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REC PC . ETUNDERVERK FOR DEN KRESNE! 

SATS pA REe! 
3 års garanti! 
Som REC FAMIL y eier får 
du 3 års garanti mot 
fabrikasjonsfeil. 

1 års telefonstøtte 
Det første året du har din 
REC FAMIL y gir vi deg 1 
års fri telefonstøtte ! 

REC FAMIL Y leveres med alt du trenger av programvare 
ferdig innstalert på hardisk, og klar til bruk: 

· Microsoft DOS 6.2 
· Microsoft Windows 3.11 
· Microsoft Works 3.0 norsk 

;J3!.J . Microsoft Entertaiment Pack med 25 spill. 

4MB RAM, 128k cache , 3 stk. VESA Local Bus, VL Bus grafikk 
'akselerator 1 MB, Oppgr. til P24T (ZIF), 1,44MB diskettstasjon, 2 
ser. 1 par. , 1 ,44MB diskettstasjon, mus. 

i486SX-25 i486DX-33 i486DX2-66 
130MB 
260MB 
341MB 
457MB 
540MB 

8.790,· 10.990,· 12.390,· 
9.190,· 11.390,· 12.790,· 
9.790,· 11.990,· 13.390,· 

10.190,· 12.390,· 13.790,· 
10.990,· 13.190,· 14.590,· 

REC PENT/VM O PCI PCer, RING! 

BEST 14400EC FAXMODEM! 
Beste tilbud på markedet! 
- V.32bis (data-overføringshastighet 14400bps) 
- V.17 (fax-overføringshastighet 14400bps) 
- MNP 5 og V.42bis datakomprimering (57600bps) 
- MNP 2 til 4 og V.42 feilkorrigering 
- Fullt G3 fax kompatibelt 
- Fullt Hayes kompatibelt 
- Godkjent av STF 

Inklusiv 
modemkabel Prisgaranti! 

og Trio Datafax for 
Windows v. 4.1lite 2.390,-

I MULTIMEDIA PAKKER PÅ TILBUD 
NEC 3Xi CD-Rom og Sound Blaster 16 SCSI-2 
- NEC 3Xi - Profesjonell CD-spiller med 200ms aksesstid , 450K overførings 

hastighet og 256k cache. 
- Creativ Soundblaster 16 SCSI-2 16-bits lydkort med Adaptec SCSI-løsning. 
- Audio kabel , mikrofon og Voice Assist + The 7th Guest (kun hos oss) 

Med nye spennende CD-titler verd tusner: 
Astro-World for Windows 2.0, Asymetrix Mediabliz 3.0, Aldus Photostyler 
(SE) og Toolworks Multimedia Encyclopedia 

Pris kun: 5.890,· 

S8 CD 16 Performance 
- Rask Creative CD-Rom - double speed . 
- Sound Blaster 16-bits lyd kort. 
- Høy talere og mikrofon. 
- 5 stk. spennende CD-Rom titler. Pris kun: 3.690,· 

Full motion video! PRODUKTER PRIS 
RealMagic er et kort som settes i PCen, og lar 
deg spille de nye og meget realistiske spil
lene. Du kan også avspille alle de ny video
titlene som kommer på CD-Rom. Du trenger 
lydkort og CD- Rom fra før. Ring for mer 
informasjon! 

Pris: 3.590,-

HARDDISKER 
256MB IDE, Western Digital 
343MB IDE, Western Digital 
425MB IDE, Western Digital 
540MB IDE, Western Digital 
270MB SCSI Quantum 11 ms 
340MB SCSI Quantum 9ms 
540MB SCSI Quantum 9ms 
1080MB SCSI Quantum 9ms 

1.995,-
2.450,-
2.790,-
3.750,-
2.340,-
2.730,-
4.500,· 
7_600,-

3,511 DISKETTER 
Precision 200 4,95 
100% error free ! 2HD 6,45 

Sony 200 (?20KB) 6,50 
Formatert! 2HD (1 ,44MB) 7,90 

Monitorer 
14" GoldStar 1024x768 
14" ADI1 024x768, 3 år garanti 
15" GoldStar 1024x768 
15" ADI1280x1 024, 3 år gar. 
17' GoldStar 1280x1 024 
17' ADI1280x1 024, 3 år gar. 
17' Ultima 1280x1024 

Grafikkort 
Cirrus Logic VRAM 1 MB (2MB) 
ATI Gr. ultra pro, 2MB ISA 
ATI Gr. ultra pro, 2MB VESA 
Diamond Viper VLB 

Lydkort 
Pro Sonic 16, CD-Rom utg . 
Pro Sonic 16, SCSI- CD 
Pro Audio Studio 16, SCSI-CD 
Sound Blaster 16 Basic 
Sound Blaster 16 SCSI-2 ASP 

Div. Multimedia 
SB CD16 Performance Pack 
SB CD16 Premium Pack int. 
SB CD16 Premium Pack ekst. 
Win/TV, viser TV i Windows 
GVP G-Lock, prot. video red . 

CD-ROM 
NEC 2xi , 350ms, 300kb/s, int. 
NEC 3xi , 200ms, 450kb/s, int. 
NEC 3xe, 200ms, 450kb/s, int. 
Creativ CD-ROM 
The 7th Guest- spill på 2 CD-Rom 

o 

2.290,-
2.625,.-
3.350,-
3.390,-
5.300,-
7.590,-
6.650,-

975,-
2.850,-
2.990,-
3.500,-

950,-
1.250,-
1.890,-
1.095,-
1.850,-

3.695,-
4.395,-
5.395,-
3.495,-
9.700,-

2.290,-
3.795,-
4.850,-
1.890,-

295,-

NORGES RIMLIGSTE PA AMIGA 1200 
Lang erfaring - lave priser - et sikkert kjøp! 
I ndustridata Vest selger flest Amiga 1200 til norske husstander. Vi kan derfor også tilby deg 
Amiga 1200 til norges laveste priser. Tenker du på å kjøpe Amiga 1200, så ta en telefon til oss. 
Vi hjelper deg med en løsning som vil passe for deg og din lommebok. 

Ønsker du at din A1200 skal ha best mulig ytelse? 
Det er nemlig ikke ubetydelig hvilken harddisk som instaleres i din Amiga. Nedenfor er en 
sammenligning mellom en 3,5" Western Digital 256MB og en 2,5" 120MB fra Seagate. Testen 
ble utført med og uten fastram (Blizzard 1220). Testprogram: Sysinfo v. 3.23. 

Garanti/support 
Som Amiga 1200 eier får du 1 års gratis telefonsupport, og 1 års garanti på Amiga 1200 og 3 
års garanti på 3,5" harddisk. 

Amiga 1200 
Amiga 1200 med 80 MB* 
Amiga 1200 med 256 MB 
Amiga 1200 med 343 MB 
Amiga 1200 med 420 MB 
Amiga 1200 med 540 MB 
* 2,5" harddisk (1 års garnti ) 

2.990,-
4.490,-
5.285,-
5.740,-
6.080,-
6.740,-

Ytelsesforhold mellom 
3,5" og 2,5" harddisk 

MB pr. sek. O 3,5" • 2,5" 

1,5 

1,0 

0,5 

A1200 A1200 
2MB RAM 2MB+4MB RAM 

I rtDUSTRI DfiTfi J1ffL 
Osveien 33, 5050 Nesttun, Fax 55101459 

Vi sender over hele landet. Alle priser er eks. mva. 
Vi tar forbehold om mulige trykkfeil og pris-endringer. 
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I år samlet datapartyet 
The Gathering nesten 
2000 deltakere. Fem hele 
døgn stod i datamaski
nens tegn! 

TEKNO ankom The Gathering på 
åpningsdagen, og partyet var da 
allerede i full gang. 

I de to salene på til sammen 
4500 kvadratmeter trykket luften 
allerede, og området var statisk 
av elektrisiteten fra den enorme 
mengden av flimrende monitorer. 
Men ikke alle steder. I den min
ste salen var det i lang tid umulig 
å oppdrive elektrisk strøm i det 
hele tatt - til manges store fortvi
lelse. Heldigvis kom dette etter
hvert i orden, og snart lyste ytter
ligere et par-tre hundre skjermer 
opp ... 

Demoer 
Et dataparty er ikke et dataparty 
uten konkurranser. På de aller før
ste datapartyene konkurrerte man 
bare om demoer. Det var om å 
gjøre å lage det programmet som 
best viste datamaskinens mulig
heter, spesielt når det gjaldt lyd 
og grafikk. 

Demokonkurransen ble da 
også godt premiert, hvor gruppen 
Andromeda stakk av med en Ami
ga 4000 for beste Amiga-demo, 
mens Five stakk av med en 486 
PC for beste PC-demo. 

Det var dessuten egne kon
kurranser for beste datakompo
nerte melodi (modul), beste hånd
tegnede grafikkbilde og beste da-
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taanimasjon. 

Rock around the clock 
Inne i de pulserende salene for
svant snart tidsperspektivet. 

Enkelte lot tastaturet bli ho
depute etter å ha vært oppe i mer 
enn 40 timer. De sov nok tungt, 
siden medbrakte stereoanlegg av 
gigant-klassen hele tiden dunket 
ut et viNar av rytmer - alt fra 
techno-låter til Rock around the 

clock. 
De som ikke hadde skikkeli

ge høyttalere satte i stedet opp 
spotlights og saftblandere for å 
skille seg litt ut fra mengden. 

