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Det virkelige eventyr! 

Godt gemt unde,.eIv.. ma.l<inenlonctt vi de~ keyboard - kan du 
gen~ende det? Det er sinnænd e! Amiga JOO().~eybaard, ag vidne, 
am, et der sidder Io af lIagsen i Vi,tuarotrma.kine""" ag styrer lyd 
ag in°/ output, 

COMP<lter og hele den samlede 
dans~e presse. inkl. TV, har væk· 
kel tolks inleresse med en ma:r 
Siv omta le Bf Vlrlua l Reality og 
dens kO<lsekvenser, løvrigt har 
det færdige koncept fået tltlen 
· Vi'tua lity". en sammenblanding 
af ordene Virtualog Reality. 

Am/ga·lgenl 
Og det hele bliver ikke mindre 
Interessant af. al en af hovedbe
slanddelene I Virtual Reality-ma
skinerne er et P<'r Amigø 3000'· 
ere, der sørger for In-og Output'et 
samt lyden, med ægte digita lise
rede stemmer, lyde og instru
menter. 

Så det kan d in computer også 
bruges ti l. . 

At betale 
Iførsteomgang har KeySales A/S 
placeret sid-ne(l.modellen på 
Tycho Brahe Planetariet I Køben
havn, hllOI du formedelst en 
blank 20 ~r.· mønt kan få IO'; til at 
opleve en helt anden verden i få 

minutter· med mindre du er så 
god, æ. du kan gå videre til de 
andre runder I splllet. Men som 
sagt har fi rmaet planer om at sti~ 
le maskiner op i he le landet, så 
det Ikke kun er sjællændere 
bes~året at prøve dette nye kan. 
cept · hvor lang tid der går, før det 
er en realitet turde Bertel Jensen 
fra KeySaies dog ikke sige., 

Som sagt var slå-oPf1lOde llen 
også repræsenteret, men den 
egner sig Ikke specielt (I den 
nuværende form) t il at spOlle på, 
da softwaren her t il kungår ud på, 
at man bevæger sig l obskur grfik· 
verden, og peger på d iverse ting, 
Herbrugesder ikke kun en hjelm, 
men også en handske, de, reg;. 
sterer dine hånd-bevægelser og 
overfører dem ti l "action " I Vir tu
al Rea llty-verdenen. Men nårsoft· 
waren bliver mere kraftfuld og 
spændende, er der lag! op t il en 
god gang undemoldning, ligesom 
I sid-ned-model len 

E,deten fugl? E,dete! Ry? NEEJ, deler .. _ · Vi,tuarof)'l Nu havde 
man ellenl.i.rt, at man ikh må~ pege pO ~ng, men det vende!' stil
op·modellen af Viriualily fuldstændig op og ned pOl Her bev~ 
du dig rundt i en grafik·verden, dog uden nogen egentlig acnan 
eller spænding . 

Hvad betyde, det? 
Og hvad betyder hele denne 
udvikllngså egentlig? udet frem
tiden i spi llemaSkiner og måske 
mere til, vi her har hængende 
over hovedet? Både Ja og nej. 

Ja fordi det vil revolutionere 
hele den traditionelle arkadema
skine-industri - hvem gider slyre 
en ~yg pO. el/igur pil en ~kærm viII 
joystJcks, når man selv kan være 
den figur med Vlnual Reality. Og 
ja fordi dete! så i(leelttil så man
ge facetter I emverl'Sli'lel, hvor 
yderst realistiske simulationer 
~an foretages, både af den men
neskelige krop, men også af byg
ningsværker, industri og meget 
mere. 

Men fordi det bliver svært at 
skabe en fungerende hjemme-
version af Vinual Reality · indeo
for økonomisk O';erskoollge 
grænse, -bliver det også svært at 
s~abe en bred appeal hos fl erta~ 
let af mennesker. Selv de verSIO
ner Bf Virtual Real ity-maskiner 

der findes klag, er rasende dyre 
al producere. 

Var del kun et spørgsmål om 
hvor man skulle fO!1ægge masse
produktionen, kunne man børe 
vælge Ta",an eller HOflg Kong, og 
maskinerne ville snart stå overa~ 
i verden. Men konceptet er end 
ikke færdigudviklet, Se bare på 
de ~Iodsede tingester man skal 
have~, forovertlovedet at de~a
ge i en VR·session. 

Men at fremtklen står og trip
per ved hoveddøren er der vist 
Ingen tvivl om -Virtual Reality AN
DES, og du KAN prøve det allere
de idag · nu skal konceptet bare 
fi nP<ldses og raffineres, så man 
for alvor får fornemmelsen af "at 
være der", med et bedre visue lt 
system, og så hængt op I hydrau
lik . så bIlYer oplevelsen totall 

Joh, det bliver sørme spænd
ende at blive gammel i det 
21.århundrede.. _ 

(Læs ogsA cm Vlrtual Reality I 
DNC nr, 5/91 og 7/8-91) 
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