hadde 
bare noen få bidrag. Første
og annenplass bildene var gan
ske bra, selv om jeg må si  at 
jeg etter hvert begynner å bli 
litt lei at folk omtrent ikke teg
ner annet enn damer, med el
ler uten klær.  Raytrace-com
poens ene b idrag var ganske 
bra. 64K intro-compoen var 
ikke noe som tok pusten fra 
meg akkurat, så jeg tenkte at 
folk kanskje hadde spart evne
ne sine til demo-compoen iste
den. 

Og så var det music-com
poene . Som jeg bare må få lov 

til å slakte litt. Det var rett 
nok mange bidrag (i hvert fall 
i multichannel) ,  og flere nye 
navn som dukket opp, sammen 
med noen kjente. Men gene
relt om var bidragene i music
compoene rett og slett kjedeli
ge ! Det mest spennende med 
hele compoen var å se organi
zernes tolkning av folks hånd
skrift på de innleverte disket-

IN ZWEDEN: Lokalene var 
ikke så store, men saker og 
ting fungerte likevel ganske 
bra på PoolPosition�partyet 
i Stenungsund i Sverige -
stort sett! 

tene. Balrog/tpolm ble Balroa/ 
tpolm, Henrik JosQ ble Hen
ric/Joso, Oce/pimp+tpolm ble 
pimp/tpolm , og HeiZahn/rEC
TUM cAUDA ble HeiZamlrEC
TUM cANADA! De to sistnevn
te var for Øvrig de eneste nor
ske bidragene, og j eg kunne 
ikke unngå å legge merke til 
at det siste startet en litt hef
tig diskusjon etter compoen. Til 
og med svenskene klarer tyde-

VROOOM: Balrogltpolm, 
SundaylProxima og Fudge/ 
C-Lous i full fart. 

ligvis ikke helt å overse rC , for 
der stod nemlig en bøling og 
kranglet om Sand 4 er bra el
ler ikke og lignende. Way to 
go, Norge! 

LE GRAND FINALE 
Etter mye venting kom demo
compoen. Her var kvaliteten et 
hakk eller to over det jeg had
de forventet. Mine to favorit-

ter må nok være første- og an
n e n p l a s s d e m o e n e ,  kans kj e  
spesielt annenplassen. 

Votingen foregikk etter hver 
enkel compo,  på to maskiner 
som var satt opp spesielt for 
dette formålet .  Ikke særlig 
praktisk å måtte vote rett et
ter at compoene er avsluttet, i 
hvert fall ikke for dem (som 
meg) som er vant med å gjøre 
all voting på slutten av p arty
et. Men dette partyet hadde 
vennevoting. Altså, en person 
som er med i en compo s prin
ger rundt til alle sine venner 
og bekj ente, og skriker «stem 
på meg, stem på meg!» . D er
med blir det den med flest ven
ner (eller den som roper hØY
est) som vinner. Og det var ak
kurat det som skj edde her. 

Premieutdelingen kom fak
tisk før votingen var ferdig, og 
Wild demo-compoen foregikk 



delvis parallelt med premieut
delingen. Premiene var imid
lertid ikke noe å rynke på ne
sen av. Folk fikk de vanlige 
sponsede software-pakkene 
med alskens mulige rare sa
ker og ting, men også penger. 
Grønne ,  knitrende sedler! Det 
er det ikke mange småparties 
som kan stille opp med for ti
den . Jeg hørte i hvert fal] in
gen som klaget! 

REIS MER! 
Mange j eg kjenner nøler med 
å dra på parties utenfor Nor
ge. Men det behøver verken 
være spesielt dyrt eller stra
basiøst å ta seg en avstikker 
ut av landet av og til .  Pool Po
sition lå ikke mer enn fire ti
mer med tog fra Oslo S . ,  og 
kostet betydelig mindre enn det 
ville gjort å reise til de fleste 
store norske byer. Poenget mitt 
er at nordmenn burde reise på 
flere utenlandske parti es!  

Hvis du er interessert i mer 
info fra PoolPosition, kan du 
ta en titt på http://www.pool
position.pp.se. 