Noen brukte tiden mest til å 
prate sammen. Andre slappet 
sløvt av foran TV-apparatene hvor 
medbrakte videofilmer flimret på 
skjermener. Og noen ganske få, 
bitt. av den ekte dataparty-ån
den, satt med rødsprengte øyne 

og programmerte intenst for å få 
ferdig en demo til konkurransen. 

Cola & filmer 
En kafe seNerte frokost og mid
dag, og stod for den kontinuerli
ge, og akk så nødvendige, tilfør
sel av cola. Et eget filmrom viste 
filmer som Star Wars og Robin 
Hood, og for de renslige var det 
også mulighet for dusjing uten å 
måtte trygle seg inn på badet til 



fnhallen var statisk av elektrisiteten fra den enorme mengden av flimrende monitorer. 

nærmeste villa. Men, befolknin
gen i Rykkin fikk nok likevel greie 
på at de hadde påskegjester - i 
hvert fall når lysskye og stråle
skadde unge gutter begynte å 
oversvømme det lokale kjøpesen
teret. 

Få jenter - som vanlig 
Men jenter var det, tradisjonen 
tro, et besynderlig lavt antall 
av. Dette var da også tatt til 

følge av arrangørene, slik 
at interesserte kvinner 
slapp inn gratis. Og, fak
tisk - det var noen jenter 
som kom av interesse for 
data . .! 

Tekst og bilder: 
Håkon Ursin Steen 

DYyypk, 
onsentras}on foran a 

en store demo-konk u 
rransen. 



TEKNO tar datanorge på 
pulsen! Vår utsendte 
medarbeider kom tilbake 
med denne rapporten 
om FOLKA på årets sto
re Gathering-jippo! 

SVARTE SKJERMER: Medlem" 
mer fra Haugland Dataforening 
har ventet på strøm i 13 timer. 
Her er fire av de mest iherdige, 
f.v. G. Raper, Thomas Aanesen, 
Short Circuit og Sony. Når data
freakerne ikke venter på strøm 
på datastevner (det er tredje gang 
de er på The Gathering), treffes 
de jevnlig i Haugesund. Totalt har 
gruppen 50 medlemmer. 

- Favorittaktiviteten? 
- Det vi liker best er å koble 

sammen flere maskiner i nettverk 
og spille Doom eller Falcon 3.0 
mot hverandre ... 

SEILING OG DATA: Gruppen 
Mercurite fra Nesodden hadde 
med seg noen av de største høyt
talerne. Foruten å tegne litt data
grafikk, holder Dr. Unknown (bak
erst t.v.) og Braindead hardnak
ket fast på at det er seiling som 
best beskriver gruppens aktivite
ter - noe som delvis bekreftes av ' 
Mr. Figaro og Plasma Droid. Sist
nevnte fikk seg nemlig litt aven 
seiltur da han skulle bære høyt
talerne ned trappen hjemme ... 

6·TEKNO 

LIVETS VANN: Jonas fra Garder
moen har drukket mye Cola, men 
har planer om enda mye, mye 
mer. 

- Hva gjør du her bortsett fra 
å drikke Cola? 

- Spiser pizza. 
- og ellers? 
- Hmmm. Ikke så mye. Jo, 

jeg skaffer nye spilL.. Original
spill selvsagt. 

FILM-SLAVER: Laserdisc-filmer 
ble vist flere steder, og her følger 
freakerne halweis intenst med på 
Demolition Man. 

EGEN TV-KANAL: Powerbrain (bakerst) , Robobrain og Terrorbrain 
med i Fluxbrains fra Fredrikstad. Dette er gruppen som stod bak dl 
meget spesielle TV-kanalen GNN - Gathering News Network. Fra I 

provisorisk antenne sendte de et utvalg eksklusive programmer til 
eksklusivt publikum under hele Gathering '94. 

- Rekkevidden av sendingene? 
- Ikke særlig lang - bare innenfor denne salen. Men lokalbefol 

ningen kan jo være glad til - det ville vel kanskje vært synd om de fil 
inn oss istedenfor Dagsrevyen ... 

- Fortell om programmene deres! 
- Forskjellige filmer på laserdisc og VHS - og portrettprogramm 

av J.R.R. Tolkien. Også har vi egenproduksjoner, da. 
-? 
- Et sikkert emne er mat. Vi har blant annet et temaprogram o 

Bamsemums. Dessuten skal vi dekke alle måltidene som Hyperbra 
(en i gruppa) konsumerer i løpet av Gathering. Hehe, de innslager 
kommer til å vare omtrent 30 minutter hver ... 

- Går dere ikke i surr når alle navnene deres ender med «brain» 
- Neida. Vi har en lang liste med forskjellige brain-navn. Fra de 

velger vi oss nye navn når vi føler for det. 

GLØDER: Frode Tveita og 
Seieistad fra Lillehammer glød 
ikke bare for hverandre. Datam 
kiner står nemlig også høyt 
lista, og derfor har de valgt å 
bringe påsken foran skjerm 
Blant annet de gløder sterkt 

X-tazy (t.v.) og Cats fra Fredrikstad laget grafikk. 

er både å spille Doom i 
vietnamesisk mat og resten a 
gjengen i Universal Coders, sor 
de forøvrig sender en stor hilse 
til.. . 



SMARTING-HA TT: Wonderbrain fra Fluxbrains poserer i sin hjemmelagde eoder
hatt. Inspirasjonen er tydelig tatt fra en viss Petter, og kreatøren forteller at han 
brukte totalt 100 timer med pappmasje og maling for å gjøre kreasjonen ferdig. 
Fluxbrain tar seg heller ikke nær av at en eoder-hatt helst skal bæres aven dyk
tig og erfaren programmerer. 

- Det eneste jeg programmerer er litt Turbo Pascal, sier han med den største 
selvfølgelighet. 

PROFF MUSIKER: Bjørn Lynne 
har laget musikk til både data
spill og teateroppsetninger, og 
har i sin foreløpig korte tkarriere 
utgitt to CD-plater og to kasset
ter. Han komponerer alt på sin 
kjære Amiga datamaskin, som er 
tilkoblet et batteri av MIDI-utstyr. 
Her er Bjørn fotografert mens han 
selger sine verker på The Gat
hering ... 

FROM ENGLAND: Anthony Oetz
mann alias Airon Jayder var en 
av de få engelsktalende som var 
å treffe på årets Gathering. Han 
kommer fra Lancshire nord for Li
verpool, men studerer for tiden 
fysikk i Berlin. Han forteller at det 
han brenner mest for når det gjel
der data, er Amiga og musikk, 
noe han også har holdt på med i 
nesten fem år ... 

Anthony synes det er helt OK 
at TEKNO trykker Internet-adres
sen hans, så hvis det er noe av 
dere som lurer på noe angående 
Amigamusikk, studier i Tyskland, 
eller hva det skulle være - skriv 
til ham via denne nettadressen: 
aaronchce@w2S0zrz.zrz.tu-berlin .de. 

Tekst og bilder: 
Håkon Ursin Steen 
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Kan du spille rock'n roll på PCen? I(an du bruke den til 
animasjon, multimedia og grafikk? I(an du programmere? 
Har du en ide til et nytt slagord om hvorfor du 
gjerne vil ha en PC hjemme? Eller tanker 
om utvildingen innenfor PCer? 
Da kan du bli med i IBMs 
konkurranse "Vær 
kreativ på PCen" 
om premIer 
for mer enn 
500.000 
kroner. 

Multimedia: Klarer du å få bilde, lyd og 
PC til å arbeide sammen? Vis oss hvordan. 

Programmering: Kan du skrive 
koder som gnistrer av 

vitalitet? Har du en glimrende 
ide til et program, spill eller 
hjelpeprogram? Send det til 
oss. 

Essay: Har du en oppfatning 
om hvordan pek-og-klikk 
med musen vil utvikle seg i 
fremtiden? Eller en mening om P Cer 
som verktøy i hjemmene? Skrivet essay 
og send det til oss. 

Freestyle-kreativitet: Bruker du P Cen din 
kreativt? Så la oss se hva du kan få til. Det kan f. eks. 
være til musikk, som MIDI-sekvensenhet, grafikk, 
animasjon eller noe helt annet. Det eneste kravet er at bidraget ditt skal 
være kreativt, og at det er laget på en Pc. 

Slagord: Klarer du med 7 eller færre ord å beskrive hvorfor du har eller 
gjerne vil ha en P C hjemme hos deg selv? Send forslaget ditt til oss og 
bli med i konkurransen. 

• -



Bidraget ditt bedømmes av et dommerpanel som består 
av bl.a. journalister, musikere, bildekunstnere og 
programmerere. 

Vi holder denne konkurransen for å markere en 
usedvanlig stor suksess: OS/2 - det kreative operativsystemet 
som frigjør ekstra krefter i PCen, er nå solgt i 
mer enn 4.000.000 
eksemplarer. o 

Du trenger ikke ha OS/2 for å delta. Men hvis du ennå ikke har 
opplevd alle fordelene med OS/2 2.1, anbefaler vi deg å prøve. • 

Meld deg på konkurransen 
hos din forhandler - eller 
du kan sende inn kupongen 
til oss - så sender vi deg et 
konkurranseskjema. 

Vi gleder oss til å se hva • 
du kan utrette! 

Premier for 
mer enn 
500.000 kroner 
Hver av vinnerne 
i de fem enkelte 
kategoriepe får 
" IBM Leonardo da 
Vinci-prisen" pluss en 
av de beste P Cene på markedet 
med OS/2 2.1 og mange andre 
spennende programmer installert (verdi 
ca. 50.000 kroner). Samtidig er det 
diplomer og programvare-gavekort på 
10.000 kroner til de 5 finalistene i hver 
kategori. Pluss et ekstra programvare
gavekort på 25.000 kroner til den 
samlede vinneren av konkurransen. 
Alt i alt er det premier for omkring 
500.000 kroner. 

-~--------- - ------- ~ ---- - - _ .... ------------, -
••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
• 
• JA! 
• Send meg flere opplysninger om konkurransen. 

Jeg er spesielt interessert i følgende kategorier: • • O Multimedia O Freestyle-kreativitet 
O Programmering O Slagord 

• O Essay • Hva slags PC har du: 
• Prosessor: O 386 O 486 O Pentium 
• Internminne: Mb O CD-ROM 
• Operativsystem: 
• O DOS O DOS/Windows O OS/2 

• • • 
avn 

• Adresse: 

• Postnr./Sted: 

• 
• Telefon: 

o z 
m 
I--

Sendes 
ufrankert 

IBM betaler 
portoen. 

IBM Norge AlS 

Svarsending nr. 143 000/50 

--------- -------- - ---- - - ----------_.-
Att: Anne Skifjeld, PSP 
Postboks 500 
14 11 Kolbotn 
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Rapport Datamaskinen som musikkinstrument ---------------------------------
Roxette mikser plater med 

------------------------------~-----

Mac (men videoen kræsja!) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litt live-Innspilling, litt 
hotellrom og litt 
Macintosh. Det er mlk
sen bak Roxettes suk
sessplater. 

Roxette er for tiden aktuell med 
ny plate - Crash! Boom! Bang! 
og også denne gangen har data
maskiner spilt en sentral rolle un
der arbeidet med musikken. 

Per Gessle bruker Macintosh 
til å ta opp musikken med. Disse 
demoene blir så bearbeidet vide
re i studio, der produsenter og 
andre samarbeidspartnere frileg
ger de forskjellige musikksnutte
ne og legger dem etter hveran
dre i en liste. Der kan de siden 
endre og flytte på ting uten at 
originalen på harddisken ødeleg
ges. På den måten kan de bl.a. 
repetere et track og spille det en 
tone lavere, eller i et annet tem
po. Og det siste uten at det låter 
som Donald Duck, slik tilfellet er 
for den som prøver å gjø re det 
samme med en tradisjonell bånd
spiller. Man kan også klippe som 
man vil og flytte uten å tenke på 
skjøter eller noe annet. 

Roxette-medarbeideren An
ders Herr/in forteller at gruppens 
plater i sin helhet redigeres på 
datamaskin. 

- Når alle innspillinger og ar
rangement er klare, er det på tide 
å redigere hele platen, det vil si å 
plassere melodiene i en passen
de rekkefølge. For at en plate skal 
få en god kjemi er det viktig at 
stemningen bygges opp riktig . 
Flere spor med samme struktur, 
tempo eller toneart må absolutt 
ikke komme etter hverandre om 
resultatet skal bli bra. Feil rekke
følge kan ødelegge hele albumet. 
Derfor pleier sporene å møbleres 
om mange ganger før man er for
nøyd, har Herrlin fortalt til maga
sinet Apple-Nytt. 

- På en vanlig tape tar det 
veldig mye tid å prøve seg frem 
slik at alt ligger riktig. Med 
Macintosh er det bare å klikke for 
å bytte om på plasseringen av 
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sporene. Det går kjemperaskt selv 
om man endrer mange ganger, 
sier Anders. 

Han forteller dette om hvor
dan korsangen i albumet Joyride 
i sin tid ble laget: 

- Jeg laget all koringen i Joy
ride i programmet Sound Too/s. 
Der kjørte jeg dem slik at de nes
ten ble forvrengte, noe som hø
res helt vanvittig ut. Det går ikke 
an å få til dette rent analogt. 

Videokræsj 
I dag brukes datamaskiner i sta
dig større utstrekning også når 
det skal produseres musikkvide
oer. Til popbladet TOPP forteller 
Marie Fredriksson at hun liker å 
lage videoer: 

- Per synes bare det er et 
nødvendig onde, men jeg synes 
det er kjempegøy! Jeg elsker å 
kle meg ut og late som jeg er en 
annen ... 

Men da gruppen hadde laget 
ferdig sin nyeste video i forbin
delse med lanseringen av Crash! 
Boom! Bang!, ble det kanskje i 
meste laget, selv for Marie. Hele 
videoen var lagt inn i datasyste
met, men da det hele skulle set
tes sammen, viste det seg at da
tafilen var blitt ødelagt. Alt måtte 
gjøres på nytt - for «noen» hadde 
glemt å ta backup! 

Det viser at datamaskiner ikke 
er ufeilbarlige, verken når det gjel
der produksjon av musikk eller vi
deo, og det viser - gudskjelov -
at den menneskelige faktoren fort
satt er den viktigste , uansett hvor 
flott datautrustning du har. 

Mac & musikk 
Macintosh ble på mange måter 
født med musikk i seg. Hver gang 
du slår på en Mac, svarer den 
med en akkord. Og til og med i 
de innebygde funksjonene som 
benyttes ved service, finnes ulike 
melodier som forteller hva som 
er feil. Dette er egenskaper 
Macintosh har hatt lenge før de 
kom f.eks. under Windows på pc. 

Datamaskiner benyttes i dag 

i nesten all moderne musikkinn
spilling - som båndspiller, mikse
verktøy, for å skrive noter - eller 
til og med som komposisjonsverk
tøy. 

Det grafiske brukergrensesnit
tet på Macintosh - og nå også på 
Windows-PCer - passer perfekt 
for å arbeide med musikk i alle 
former. Du kan bokstavelig talt se 
en innspilling på skjermen og be
arbeide den som noter eller en 
bølgeform. 

A kunne arbeide intuitivt er 
ekstra viktig når man har med en 
kunstart å gjøre. Du behøver ikke 
nødvendigvis være interessert i 
kryptisk datateknikk for å lage 
musikk på Mac eller PC. 

Bladet Apple-Nytt har gitt 
denne forklaringen på de tre vik
tigste termene som henger 
sammen med musikk og data
maskiner: MID/ og sequencere, 
digita//yd og no te u tskrift. 

MIDI & sequencer 
Om du kobler din Macintosh til 
en synthesizer kan datamaskinen 
benyttes til å spille inn musikk. 
Det er ikke da selve lyden fra 
synthen som legges inn i data
maskinen, det er heller som et 
piano som spiller av seg selv, og 
der Macintosh tilsvarer rullen med 
hull. Men for øvrig fungerer det 
omtrent som når du spiller inn på 
en vanlig bå~dspiller: Du klikker 
på en opptaksknapp, hører på en 
metronom som angir takten og 
spiller på klaviaturet. Når du er 
ferdig med å spille , spoler du 
«båndet» tilbake og spiller av. 

Nøkkelordet til denne arbeids
metoden er MIDI. Det er en for
kortelse for Musica/ Instrument 
Digital Interface, og det er den 
standarden som gjør at du kan 
koble musikkutstyr til en datamas
kin, like enkelt som du kobler til 
en skriver. 

Nesten alle moderne musikk
instrumenter har MIDI-kontakter. 
Du finner det på synther, piano, 
trekkspill , gitarer, ekkomaskiner, 
miksere og båndspillere, bare for 

å nevne noen eksempler. Et MI
DI-system kan bli nokså avansert, 
og mye av den musikken vi hører 
f.eks. på TV lages i dag helt og 
holdent ferdig i slike oppkoblin
ger, der f.eks. en Macintosh med 
riktig programvare sitter som ed
derkoppen i nettet. Borte er kra
vet til innspilling i store og dyre 
musikkstudio med båndspillere og 
miksebord som koster hundretu
senvis av kroner. Mange profe
sjonelle musikere produserer 
jingler, bakgrunnsmusikk og de
moer hjemme. 

I tillegg til MIDI-enheten tren
ger du et sequencer-program. 
Disse finnes i mange utgaver, mer 
eller mindre avanserte, i priser fra 
ca. en tusenlapp og oppover. 

Datamaskinenes grafiske bru
kergrensesnitt passer perfekt for 
arbeid med programmer av den
ne typen. På skjermen finnes mo
deller og symboler som de fleste 
av oss kjenner igjen, knapper for 
Play og Stop. Musikken håndte
res i et rutenett der du ser takt
nummer bortover og spor i høy
den. Akkurat som en «vanlig» fler
spors båndspille r, kan ett spor 
benyttes for trommer, et annet for 
bass, et tredje for piano osv., alt 
avhengig av hvor avanserte synt
hezisere man har koblet til. 

Den store fordelen med å ar
beide med en sequenser i stedet 
for tradisjonelle verktøy, er nett
opp at det som spilles inn i data
maskinen er informasjon om hvor
dan du spilte, ikke selve lyden fra 
synthen. Tenk f.eks. på analogi
en med pianorullen. I selve rullen 
finnes jo ikke lyden fra pianoet, 
men bare en beskrivelse av hvor
dan man har spilt. Rullen kan flyt
tes til et annet piano med en helt 
annen klang. 

På samme måte er det med 
MI DI-innspillinger. Det som spil
les inn med en pianolyd kan spil
les av igjen med trekkspill eller til 
og med med orkesterpauker, ba
re ved å bytte lyd på synthen. 
Lydkvaliteten avhenger av hvor 
avansert musikkutstyret du har 
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koblet til er, akkurat som utskrif
ten av et dokument på papir av
henger av hvor avansert skriver 
du har. 