DEMOSCENEN 

GRAPHIX: 1) «Mums 
mums» av SundaylProxima 

I 
kom på annenplass, men 

: burde etter TEKNOs ut
sendtes m,ening ha vunnet. 
2) Vinnerbildet «Puta» av 
NamnamIBlocc er lekkert 
laget, men ikke spesielt 
originalt. 3) Fra wild demo
en «Snabel 2» av *Nadut. 
Aliens er tydeligvis in for 
tiden. 4) «Da early bird gets 
da worm» av Prof/Outbreak. 

HØRES OVERALT: Goto l D, 
hovedpersonen bak Radio
active, stasjonen som 
spilles på partynettverk 
verden over for tiden, var 
også på PoolPosition. 

DEMO: 
1. fu; 
2. Mitt int:ar bor i Pot.n 
8l1K INTRO: 
1. MjUå'o 

I\1UL "fICH:AIINEL: 
1. S&lia:er.JiAU 

4-CHANNEI..:: 
1. FUgilt 2Ø� 

GRAPHIES= 
1. Piula 
2. MU[Jl' m,ll'rn' 

RAYrDel: 
1 .  

EHoCG 
Benetuon Brot1l." 

T PCf 

Poison&Ju,/Bløcc 

utczurnG -!on. 

*niiåu,t 
*nådut 

• Det er des verre ikke frigitt sA veldig mange bidra, fra 
partyet. men du vil nok finne det meste om er sluppet pA CounlZero BBS (22519749) eller pA IIp:/lRp.Sl'OS1I6 '" deRlolden,o!pool-ptJsIUon. 
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SVENSKE UN DERG ROUN D EXPE RTS UN ITE D 
Begynner skuffene d ine hjemme å b l i  stapp
fu l le  av a l le  d ine upubl iserte d ikt? Har a l le 
d ine venner for lenge siden gått le i  av å høre 
deg forklare d in  avanserte teori om hvordan 
sangteksten ti l Suedes låt «Lazy» perfekt pas
ser inn på a l le  du ser på bussen om morgen
en? Da er det på tide å g i  ut a l le  d ine poetiske 
verk og tanker i et eget zine ! 

I AV ULF HARNHAMMAR 

Zines,  e l ler  e-zines som de 
også kalles ,  er elektroniske 
tekstbaserte magasiner som 
skrives av ulønnede amatører. 
De gir ut sitt materiale fritt og 
lar alle interesserte lese og 
kopiere det uten å betale noe. 
Innholdet pleier å være bisart, 
oppkj eftig og forfriskende. Man 
tar ofte opp emner som er for 
små eller for kontroversielle 
for at de profesj onelle j ourna
listene vil befatte seg med dem. 

Det finnes tydelige koplin
ger mellom hackerkultur og zi
nesscenen. Begge mener at 
man bør aktivere seg al lerede 
som ung, og forsøke å gjøre 
ting som man egentlig ikke vet 
om man kan ,  istedenfor bare 
passivt å ta imot det som ulike 
firma tilbyr. Selv om du er ten
åring, er dine meninger og tan
ker like viktige som alle an
dres , og det du eventuelt man-
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gler av erfaring og kunnskap 
oppveies mer enn nok av din 
ungdommelige entusiasme. 1 7-
åringers bokanmeldeiser plei
er å se annerledes ut enn 3 7-
åringers , men ingen kan si at 
den ene gruppen på noen måte 
er «bedre» enn den andre . Det 
er to ulike typer av uttrykks
måter ,  og det må det være 
plass til .  

D e  absolutt fl este zines 
som eksisterer er l aget i USA,  
men ikke riktig al le .  I Sverige 
er det blitt publisert endel zi
nes i løpet av 90-tallet: Tek
niske zines som «No Shit» og 
«Klan of the Bloodstained Bla
de», det seriøse zinet « !Makt» , 
og de rebelske og ondskaps
fulle «020-7956 1 1 -Knulla-Do
den» og «Vanliga Skotsamma 
Ungdommar» . Men e l dst og 
mest mangfoldig av de sven
ske zinene er likevel «uXu»,  
Underground Experts United, 
som har eksistert siden 1 99 1 , 
og som har gitt ut over 400 
tekster!  

«uXu»-tekstene handler om 
cyb e rkultu r ,  l ivsanskue l s e , 
science fiction, politikk, filoso
fi , psykologi m.m.  Sti len varie
rer fra novelle til universitets
forelesninger til fi lmmanus til 
manual til dikt til noe helt an
net. 