Sampling 
Et moteord i musikkbransjen er 
sampling. En sampler er som en 
synth, men den kommer tom og 
du fyller den selv med lyd, enten 
gjennom å laste inn fra en CD
ROM-plate eller diskett eller gjen
nom å spille inn selv med mikro
fon. 

SampleCell er navnet på en 
fullt ut profesjonell sampler for 
Macintosh. Den kommer på et 
NuBus-kort, og lages av selska
pet DigiDesign, akkurat som synt
hen MacProteus. 

MI DI-innspillingene du lager 
kan også bearbeides, endres, 
vendes og vris på. Den som be
nytter Macintosh (eller Windows 
på PC) er vant til å klippe og li
me. Det går like bra i et musikk
program. Ta et innspilt vers, lag 
en kopi og lim det inn etter det 
andre refrenget! Klipp bort en bit 

av soloen som føles litt for lang 
dagen etterpå. 

Hver enkelt note kan vises på 
skjermen, med vanlige notetegn 
om programmet har den mulig
heten. Det er en enkel sak å gri
pe tak i noten med musen og flyt
te den om den har kommet på 
feil sted. 

Digital lyd 
I dag leveres flere og flere PCer 
med mikrofon som standard. 
Macintosh har hatt dette i flere år 
allerede. 

Lyden fra mikrofonen passe
rer en krets som omdanner sig
nalet til data og lagrer den i data
maskinens hukommelse, der den 
ligger som et hvilket som helst 
annet dokument. Det er det som 
kalles sampling. Derfra kan inn
spillingen senere hentes opp og 
omdannes tilbake til lyd. 

Med et spesielt tilleggskort i 
datamaskinen, unngår du at in
ternhukommelsen begrenser 
lengden på innspillingene. Lyden 
spilles da direkte fra harddisken, 

og du unngår at hele innspillin
gen forhånd må lastes inn i in
ternhukommelsen. Det betyr at 

har du tilstrekkelig store harddis
ker, kan du lagre flere timers lyd 
på denne måten. 

Mer kraft i PC'en ? 
Oppgrader din gamle maskin nå. 

Vi oppgraderer nesten alle type PC. Vi har mye brukt utstyr til rimelige priser. 
Ring i dag for ett uforpliktende tilbud. 

X 4MB RAM SIMM Modul 80Ns 

X 1 MB RAM SI MM Modul 70Ns 

X 486 50Mhz DX2 CPU 

[3 Hard disk 250MB Conner IDE 14Ms 

[3 Hard disk 210MB Conner IDE 14Ms 

[3 Hard disk 340MB Conner IDE 14Ms 

riil Diskstasjon 3.5" 1.44MB Sh inon 

X IDE kontroller ISA 2S 1 P 1 G 

X I DE Kontroller 32 bit VESA 2S 1 P 1 G 

'+MI drivere for Dos og W indows 

X SVGA VESA 32bit Trident 1 MB VRAM 

X SVGA ISA Cirrus Logic 256Kb VRAM 

X SVGA ISA Oak 2 MB VRAM 

~ Kasse Mini Tower 

'+Power supplay 

'+Display 

'1J Mus M/software 

~ Tastatur Norsk 

]l Lyd kort MM sound 

]lKoblinger for mic, line, høyttaler 

]l Joystick port 

~ SVGA monitor 14" Shamrock multiscan 

X ISA Hovedkort 256Kb cache 

X VESA hovedkort 256Kb cache 

'+Multi timer 

'+3 VL slots masterIslave 

Kr 1.450.-

Kr 375.-

Kr 3.550.-

Kr 2.290.-

Kr 1.990.-

Kr 2.790.-

Kr 389.-

Kr 198.-

Kr 249:-

Kr 990.-

Kr 498.-

Kr 990.-

Kr 890.-

Kr 125.-

Kr 298.-

Kr 790.-

Kr 2.050.-

Kr. 990.-

'+support for 72 pin RAM modul Kr 1.190.-

X Hovedkort er uten CPU, support for alle Intel 486 CPU 
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ti' System ..I System 
50MHz DX2 66MHz DX2 
VESA VESA 

,/ 3 VL slats master/slave ,/ 3 VL slats master/slave 
,/ 256 KB cache ,/ 256 KB cache 

v' 4 MB RAM v' 4 MB RAM 

v' 250 MB HDD v' 250 MB HDD 

v' VESA 32 bit IDE Kontroller v' VESA 32 bit IDE Kontroller 

v' VESA 32 Bit SVGA kort v' VESA 32 Bit SVGA kort 
Trident 1 MB VRAM Trident 1 MB VRAM 

v' 3.5 " 1.44 Floppy ,f 3.5 " 1.44 Floppy 

v' 14" SVGA Monitor ,f 14" SVGA Monitor 
(1024x768) (1024x768) 

v' Tower ITast I Mus ,f Tower ITast I Mus 

ti' Kr 13.990.- ..I Kr 15.990.-

~Data & 
Teletjenester Als V 
Postboks 52 Grefsen, 0409 OSLO 
Besøksadr: Vitaminveien 11 C 4etg VI Storo Shopping 

Tlf: 22 15 33 11 
Alle priser er eks. MVA 



- 14.18MRz Motorola 68EC020 
- AGA graftkk-kretser 
- 2MB CRIP RAM, 1MB ROM 
- Dual speed, multi session 

CD-ROM 
- Kontrollenhet med Il knapper 
- Kan utvides til å spille 

Full Motion Video 



Tips! Når PCen er blitt «for ammel» ... ------------------- ---------
Hvor mye bør du 
betale for en PC
oppgradering? 
Svært mange har data
maskiner som er blitt 
«for gamle» i forhold til 
den programvaren som 
er aktuell dag. Utviklin
gen går i et forrykende 
tempo - og mange sitter 
med en følelse at de har 
kjøpt katta i sekken. 

Ny investering av datamaskin 
koster flesk, og utrangeringsver
dien på det utstyret man allerede 
har, er ofte lik null. Finnes det 
alternativer, når du ønsker å få 
deg nytt utstyr? 

Bygge ny PC ... 
Alternativet til å kjøpe inn helt nytt 
utstyr, er å oppgradere den mas
kinen du allerede har. TEKNO har 
allerede begynt en serie om opp
gradering aven datamaskin. 
TEKNO har egentlig valgt å byg
ge helt ny datamaskin fra bun
nen, samt valgt å oppgradere til 
det kraftigste (dyreste), noe som 
strengt tatt ikke er nødvendig. 

... eller oppgradere 
for en rimelig penge? 
Her kommer et omtrentlig over
slag på hva det vil koste - og 
ikke minst hvor mye du bør beta
le for oppgradering aven data
maskin. 

Basisen i en datamaskin er 
hovedkortet med CPU. Pass på 
å kjøpe et hovedkort med VESA 
Local Bus. I dag får du svært 
mange typer kort til VESA-stan
darden (skjermkort, harddisk 
adaptere (IDE), SCSI-adapter, 
nettverkskort osv. - etterhvert vil 
nok VESA LB finnes i alle typer 
kort man kobler til hovedkortet. 

Når du skal velge hovedkort 
er det m.a.o. viktig å velge et ho-
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vedkort med endel VESA LB-bus
ser. Jeg vil anbefale 3 stk. VESA 
LB ( i hvert fall minst 2). 

Jeg anbefaler at du ikke vel
ger EISA-standarden, ettersom 
den teknologien er på vei ut, samt 
at både kortene og selve hoved
kortet med EISA er forholdsvis 
dyrt. 

VESA LB er en langt mer av
ansert buss enn EISA, samt at 
VESA LB er langt billigere når du 
velger et hovedkort med kombi
nasjon av VESA LB og ISA-buss. 

Hva skal du 
bruke PCen til? 
Når du skal velge CPU, som er 
«motoren» til datamaskinen - er 
det bruksområdet til datamaski
nen du må vurdere. Svært få pro
grammer utnytter FPUen (dvs. 
matteprosessoren). De program
mer som krever dette, er ofte så 
krevende at man bør ha en egen 
Weitek FPU. Et eksempel er pro
grammet 3D Studio, som bru
kes til raytracing - noe som kre
ver veldig mye av datamaskinen. 
Jeg mener at de fleste klarer seg 
fint med en 33Mhz SX proses
sor, fremfor den langt dyrere 
33Mhz DX prosessoren. 

Pris for et hovedkort med 
33Mhz SX prosessor og 3 stk. 
VESA LB er ca. kr. 2.850,- inkl. 
mva. 

Internminne (RAM) 
Når du kjøper nytt hovedkort, vil 
dette kortet ha SIMM RAM. På 
eldre hovedkort er det standard 
DRAM (Dynamic Random Ac
cess Memory) brikker. SIMM 
RAM er i basis DRAM brikker 
bygget på et lite 30- eller 72-pins 
kort. Det betyr at fremfor å ha en 
masse sokler på hovedkortet, er 
det vanligvis 4 eller 8 spesialso-

kler for SIMM RAM. Ettersom 
man bytter ut hele hovedkortet, 
må man altså også kjøpe RAM 
(internminne). Når du kjøper ho
vedkortet, bør du påse at du får 
med 32bits 72 pins SIMM RAM
sokler. Har du slike SIMM-sokler 
kan du benytte deg av 72-pins 
RAM-brikker, som gjør at du ba
re trenger 1 brikke pr. bank. Der
som man har 30 pins SIMM RAM 
(8bit), må man ha 4 brikker pr. 
bank på en 486. 