For å få vite mer,  sti lte 
TEKNO noen spørsmål via e
post  t i l  Knyttet ,  The G N N ,  

Phearless, Joseph o g  The Chief 
fra uXu. 

- Hva er deres fremste mål
setting, og hvilke av tekstene i 
«uXu» er dere mest fornøyd 
med? 
<The GNN>: - Å få skrive. Hvis 
jeg ble tvunget til bare å leve
re en tekst til mine etterkom
mere, vil le det enten bli «De
clare War» (UXU- 1 50 ) .  «Guar
dians of the Masses» ( UXU-
2 78)  eller «Under the Surface» 
(UXU-3 29) . 
<Knyttet>: - Jeg skriver på 
grunn av en eller annen mer
kelig drift j eg har, og synes at 
det er morsomt at noen finner 
det verd å publisere det. 
<Phearless>: - Av og til vil 
jeg gi leseren ren underhold
ning, iblant vil j eg informere 
om noe og iblant vil j eg få le
seren til å tenke etter.  Hvis 
jeg bare får velge en tekst, må 
det bli «Time Traveller's Gui
de» (UXU-202 ) .  
<Joseph>: - For meg e r  ikke 
målsettingen å overbevise noen 
om noe, men å vise at det fin
nes alternativer ,  fremfor alt 
som motvekt til konvensjonel
le media der alt er svart eller 
hvitt. Den artikkelen som jeg 

er mest fornøyd med, er «A 
Man In Need» (UXU-328) . 
<The Chief>: - Min fremste 
målsetting er å kunne uttrykke 
nøyaktig det jeg vil uten at 
noen andre bestemmer over 
det. Jeg er mest fornøyd med 
min stadig ufullendte «Castle 
Chronicles»-serie.  

- Tror dere at dataverden
ens e-zines og platebutikkenes 
fanzines kommer til å påvirke 
de mekanismer som styrer 
hvordan informasjon spres? 
Kommer folk i fremtiden fort
satt til å lese Aftenposten-ar
tikler der eksperter forklarer 
hvilke bøker de burde lese, el
ler kommer lett organiserte og 
sjefsløse diskusjonsgrupper 
som f eks. Usenet News og 
webchats til å ha påvirket folk 
slik at de oftere tenker selv og 
blåser i ekspertene? 
<The GNN>: - Under heldige 
omstendigheter blir det kan
skje slik at alle mennesker kan 
delta i informasjonssprednin
gen. Det vil le uten tvil vært et 
stort fremskritt. Dessverre sy
nes det å råde en uuttalt dog
matisk oppfatning om at «seri
øse» aviser automatisk drar ti l 
seg en slags obj ektiv intellek-



tuell  e lite som har alle svar og 
a n a l ys e r  p å  a l l e  t e n k b a r e  
spørsmål .  Innen zine-kulturen 
finner man iblant meget intel
ligente og skikkelige mennes
ker, som dessverre ikke får 
komme til sin fulle rett fordi 
de har fått på seg et stempel 
som «useriøse». 
<Phearless>: - Definitivt. Det 
finnes vel ikke en sikkerhets
ansvarlig med selvaktelse som 
ikke leser « Phraek», e ller i det 
minste får informasjon derfra? 

- Hva slags stil istiske for
bilder har dere? 
<Knyttet>: - Jeg leser MYE . 
Lærerne mine mente at Karin 
Boye måtte være en inspira
sjonskilde for meg, og det kan 
være både sant og usant. 
<The GNN>: - Min stil har sitt 
utspring i zinet «Cult of the 
Dead Cow» (eDe ) .  
<Phearless>: - Jeg har ingen 
forbilder når det gje lder for
fattere , j eg ser mer på hva som 
er skrevet, uavhengig av hvem 
s o m  h a r  s krevet d e t .  L e s  
«020», Larson eller Koranen. 
<Joseph>: - Den svenske for
fatteren som har påvirket meg 
mest er helt klart Sture Dahl
stram med hans rike fantasi 
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og avslappede innstil l ing til 
språket. Også C harles Bukow
ski , fordi han på en direkte og 
usentimental måte beskriver 
sin tilværelse og menneskene 
rundt seg. 

- Dere skriver på deres 
«uXu»-webside at dere aldri 
sens urerer noe m a teriale. 
Hvordan begrunner dere det? 
<The Chief>: - Vi sensurerer 
ingenting, men vi forbeholder 

oss retten til å si nei til mate
riale. Det materialet vi tar inn, 
rører vi ikke . 
<The GNN>: - Sensur er uan
stendig og bør bekj em pes i alle 
former. Er man tilhenger av 
en total informasjonsfrihet mø
tes man ikke Sjelden av motar
gumenter i stil med «Min bror 
sprengte bort hodet sitt ved 
hjelp av en oppskrift han fant 
på Internet, noe som viser at 
enkelte ting må forbys» .  Men 
denne personen glemmer, er 

at det virkelige problemet var 
hos broren, og ikke i selve in
formasjonen. Vil man komme 
noen vei bør man rette seg inn 
mot de virkelige problemene. 
«uXu» har ikke som mål å spre 
alle slags tekstfiler - vi har en 
spesiell profil .  Om noen ba oss 
publisere materiale vi fant ube
kvemt, men som likevel var 
innenfor vår sj anger, vil le vi 
gjøre det. Man bør huske at 

orden og sikkerhet er viktig, 
men frihet og sannhet enda vik
tigere. 
<Joseph>: - Jeg tror det er 
viktig at alle har mulighet til å 
bli hørt. Man kan ikke tie ihj el 
meninger, noe mange synes å 
vil le  tro .  Hvis hele folket ble 
nazister over en natt, så er det 
ikke informasjonen eller infor
maSjonsformidlerne det er feil 
med, men menneskene. Det er 
formynderi ikke å tillate folk å 
lese eller skrive det de vil .  

http://www.lysator.liu.se/ 
-chief/uxu/ 

020 & NO SHIT 
http://www.flashback.se/ 
archive/indexsmag.html 

http://www.algonet.se/-xxer/ 
text.htm 

PH RACK 
http://www.fc.net/phrack/ 

CDC 
http://www.lOpht.com/cdc.html 

!MAKT 
http://www.e.kth.se/-e92_ dak! 
www/MAKT/MAKT.html 

KBB 
http://www.020.com/kbb/ 

MANGE ANDRE ZINES 
http://www.etext.org/Zines/ 

- Hva synes dere om andre 
svenske zines? 
<The GNN>: - Det finnes dess
verre for få e-zines i Sverige . 
Men de som finnes , er meget 
bra. «020», for eksempel , er 
en utmerket publikasjon på to 
m åter: Dels er den meget mor
som å lese, og dels vekker den 
en hel del forargelse. 
<The Chief> . - «020�� er me
get morsom og treffende. «No 
Shit» er ganske triviell.  « !Makt» 
var helt OK, selv om alt i den 
i kke var like interessant. 

- Til slutt, hva slags frem
tidsplaner har dere med «uXu»? 
<Joseph>: -.Utenlands har vi 
j o  m assevis av lesere, men jeg 
skulle gj erne se at vi ble stør
re hjemme i Sverige. 
<The Chief>: - Det ville vært 
kult å gi ut en bok med utvalg
te «uXu»-godbiter. 

TEKNO 



ALT O KRETA 

Tilsynelatende det meste av lt. •• 1:J hva man trenger å vite om 
���� Kreta t nåtid og fortid er 

: FOSFATFRI SÅPE 

! Ka i's Photo Soap er det eneste fosfatfrie ren- , 

l gjøringsprogrammet for b i lder som bevarer far- ' : gene vask etter vask. Soap er kanskje det mest , 
-<dlash ing  dash i ng» programmet du har sett, I , 

; med et utro l i g  de l i kat utseende.  Al le  trøtte j 
! Wi ndows-knapper er  byttet ut med lekre skuf-
l fer og malerpensler. Vi nduer og verktøy har  . 

! snertne skygger over en d iffus og behag e l i g  I 
• bakgrunn .  Men i kke l a  deg lure. Ryktene s ier I 
I at p rogrammet passer best for e iere av kraft- ! 
; maskiner med enkle krav i n nen b i ldered iger- i 
: ing,  og stort behov for ferd igtegnede bamser 
i og sti l rene bakgrunnsmotiver. samlet på «The Complete 

Multimedia CDROM of Cretc» 
fra Multimedia Systems Cen- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

...... ter S.A. CDen kjører under 
\Vindows, og presenterer den I lliliiliiii greske turistøya ved hjelp av ��!!!!!I!!������ tekst, fotograOer, kart og , 
korte lideosnutter. Tekstene 
presenteres på seks språk, 
gresk, engelsk, tysk, fransk, i 
italiensk - og norsk. 