Fordelen med 72-pins SIMM 
RAM, er at det er mer fleksibelt, 
utvikler mindre varme, trekker 
mindre strøm osv. Hvor mye min
ne man skal ha, er avhengig av 
hvilke programmer man skal bru
ke. Jeg vil anbefale 4 MB, der
som du skal kjøre enkle Windows
applikasjoner. Det er enkelt å opp
gradere RAM i ettertid, ergo skul
le det være forholdsvis trygt å vel
ge 4 MB RAM. 

Skal du kjøre OS/2 - IBMs 
32-bits operativsystem, må du 
minst ha 6 MB RAM. Rent prak
tisk betyr det 8 MB RAM. Pris 
for 4 MB 72-pins RAM er ca. kr. 
1.850,- inkl. mva. 

Harddisker 
I likhet med at prosessorene i el
dre maskiner ofte er svært trege, 
er harddiskene i disse maskine
ne også svært begrenset. 20 MB 
og 40 MB harddisker spises lett 
opp hvis du f.eks. vil installere 
WordPerfect 6.0 for Windows. Jeg 
vil anbefale minst 170 MB hard
disk. 

Pris for en 210MB IDE hard
disk er ca. kr. 2.450,- inkl. mva. 
Selv om du allerede har SVGA
eller VGA-skjermkort, bør du skif
te til et grafikkaksellerator-skjerm
kort. Et slikt kort avlaster CPUen 
for en masse arbeid, noe som gjør 

at maskinens totale ytelse blir 
langt bedre, samt at skjermopp
dateringen blir vesentlig raskere. 

I tillegg til dette, vil du kunne 
utnytte en av VESA LB-bussene, 
som er på hovedkortet, ved å kjø
pe et VESA LB skjermaksellera
tor-kort. 

Skjermkort 
Når du skal kjøpe et VESA LB 
skjermkort, må du passe på at 
skjermkortet kan oppgraderes fra 
1 MB RAM, til 2 MB RAM. Minne 
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har ikke noe med selve ytelsen å 
gjøre, m.t.p. hastighet, men an
tall farger du kan vise samtidig. 
24 bit er 16,7 millioner farger, som 
er meget behagelig å jobbe med 
- vanlig VGA skjermkort klarer 
256 farger. 

Når oppløsningen øker f.eks 
fra 640x480 (VGA) til 800x600 
(SVGA), kreves det mer minne 
for å kunne kjøre like mange 
farger samtidig. Fordelen med 
å ha et skjermkort som kan 
oppgraderes, er selvfølgelig at 

Det finnes mange måter å oppgradere en PC på. Det behøver ikke nødvendigvis bli dyrt, heller .. ! 

det blir billigere å oppgradere i 
ettertid. 

Video-RAM 
Skjermkort er også utstyrt med 
forskjellig type RAM. Vanlige og 
forholdsvis billige skjermkort er 
utstyrt med DRAM-brikker, mens 
de mer avanserte skjermkortene 
er utstyrt med VRAM. Pris for et 
1 MS DRAM skjermkort med mu
lighet for oppgradering til 2MB er 
ca. kr. 1.300,- inkl. mva. 

Under 10.000 totalt! 
Dersom du allerede har en 
VGA-skjerm med en 15-pins 
plugg, vil denne oppgraderin
gen så langt ha kostet ca. kr. 
8.450,- inkl. mva. Da er alle 
flaskehalsfaktorer i den gamle 
datamaskinen fjernet. 

Ny SVGA 14" skjerm koster 
ca. kr. 2.800,- inkl. mva, mens 
15" - som absolutt er å foretrek
ke fremfor 14" - koster ca. kr. 
4.250,- inkl. mva. 

Proff hjelp 
Hvis du ikke er kjent med opp
gradering av datamaskiner og 
ønsker en profesjonell til å gjøre 
denne jobben, vil det koste fra 
ca. kr. 300,- inkl. mva. pr. time 
og oppover. 

Tekst: Rudi Baumgarten 
Foto: Sjø berg 
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li ps! Vi fortsetter PC-oppgraderingen ----------------------------
I Ny harddisk og skjermkort! 

TEKNOs medarbeider Yngve Kristiansen fortsetter å oppgradere PCen vår .. . Denne gangen når vi multimedia-standard, og vel så det! 

Etter hvert som PCen be
gynte å ta form, innså 
jeg at det beste ville væ
re å sikte mot MPC2-
standarden (= multime
diastandard). 

Alt som nå gjenstod var et krafti
gere grafikkort og en brukbar 
harddisk. Jeg valgte en Quantum 
540 MB harddisk. Siden vi allere
de hadde installert et SCSI kon
trollerkort sammen med CD
ROM-spilleren, skaffet vi oss na
turligvis en harddisk med SCSI
grensesnitt. Vi kunne godt ha 
valgt andre løsninger, f.eks. en 
IDE AT-disk. 

Når det gjelder grafikkort, be
stemte vi oss for å gå til anskaf-
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felse av et ATI Graphics Ultra 
Pro med 2 MB VRAM (video
RAM) og EISA-buss. Hovedkor
tet på maskinen vår er nemlig ut
styrt med 5 ISA- og 3 EISA-bus
ser. Siden EISA-bussen er ras
kere enn ISA-bussen, vil også 
kortet bli raskere hvis vi kobler 
det til en EISA-buss. Men pass 
på - det er mange forskjellige 
busstyper på markedet, så om du 
ikke er helt sikker på hva som 
passer best i din maskin, MÅ du 
forhøre deg hos en seriøs for
handler! 

Det samme gjelder for grafik
kort: Er du ikke sikker på hva 
slags korttype som passer best i 
din maskin, må du forhøre deg 
hos en fagkyndig! 

ATI-kortet som vi valgte er 
kompatibelt med flere forskjellige 
standarder - bl.a. IBM 8514/a, 
VESA og andre ATI-kort. Dette 
gjør at kortet er skulle passe til 
de fleste programmer. 

Det fulgte med mange for
skjellige drivere til kortet, men det 
er Windows-driverne som er vik
tigst for oss. 

Etter å ha installert Windows
driverne, fikk vi endelig alle de 
fargene på skjermen som vi øn
sket. Det vil si 65000 farger, og 
det klarte den i en oppløsning på 
hele 1024 x 768. Det er langt over 
kravene til MPC2-standarden. 

Kortet har også en funksjon 
som virkelig setter fart i video for 
Windows. 

Installeringen av selve kortet 
var enkel. Det samme gjaldt EI
SA-oppsettet. All programvaren 
som fulgte med, måtte først in
stalleres på harddisken. Dette 
gikk også helt uten problemer. 

Ikke bare bra ... 
Det er ikke bare positive ting med 
et sånt kort. Det benytter nemlig 
ilO-port adresser fra 2EO til 2EF, 
og det går dessverre ikke an å 
forandre på noen av dem. Dette 
er nemlig de samme adressene 
som kommun ikasjonsport 4 
(COM4) bruker. Det er riktignok 
ikke å mange som har mer enn 
to kommunikasjonsporter i mas
kinen, men har du det, kan du 
altså få problemer. I tillegg kan 
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du risikere at du får problemer 
hvis du har installert nettverkskort. 
Men dette er det mulig å gjøre 
noe med, du kan nemlig forandre 
adressen på nettverkskortet. 

Men husk at på at når du mon
terer mye ekstrautstyr i en mas
kin, kan det bli veldig trangt med 
både 1/0- og IRQ-adresser. 

Harddisken 
Harddisken er en av de viktigste 
delene i en datamaskin. En hard
disk på under 150-200 MS gir ikke 
mye plass å arbeide på. Det skal 
ikke mye til før det er fullt, spesi
elt ikke nå når så å si alle pro
grammer har grafisk brukergren
sesnitt. 

Ta for eksempel en så grunn
leggende ting som et tekstbe
handlingsprogram. Den nyeste 
versjonen av WordPerfect for 
Windows spiser hele 33 MS av 
plassen på harddisken! 

Om du har en gammel IDE
AT disk i maskinen, så er det ikke 
så vanskelig å sette inn en hard
disk i tillegg. Det eneste du må 
kunne noe om, er hvordan du stil
ler inn hvilken som skal være 
master og hvilken som skal være 
slave. 

Vi bestilte vår Quantum-disk 
via et postordreselskap. Da vi 
mottok den, viste det seg at det 
ikke fulgte med noen skriftlig in
formasjon - f.eks. om ID-adres
sen på disken. Fire små monte
ringsskruer manglet også. 

At skruene mangler, virker 
kanskje ikke så betydningsfullt. 
Men bruker du feil skruer under 
minteringen, er det stor risiko for 
at du kan ødelegge hele harddis
ken! Dette sto det om på det ar
ket som lheller ikke fulgte med, 
men som vi skaffet på annet vis. 
På dette arket sto det også at om 
du skulle finne på å bruke gale 
skruer, så gjelder ikke garantien. 
Så det skal ikke mye til før du 
sitter igjen med bare søppel til en 
pris av ca. 5000 kroner! Lærdom
men må bli: Forsikre deg om at 
du får med deg alle papirer som 
hører til produktene du kjøper! 
Her står ofte VIKTIG informasjon! 
Dette er egentlig en selvfølge, 
men dessverre er ikke alle for
handlere like seriøse. 