Her får du en elementær 
språlUnnføring j grunnleg
gende ({turist .. gresk», tnfor .. 'iilillilill masjon om ovemattingsmu-

� ligheter og spisesteder, prak.. I 
tiske tips om vindforhold i 
havneområdene osv. Ved å ' 
benytte den nå så vel1t1ente 
pek .. og .. klikk-metoden kan du 
besøke mer enn 800 steder på ' 
Kreta - for det meste presen- i 
tert ved hjelp av stillbilder og 
tekst. De norske tekstene er 

I gjennomgående greie, men 
I skjemmes noe av ordoppstyk.. ! 
! lUnger som MoroslnJ fontenen og Youktas I]ellet. II Mer info om denne CD-ROMen - som kan være et Ont 
I alternativ til en tradisjonell reisebok - ka,n du finne på I produsentens websider: hhtI):/lmultin)('dia-sa.forthn(�Lgr. 
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• I England er det blitt lansert egne Command&Conquer-kondomer. Og vi som trodde at*nørder* 
ikke drev på med den slags! 
• Sony har begynt å selge Playstation i Russland. Maskinen markedsføres bl.a. med TV
reklame, men foreløpig satser japanerne ganske begrenset Sony håper i første omgang å selge 
beskjedne 3000 eksemplarer! 
• Gem Distribution har presentert The Sun Page 3 Calendar & Screen Saver, med lettkledde 
",side 3»-damer som har vært på trykk de siste 25 årene i Englands største tabloidavis. 

OTOS 

som reduserer synligheten av 
fingeravtrykk. 



Master Zaps reise 
gjennom tid og rom 
tar oss med på en 
klassisk konsert, der 
en 303er dominerer 
scenen. Videre får vi 
følge med ut i rommet 
«I ive» med romfergen 
Atlantis, som faktisk 
manøvreres med en 
Korg Mono/Poly. Vi 
avslutter ferden med 
en krasj landing på 
Månen. 

I AV MIKAEL SUNDMARK 

Du lurer  kan skje på hvor du kan 
besti l le denne reisen? Det er  fak
tisk i ngen re ise ,  det er en mult i
medial musikkopplevelse i CDEx
tra-format. Produsenten, svenske 
Håkan Andersson, er ikke bare 
gå rdbruker  og profesjonell  pro
grammerer , han er  også e n  u t
merket m u siker. Som du kanskj e  
forstod a v  ingressen, s å  handler 
det om techno, og en ganske sær
egen såda n .  Han selv defi nerer 
den som «BreakBeat-ish Classi
cal music wUh atmospheric string 
a rrangem en ts a n d  gro wling 
303's». 

Det er mye breakbea ts, men 
s kiven inn eholder også mange 
spor med d rum&bass , acid ,  tran
ce, og dance.  Håkans sti l  er  ek
sperimentel l . Han rØrer sammen 
klass isk,  rock, soul og fun k  i gry
ten ,  alt på en bunn av u l ike tech
nosti ler.  Plutse l ig kan en p iano
solo du kke opp i sam klang med 
den murrende 303eren . For å få 
«zap» i smaken drysser han ofte 
på med l i t.t ekstra av krydderne 
fl ipp & humor.  

M en det er  i kke bare mus ik
ken som er spesie l l .  Hele pro
duksjonen oser av nytenking. For
ute n  64 minutter svingende tech
no og over 50 minutter heftige 
ReaIAud io-spor, i nneholder CDen 
en data seksjon med en interak
tiv presentasjon av produksjonen, 
låtene og musikeren . D ette pre
senteres i stilig HTM L-design i 
d in webleser .  

Håkan har for lenge s iden for
latt trackeren, og kjører nå med 
b l .a .  Cakewal k  Pro, SoundForge 
og CoolEdit .  Han benytter også 
s itt egenhendig kodede tromme
synthprogram Stamper,  som var 
med på TEKN O s  CD-RO M  fo r et  
par utgaver siden . Ma skinvaren 
han bruker  er  bl. a .  Ensoniq TS-
1 2 ,  Yamaha CS 5 , Syntecno Tee
B e e - 3 0 3 .  Rol a n d  M KS - 5 0  og 
SoundBlaster  AWE-3 2 .  

T i l  tross for at  p roduksjonen 
ikke har et  s tort  og fe tt platesel
skap i ryggen - den er derimot et  
enmannsprosj ekt, laget i en ga
rasje - er det den hyggel igste ski
ven j eg har sett og hørt på lenge. 
Jeg spurte Zap hvordan han gikk 
frem:  

- Tja ,  man l ager m u si kk med 
s ine synther m.m.  Deretter sam
pler man inn låtene som WAV-

filer med lydkortet. Deretter pluk
ker man frem det  vidunderl ige 
programmet CoolEdit96 , som har 
en superb brusreduseringsfunk
s jon .  Så fil e r  man l itt på lyden 
(så kalt  «mastering») ved å gjen
nomføre en smule d igita l  massa
s je  på den ( l i tt kom pres jon , I i Lt 
equaliz ing, l i tt n i vå j u s tering . . .  ) ,  
og s å  brenner  m a n  det h ele til en 
van l ig CD-R-skive. Så sender man 
den ( sammen med trykkfi lmer til 
trykksakene) ti l  et  CD- trykke ri , 
and they'1 l take i t  from there.  
Fakt isk f innes det en hel  del  i nfo 
om disse t ingene på min  venn 
B j a r n  Foge l b ergs web s i d e  på 
http://wMv.engelholm.se!-fo
gelberg/howto.htm. 

- Hvordan begyn te du din 
karriere som musiker? 

- En gang t idl ig på SO-tal let  
kj øpte jeg min  første synth , m in 
Yamaha CS-5 ,  som j eg raskt ko
plet  t i l  m i n  ABCSO datamaskin,  
og skrev egne sequencerprogram, 
t r o m m e p rogra m ,  bygde egne 
sampl ingkort t i l  (hva man nå kun
ne få ti l  i 32 k RAM , som data
ma skinen var utstyrt med ! ) .  

- Hva e r  ditt fa vorittinstru
ment? 

- Datamaskinen !  Den g jør  a t  
j eg kan f å  a lt  t i l  å skje . S o m  pro
grammerer ten ker  j eg a l l ti d  på 
at  det bestandig kan lages et pro
gram som løser problemene, hvi s  
j eg føler  a t  d e t  mangler noe i 
musikke n .  Som Stomper, for ek
sempel .  Jeg hadde behov for e n  
dunke lyd s o m  var renere e n n  de  
brusende samplingene j eg fant på 
ne tte t - så j eg skrev et p rogram 
som gjorde det mul ig.  

- Hvilke forbilder hal' du? 
- E ttersom j eg er så u troo l ig 

gammel ( fyl ler 30 i desember) ,  
l igger mye av m itt h j erte i synth
popen på SO-tal let .  Av dagens 
m usikk l i ker  j eg Fat Boy Sl im og 
Yello , som begge våger å stå på 
s iden av den store strømmen og 
gjøre S INE greier . Det  e r  tøft. 

- Hva synes du om m usikk
bransjen ? 

- Jeg vet ikke så mye om den, 
men etter hva j eg har  sett h ittil ,  
er  d e t  på tide «to wake u p  and 
smel l  the Java» .  Hei  hal lo ,  hvor
for s ka l  j eg sende demote iper  
(gud så pr imitivt) t i l  plateselska
per? Alle m inE/ låter  finnes på 
nettet,  det er bare å lytte . Og 
hey, gutter ,  hvorfor hender det 
absolutt * i ngenting* når j eg stap
per en mus ikk-CD i PCen? Det er 
1 997 ,  al le  har datamaskin.  Det  
er  i kke van skel ig å lage en hy
brid-CD med audio og data. 

-Hvor får man tak i CDen din ? 
- D e n  kan besti l les på http:! 

!zap.base.org/cdl, s ier  Zap. 

TEKNO 



Tar du med deg 
PCen på ferie? 

Øyvind Bjerkvik (17): 
Nei! Når jeg reiser bort skal 
jeg også ha fri fra PCen -
den bruker jeg jo så mye 
ellers .  Hvis jeg hadde hatt 
en bærbar maskin, hadde 
saken kanskje stilt seg an
nerledes. 

Erik Krohn-Hansen (17): 
Nei. PCen min er alt for 
stor og tung til å drasse 
med seg på ferie. Den står 
på rommet mitt og venter 
på meg til jeg kommer hjem 
igjen . .  ! 