Monteringen 
Selve monteringen av harddisken 
er ikke så vanskelig. Det er bare 
å finne en ledig plass. Før du 
skrur disken fast, må du finne ut 

om den er satt opp riktig. Dette 
gjøres ved hjelp av noen små bro
er på undersiden av harddisken. 
På en ID-AT-disk er det bare å 
passe på at drev C: er satt opp 
som master og at O: er satt opp 
som slave. 

På en SCSI-disk må du pas
se på at det ikke er to enheter 
som har den samme ID-adres
sen. Om du skal boote fra hard
disken, må den ha ID-adresse O 
eller 1. Da må du passe på at 
SCSI-kontrolleren har innebygde 
muligheter for en «boot-disk». Om 
alt dette skulle stemme, så er det 
bare å skru den på plass. Les i 
manualen til kontrolleren hvordan 
disken skal monteres. 

SCSI 
Det finnes mange forskjellige SC
SI-enheter å få kjøpt - alt fra hard
disker, backup-streamere, scan
nere, CD-ROM-spillere etc. Om 
.du skal montere slikt utstyr i mas
kinen, vil vi anbefale å koble det 
til en SCSI-kontroller. 

Du kan montere maksimum 7 
enheter til et SCSI-kontrollerkort. 
Enhetene må sitte etter hveran
dre i en lenke, som ikke kan væ
re lenger enn seks meter. I hver 
ende av lenken må det sitte spe
sielle endestykker. Disse kalles 
terminatorer. 

Noen enheter kan ha en inne
bygd terminator, som må kobles 
ut eller fysisk fjernes, dersom en
heten ikke sitter i en av endene 
av SCSI-lenken. Hvis en enhet 
ikke har en terminator montert, 
må du sørge for ikke å sette den 
på noen av endene i lenken. Les 
i manualen for hvert enkelt pro
dukt før du monterer. Om du skul
le glemme å fjerne en av termi
natorene, kan du risikere fysiske 
skader på enhetene. 

Det finnes mange forskjellige 
SCSI-kontrollere - i mange pris
klasser. Noen lydkort har også 
innebygget SCSI-kontroller. Priser 
på SCSI-kort starter på noe over 
500 kroner. De billigste er natur
lig nok ikke så raske som de dy
reste. Noen SCSI-kontrollere kla
rer ikke svelge unna mer enn litt 
over 600 kb i sekundet. Det fun
gerer kanskje greit nok på en CD
ROM-spiller, men vil oppleves 
som en flaskehals ellers. 

Cache-kontrollere 
De raskeste og dyreste SCSI-kon
trollerne er som oftest cache-kon
trollere, som gir en kraftig effekt-

økning. Hemmeligheten bak en 
cache-kontroller er en kraftig pro
sessor og mye hurtig hukommel
se (mye raskere enn på en vanlig 
harddisk eller CD-ROM-spiller) . 
Prosessoren prøver hele tiden å 
finne ut hvilke filer du skal bruke, 
for deretter å putte disse filene i 
hurtighukommelsen. Når du så 
skal hente den filen du trenger, 
så finnes den kanskje allerede i 
den raske hukommelsen til kon
trolleren. 

Om du bruker en fil ofte, hav
ner den også i hurtighukommel
sen på kontrollerkortet. Desto mer 
hukommelse som finnes på kon
trolleren, desto mer kan den ha 
liggende klart, og desto raskere 
vil PCen virke. 

Dette kan i praksis bety en 
aksesstid helt ned i 0,3 ms. Dette 
gjelder selv om harddisken har 
en egentlig hastighet på 25 ms. 

I tillegg kan du få en overfø
ringshastighet helt opp mot 20 MS 
i sekundet. Det krever imidlertid 
at kontrollerkortet du monterer, 
sitter i en rask buss, f.eks. en EI
SA- eller VL -buss. Den gamle 
ISA-bu issen har en øvre grense 
på 10 MS i sekundet. 

Den eneste ulempen med en 
cache-kontroller, er etter min me
ning prisen. Selve kortet koster 
fra 3000 til 5000 kroner. I tillegg 
kommer nødvendig RAM. Et van
lige cache-kontrollerkort kan ha 
alt fra 512 kb til 16 MS med hu
kommelse. 1 MS med hukommel
se koster fra 350 til 450 kroner, 
hvilket vil si 5.600 kroner for 16 
MS. Det innebærer at et fullt ut
bygget cache kontroller-kort kan 
komme til å koste mer enn 10.000 
kroner. Dette er vel utenfor de 
flestes lommebok, i hvert fall min! 

Speed opp gamle disker 
Det finnes cache-kontrollere til 10-
AT og mange andre gamle kon
trollertyper også. Om du skulle 
ha noen store, men treige disker 
liggende - med andre kontrolløs
ninger - kan det hende at alt du 
trenger for å få opp farten er en 
ny cache-kontroller. Dermed kan 
du spare noen kroner, for du kan 
få en bra cache-kontroller til IDE
AT for ca. 1.500 kroner pluss 
moms og RAM. 

SCSI str for Small Compu
ter System Interface. 

EISA står for Extended In
dustry Standard Archltecture. 

--rips! 

F*** - for 
lite minne! 
Du har en topp moderne PC 
med CD-ROM og lyd kort. Mas
se RAM har du også, men like
vel får du gang på gang beskjed 
om at du har for lite aven heller 
annen type hukommelse .. ! Du 
er ikke alene om det problemet! 

Det finnes fire hukommelses
typer som blir mye brukt. Disse 
er den vanlige DOS-hukommel
sen på 640Kb (base memory) , 
et høy-minne på ca. 300Kb 
(HMA), extended memory (EXS) 
og expanded (EMS). 

Det største problemet er 
DOS-hukommelsen. Det er den
ne biten av minnet du kjører 
DOS-programmene i. Det er og
så dette minnet som driverne til 
f.eks. CD-ROM-spillere, lydkort 
osv. bruker. 

Som regel er det nettopp dis
se driverne som skaper proble
mer. Vanskene kan avhjelpes 
ved å flytte noen av driverne 
over i HMA-hukommelsen. Den 
enkleste løsningen følger med 
DOS6.X, der du kan bruke et 
program som heter MEMMA
KER til oppgaven. Andre løsnin
ger finnes, og den mest brukte 
er et program som heter QE
MEM. 

Om du bruker DOS-komman
doene trenger du HIMEM.SYS 
for å legge biter av DOS i HMA
området. Denne driveren blir au
tomatisk installert når du legger 
inn Windows i PCen. 

HIMEM.SYS-driveren trengs 
også om andre programmer skal 
kunne bruke extended hukom
melse. Hvis du ikke får nok ba
se-hukommelse etter installerin
gen av HIMEM.SYS, kan du in
stallere EMM386.EXE med pa
rameteret NOEMS. Da får du til
delt ca. 90Kb av HMA-området 
til drivere og programmer. Dette 
gjøres med LOADHIGH- og DE
VICEHIGH-kommandoene i 
CONFIG.SYS og AUTOEXEC
.BAT. Husk at noen SCSI- og 
nettverkskort spiser av denne 
hukommelsen. 

Trenger du EMS-hukommel
se, skriver du f.eks. 1024 RAM 
istedenfor NOEMS etter EMM-
386.EXE. Ulempen med dette er 
at du ikke får like stort HMA
område tigjengelig til driverne. 

: ,,~, '~" NO 
. .-- -
Tekst: Yngve Kristiansen 
Foto: SulleSulle 

YNGVE DEMONSTRERER OPPGRADERINGEN I BILDER - BLA OM! lEKNO • 19 





• Yngve setter kortet pA IMBlIIIUii 

tlg nir du gjør dette, for 
eller sette andre I klem. 

PCen vi hadde 
-----.-!~ 

• 386SX 20 MHz 
• 4 MB RAM 
• 60 MB IDE AT harddisk 
• Genoa SVGA skjermkort med 1 MB VRAM 
• 15" SVGA skjerm 
• Mus 
• Bordkasse . 

PCen vi fikk 

• 486DX2 66 MHz 
• 8 MB RAM (vi beholdt 4 MB fra den gamle kassen) 
• 60 MB IDE AT + 540 MB SCSI harddisk 
• ATI Graphics Ultra Pro EISA skjermkort med 2 MB VRAM 
• 15" SVGA skjerm (som før) 
• Soundblaster 16 ASP lydkort + Roland MA-7 høyttalere 
• Mus + joystick + NEC 3Xe CD-ROM-spiller 
• Midi Tower (gulvboks) 
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Amerikansk militærrapport stempler joystick-generasjonen: 

Det amerikanske forsva
ret har lenge sett frem til 
å bruke joystick-genera
sjonen som satellittkri
gere i sine stjernekrig
programmer. Men ifølge 
en nylig frigitt rapport vi
ser det seg at dataspill
generasjonen rett og 
slett ikke duger! 

I en rapport det amerikanske for
svarsministerium nylig friga, spår 
man at dagens Virtual Reality vil 
avløses av on-going scenarios i 
såkalte Virtual Enviroments. Ved 
hjelp av denne teknologien øn
sker man i større grad enn i dag 
å bruke nesten-virkelig teknologi 
til å trene opp styrker. 

Virtuell trening 
Når man tenker på at det koster 
ca. 7 milloner dollars å trene opp 
en jagerpilot, forstår man at det 
er penger å spare ved å bruke 
simulatorer. Og det har amerika
nerne også gjort. I drøyt 20 år 
har man benyttet ulike simulato
rer som overflødiggjør brensels
utgifter og materiellslitasje. I den 
senere tid derimot, har man for
stått at disse forhistoriske simu
latorene ikke holder mål. Derfor 
har militære forskere under nav
net Sience & Technology videre
utviklet simulatorene til såkalte 
Human-System Interfaces, hvor 
man kan trene opp ikke bare pi
loter, men også vanlige bakke
tropper til virkelighetstro «krigs
kunst». Ifølge rapporten regner 
man med at denne teknologien 
innen år 2005 vil kunne diske opp 
med en virtualitet som ikke avvi
ker virkeligheten med en tøddel 
(betyr det at man kan bli drept?). 
Målet er at f.eks. ilandsettings
styrker kan trene i forkant hele 
operasjonen og få muligheten til 
å prøve og feile. 
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Udugelig! 
Det er på bakgrunn av denne nye 
teknologien at amerikanske mili
tære ledere har sett frem til at en 
ny generasjon oppvokst med 
joysticken mellom hendene skul
le komme i rekrutteringsmoden 
alder. Forventningene til hva 
joystickgenerasjonen skulle kun
ne utrette som satelittkrigere har 
vært skyhøye, men altså feilslåt
te. Ved nærmere utprøving viste 
det seg nemlig raskt at dataspill
generasjonen hadde store proble-

Totalt pling i bollen? 

mer med å skille mellom virtuelle 
miljøer og virkelighet. Ønsket om 
selvstendig tenkende soldater lot 
seg rett og slett ikke forene med 

_ triggerhappy ungdom - som skjøt 
ned alt som rø rte på seg i håp 
om highscore. Frykten for hva 
som ville skje når disse blodtør
stige satellittkrigerne ble sluppet 
ut i virkeligheten, førte derfor til 
at joystick-generasjonen ble stem
plet UDYKTIG. 

Så har Apple presentert sine 
PowerMacintosh-maskiner, 
og vi burde juble. De nye 
Mac 'ene, som er kraftigere 
og bedre enn noen konkur
renter, kan til og med kjøre 
DOS- og Windows:program
mer. Prisene er rimeligere 
enn mange hadde ventet, og 
Apple melder om massevis 
av forhåndsbestillinger. 

Vel og bra. Mac er en ut
merket maskin. Men det har 
liksom dabbet av med Apple 
i Norge, etter at det ble be
stemt at virksomheten skulle 
styres fra Sverige. Flere dyk
tige toppfolk har skiftet beite, 
og den nye ledelsen klarer 
ikke å presentere nye 
Macintosh med den samme 
entusiasmen som de gamle i 
gamet. Kanskje er det tungt 
å bli styrt fra Sverige? Vi had
de ikke likt det. 

Hva så med ambisjonene 
for den nye PowerMac? 
Dessverre: Apple satser på 
allerede oppgåtte stier. Mar
kedsføringen for de nye mas
kinene skal rette seg mot de 
som allerede har Macintosh, 
og som vil oppgradere. Pluss 
grafisk bransje & de som job
ber med multimedia. Ingen 
ambisjoner om å jafse noen 
biter av PC-markedet. Ingen 
ambisjoner om å satse på 
ungdom. 

Macintosh har aldri blitt 
noen stor spill maskin, så kan
skje tenker Apple-folkene 
som så at ungdom og andre 
som liker å spille heller får 
satse på PC. Glemmer de at 
dagens joystick-fans kan væ
re morgendagens ledere? El
ler innser de at DOS- og Win
dows-emuleringen ikke er 
god nok? For de som har for
søkt å kjøre PC-spill på de 
nye PowerMac 'ene er en
stemmige i sine kommenta
rer: - Dette går for treigt! 
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Hva synes du om TEKNO? Ja, det var 
spørsmålet vi stilte en håndfull data
entusiaster på The Gathering! 

Geir Emblemsvåg (17): 
- Det er mye bra BBS-stoff i TEKNO. Spilltestene er etter min smak 
litt vel subjektive og kunne med fordel vært mer nøytrale. I fremtiden 
ønsker jeg meg flere cheats til spill, samt Assembley-kurs. 

Martin Skare (17): 
- Oppskriften på nullmodem-kabelen i forrige nummer var fet. Jeg 
rakk akkurat å rive den ut av bladet før noen stjal det. Videre liker jeg 
leserinnlegg- og Børs-sidene. Det er for mye PC-stoff i forhold til 
Amiga-stoff i dag. På spillsidene er det ganske balansert, men ellers i 
bladet føler jeg meg diskriminert. I fremtiden ønsker jeg meg flere 
cheats til spill. 

RAM-dobler for Mac! 
Connectix RAM Doubler er et 
nytt program som gjør at Mac
brukere kan fordoble hukommel
sen i maskinen, uten å kjøpe dyr 

RAM. Programmet krever Mac
intosh Il eller større - samt hard
disk og minst 4 MB RAM. Add
On AS (22564200) er distributør. 

Ståle Elgåen (17): 
- TEKNO skriver ganske mye om 
musikkprogrammer, det er kjem
pebra. De utenlandske databla
dene er helt ville når det gjelder 
reklame. Det er bra at TEKNO 
tar det litt rolig og ikke overlesser 
bladet med reklamesider. Jeg 
misliker bruken av ansikter som 
karakter på spillene. Jeg ønsker 
meg prosent-karakter! Spillanmel
deisene er for subjektive. Hva 
med flere spilltestere som gir en 
felles karakter? I fremtiden øn
sker jeg meg coverdisker med 
musikkdemoer. 

Tommy Wiborg (16): 
- BBS-sidene er veldig bra. En
delig en god oversikt over elek
troniske oppslagstavler. Jeg sy
nes ikke det er nok stoff om sha
reware og PD-programmer, så 
det ønsker jeg meg mer av i frem
tiden. «Gjør-det-selv»-reportasje
ne er bra, kanskje fler av dem 
også? 

TIPS osS på 
FAX 22636050\ 

TikTak 
Q 

G A L L E 'R lET 

Ny konge??? Redaktøren i PC-Avisa, Øyvind Sæther (15) , har 
sendt oss denne bildemanipulasjonen - der han selv har inn
tatt rollen som ny gemal for Diana. Send DIN beste datagrafikk 
til: TEKNO, Galleriet, postboks 250 Økern, 0510 Oslo. 

TEKNO' 23 



TEKNOs spesialsider med nyheter & snax! 

Hadde Grieg hatt dette ... 
Liker du å komponere? 
Savner du et musikkpro
gram med MIDI-grensen
snitt? Ta en titt på 
DeluxeMusic! 

AMIGA Det er ingen tvil om 
at DeluxeMusic er et meget ver
difullt verktøy for en komponist. 
Programmet er riktignok bereg
net på de som allerede har kjenn
skap til elementære ting som no
telesning, men er ellers fullt bru
kendes for alle. Det anbefales å 
koble et MIDI-synthesizer til mas
kinen, fremfor å bruke musa og 
tastaturet til å spille med. 

Problemet med slike program 
tidligere er at de alltid enten har 
vært meget tungvinte å bruke, el
ler ikke på langt nær hatt alle de 
funksjonene man har behov for. 
Her er det annerledes. Selve sys
temet er greit og oversiktlig, og 
DeluxeMusic er svært lett både å 
bruke og forstå. Ved hjelp av rul
legardinmenyer kan hver eneste 
funksjon i programmet utføres. 
Hundrevis av innstillinger kan en
dres på ved hjelp av pek-og-klikk 
med musa, eller tastaturet. Vin
duer med de mest brukte funk
sjonene kan lett aktiviseres når 
som helst. 

Du kan begynne med å spille 
inn musikken din og lagre den. 
Du kan velge ut enkelte strofer 
eller partier, som du kan la De
luxe Music spille for deg. Dette 
gjø r det enklere for deg å hø re 
eventulle feil og unøyaktigheter 
du måtte ha gjort. Disse kan en
kelt rettes på uten å måtte spille 
inn alt sammen på nytt. Ved å 
bruke verktøysvinduet, kan du fyl
le ut hver enkelt strofe med de 
notesymbolene du vil. Alle de van
ligste symbolene er representert, 
helt ned til 64-dels noten. Du kan 
naturligvis også forandre lengden 
på strofene, rytmen, eller nær 
sagt hva som helst du måtte ha 
behov for. Legg på crescendoer, 
en legato, eller noe annet fancy 
for å få sakene til å låte akkurat 
slik du liker det. Du har nesten 
ubegrensede muligheter. 

Det er kanskje derfor manua
len er så stor at den kan slå en 
person i svime om den blir slup-
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DeluxeMusic er svært lett både å bruke og forstå. 

pet en halv meter over hodet 
hans. Og den er ikke engang på 
flere språk. Men ta det med ro. 
Det er bare nødvendig å lese noe 
særlig i den hvis du vil ha ting inn 
med teskjeer. Bruk den som et 
oppslagsverk når du er usikker 
på noe. 

All musikk blir lagret i et spe
sielt format kalt CMUS. Derimot 
kan Deluxemusic konvertere 
gamle MIDI og SM US -filer til det 
nye formatet. Har du brukt andre 
lignende programmer tidligere, 
kan du altså fortsette å bruke de 
samme musikkfilene. 