TEKNO 

Værsågod: Her er cyberredaksjonens 
nyeste gullfunn på nettet.. !.  
ALT JAVA 

News: 

J 
"'QphA;;1Cv? may soaD qet ,1;Jya..chamQd 
Induslry pundits predict that embedded devices featuring Java 
real-time operating systems wi" debut in 1998. 
F •• tUl.d Aj>pl.t: 
�� Polish your' .scientific 5awy INith a Java-charged 100ble of the 
element'$' I1's m-en anKnsttd! 

�s. 
.... . IYfWm, 

........ eon.c .... 
� •• t .... ---

Speeldl (oU.(tloll: 
M.ftke musIc y!)!ine '� y�u'r. cr .... �e and:tr. on th'

:
N.�o ��ourw.y to __ DI� 

�I' , DC'faoJt eGI AJ DC'faoJt eGI AdStl'VC'J' BæUltl' �� C_""" '_ 'OO1" r�I� ':::""" __ '""1'�r::,. __ ..... _ ..; , ! 

��I,@�P\o _lat�,'�JF!"� _ Ifi!l G_ .... �-q.��·I � 
J ava er et programmeringsspråk som stadig vinner ny 
grunn.  Det ser ut til å kunne utvikle seg til å bli et 
operativsystem som til og med kan riste l itt i Microsoft, 
om de ikke passer seg. Helt klart nyttig å kunne litt om! 
All informasjonen du trenger - og litt ti l  - finner du på 
Gamelan - alt fra svært tekniske saker ti l  mer filosofis
ke artikler om fenomenet Java. hHp:/Iwww.gamelan.com/ 

E FAVORIITIÅTER 
JI! MPS er en ny standard for 

�=:!!=.:��";="::::=:=--=::'Æ komprimering av ' lyd . Den 
gjør musikkfiler så små at de 
lett kan lastes ned fra nettet, 
og kvaliteten er så å si iden
tisk med den man får fra en 
mus ikk-C D .  Det finnes en 
mengde kj ente låter der ute 

som man kan laste ned for å høre på, og dette er en 
genial måte å bli  kjent med ny musikk på før man kj ø
per. En av de beste MPS-sidene på nettet finner du her: hHp:/Imembers.aol.com/bossnetmp3/index.html 

E I SHAREWARE-J NGELE. 
l! Det er enorme mengder 1,:;���:.::::::=====:Jl.... shareware på nettet, -j men dessverre drukner 

.�fH'\'_ .• 

kvalitets programmene i 
en uhyggelig mengde 
søppel .  Heldigvis finnes 
det folk som tester sli-

.. ���!!!!� ? ��f:�:���Tu�ki�� ��� 
du enkelt finne frem til 

den kategorien du leter etter, samtidig som du får en 
anbefaling av hvilke titler som er de beste. hHp:/Iwww.sharewarejunkles.com/ 
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D ette vi'rketighetstl'o akvariet har Robert Nilsson fra 
Bromma i Sverige laget. Han har benyttet 3DStUå;0 MAX og 
Ad;obe Photoshop 4 .0.  Det tok fire Um-er å lage bildet, og 10 
minutter å renåre det  pa en 48'6 m e d  50 M hz. 

, 

g il r dr.v.t pel m.d cl tagl bi,ta , pel M ae'en lidtn a gU,t j elr • 

• kri .r Richard HaugtClnd 'ra Kvin. åat. sorn .r mannen bak d.tt. 
bHdet - ( Mu,iriI Muro». Rici1Clrd hr k.r .n M ae 4400/200 24 ro d 

Roboten er modeUert av Gustaf 
Brundi," ; 3DS. Noen av tekstur
en. e,r laget j Photoshop. G ustaf' 
benytt.r en P180 med 40 M 8  
RAM og  a t  M atrox  Mittenium med 
4 M B  RAM. Modetteringen tok ca.  
S tim er, og rendringen 4 minut-

I ter .  I 
• . . . . . . . . . . .  _ . _  . .  _ . .  

programm.t P.czinter 4 .  

De som får bildene sine hengt opp i Galleriet, belønnes med en o.verraskelse i posten. KUN SNAJL MAiL: TIICNO, � poetIIokt 111 HoImIII, 1. 0lI0. 
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