Den visuelle delen av pro
grammet er til en viss grad også 
viktig. Skal ikke klage så alt for 
mye på grafikken, men det burde 
vært litt flere farger. Det blir lik
som litt trist med bare blått og 
grått. Ellers er selve utformingen 
laget slik at oversikten blir best 
mulig. DeluxeMusic kan, og bør, 
installeres på harddisk, noe som 
tar kun et par minutter. Med pro
grampakken medfølger en diskett 

med eksempler på melodier og 
samples. Last inn de i Deluxe
Music, og du kan se hvordan de 
profesjonelle musikerne har gjort 
jobben. En lite verktøy kalt Dm
P/ayer følger også med, og kan 
spille melodier uten at du behø
ver å starte opp hele Deluxe
Music. 

Som sagt er det lurt å ha et 
MIDI-keyboard til. Har du i tillegg 
en skriver, kan du skrive ut note
ne til musikken du lager. Laser
skrivere gir best resultat, og da 
kan du få utskriften til å se ut 
som om den kommer direkte fra 
en musikkforretning. 

Godt kjøp! 
Programmet er et bra kjøp. 
Først og fremst på grunn av 
brukervennligheten, men sco
rer også på den brede funk
sjonaliteten og kompatibiliteten 
med andre musikkformater. 

Hein Haraldsen 

• WordPerfect lanserer 
en ny serie programmer un
der samlebetegnelsen Main 
Street. Programmene i den 
nye serien dekker et bredt 
spekter, fra programmer for 
dem som driver hjemmekon
tor til interaktive edutainment
produkter (= «lek & lær») for 
hele familien. 

Med dagens lave pris
nivå på PCer og det økte an
tall datamaskiner i hjem og 
på småkontorer, utgjør den
ne gruppen prograpwarebru
kere det markedssegmentet 
som er i sterkest vekst på 
verdensbasis. WordPerfect 
Norge anslår at salget av pro
gramvare til denne bruker
gruppen vil beløpe seg til 200 
millioner på verdensbasis 
innen 1997. 

• Sega tar opp konkurran
sen med bl.a. Amiga CD32. 
Det dreier seg om en opp
graderingspakke beregnet på 
nåværende Mega Drive og 
Mega CD system. Pakken 
heter Mega Drive 32, og skal 
gi et 2 x 32 bits spill med 
arkadekvalitet, ifølge for
håndsreklamen. Det nye pro
duktet bygger på Hitachis 
SH2 RISC-prosessor, som 
også blir benyttet iSegas 
kommende multimedia-sys
tem Saturn. Sega har 30 tit
ler under utvikling for Mega 
Drive 32, som skal lanseres i 
løpet av høsten. 
• Det lovpriste bildebe
handlingsprogrammet Adobe 
Photoshop kommer i egen 
versjon for den nye Power
Macintosh-maskinen. 



Anarki for computer cowboys ... 
Tidsskriftet Samtiden er 
ute med et temanummer 
om cyberpunk, med 
spennende bidrag fra 
bl.a. Jon Bing og Morten 
Søby. 

I artikkelen KyberKultur gir Mor
ten Søby denne definisjonen av 
hvem som er cyberpunkere: 

• tenåringer med datamaskiner 
og modem som drømmer om å 
bli like perfekte som maskiner 

Hvem?! 

• bohemer og hippier som ikke 
tror på «flower power» lenger, 
men som utålmodig venter på å 
få kjøpe PowerPC (ny mikropro
sessor fra Apple, IBM og Motor
ola for neste generasjon PCer). 

Videre heter det: Felles for beg
ge grupper er en euforisk futuris
me kombinert med subversive og 
kommersielle trekk ... 

(-) 
Cyberpunkerens høyeste øn

ske er en direkte kobling mellom 

hjernen og «The Matrix». Cyber
punkerens utopi er fri flyt av sub
jekter og objekter i global skala. 
Cyberpunk som subkultur tilbyr en 
komplett ideologisk pakke med 
løsninger og forklaringer på de 
fleste fenomener og problemer 
under den elektroniske informa
sjonsmåten. Cyberpunken tilbyr 
en kulturkatalog hvor den enkelte 
velger elementer til sin identitet, 
stil og slang. Stikk i strid med alle 
analyser om at ideologiene er dø
de, forsøker cyberpunkerne å blå-

se liv i en anarkisme for compu
ter cowboys. 

Et litt annet perspektiv finner 
vi i artikkelen Den amerikanske 
maskinen av Jon Erland Mad
sen: Vår nære fremtid vil preges 
av teknologiske nyvinninger, og 
når nettene blir lange, intrikate og 
mange, vil den amerikanske kul
turkulda sette støtet dypere inn i 
den norske hverdagen. 

Samtiden utgis av Aschehoug 
forlag , og selges bl.a. hos bok
handlere. Pris 75 spenn. 

Disse bildene er hentet 
fra en av demoene som 
ble premiert under årets 
Gathering-jippo. Demo
en er laget av The Ser
pent (alias you-know
who), og viser bl.a. en 
roterende jordklode & 
lange ganger il la 
Doom. På slutten av 
filen kommer imidlertid 
dette altoverskyggende 
spørsmålet: Har du sett 
denne personen? Der
etter: Bilde aven ukjent 
pike. Hvem er hun? Hva 
gjør hun her? 

Digitalt kamera! 

Det eneste vi vet, er 
at demoen finnes på 
BBSen Northpole under 
navnet extra . z ip. 

Med Apples nye stillbildekamera 
QuickTake 100 kan du ta bilder 
som lagres elektronisk i kamera
et og som er klare for overføring 
direkte til din Macintosh. 

Fordi kameraet ikke benytter 
film, men lagrer bildene elektro
nisk, er det alltid klart til bruk. Du 
kan ta 32 bilder med normal opp
løsning eller 8 bilder med høy 
oppløsning av gangen. 

For å overføre bildene til da
tamaskinen behøver du bare å 
koble kameraet til en av serieinn
gangene på Mac' en med den 
medfølgende kabelen. Ved hjelp 
av programmet QuickTake kan du 
overføre bildene til harddisken på 
noen minutter. Deretter kan du 
åpne bildene og vise dem på 
skjermen med over 16 millioner 
farger. Dersom kameraet er tilko-

biet datamaskinen når du foto
graferer, kan du se bildene på 
skjermen samtidig som de ekspo
neres. 

Med den medfølgende pro
gramvaren kan du søke blant bil
dene i et lavoppløselig minifor
mat, slette bilder, rotere, beskjæ
re, zoome inn detaljer osv. Bilde
ne arkiveres i PICT-, TIFF eller 
QuickTake-format. 

BUNNPRISER DATAREKVISITA 

DISKETTER ALLE PRISER INKL. MVA. 

NØYTRALE 
NØYTRALE 
MAXELL 
MAXELL 

BOKSER 

3050 FOR 50 STK. 
3100 FOR 100 STK. 
3010 FOR 10 STK. 

FARGEBÅND/BLEKK 

OKI182 
STAR LC 10 
STAR LC 24-10 
OKI OJ 160 SORT 
HP DESKJET SORT 

DIVERSE 

RENSEDISKETT 31/2 " 
MUSEMATTE 
ETIKETTER 3 1/2" (100) 
LISTEPAPIR 12"X240, 70gr. 1 lag(500) 

3 1/2" HD (10) 
3 1/2" DO (10) 
3 1/2" HD (10) 
3 1/2" DO (10) 

31/2" 
31/2" 
31/2" 

FRAKT OG OPPKRAVSGEBYR KOMMER I TILLEGG 

COMPUREC AS, avd. Drammen 
TLF: 32-89-65-11 
FAX: 32-89-65-15 

59,00 
49,00 
95,00 
69,00 

45,00 
59,00 
19,00 

45,00 
29,00 
39,00 

199,00 
299,00 

29,00 
15,00 
49,00 
69,00 
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AKERS MIC ER STEDET FOR 

CD-ROM 
STØRST I UTVALG, BEST I PRIS! 
Akers Mic satser for alvor på fremtidens 
medie og har landets største utvalg i CD
ROM software. Ukentlige leveranser både 
fra USA og England, i tillegg til våre norske 
leverandører, gjør oss idag til markedsleder 
innen PC-spill, oppslagsverk, edutainment, 
brukerprogrammer og "Special Interest". 
Dagens utvalg omfatter mer enn 350 forskjellige 
CD-ROM titler. Alle priser er inkl. moms og starter 
på kun kr 99,-! 

CD-ROM nyheter: Ultima VIII Pagan kr 799,-

kr 99 _ World of Xeen kr 599,-
Clipart Warehouse CD k 599 

k 599 '- Comanche r ,-
Allie 's Playhouse r C d k 599 

kr 599 '- Strike om man er r ,-
Astrology k 599 

kr 149'- TFX r ,-Flashcards on video 
kr 449 ', - W.olfpack kr 599,-Rock & Roll Years 

Stri p Poker (Windows) kr 449 _ Mlcrocosm kr 598,-
Wrath of Gods kr 599 '- Star War Rebel Assult kr 599 ,-
Prehistoria kr 699:- Winter Oly~pic~ Lilleham kr 499,-

S I . k 399 _ A Hard Day s Night kr 449,-
Video Game outlon r ' Americans in Space kr 799,-
Virtual Murder series

k 
kr
r4 

5
9
99

9
,, -_ CD-ROMIX Ultraverse Pr kr 299,

Best of Monster 
Exotic Garden kr 449 _ Cookbook USA kr 349,-
Dennis Miller News kr 399 '- Electronic Home Library kr 749,-

k 699
' Global Explorer kr 1249 

Citical Path.. r ,- Languages of The World kr 349,-
JFK Assas~lnatlon kr 599,- Mayo Clinic Family 
Nat.Geo. Plcture Atlas of Health Book kr 299,-

The World kr 799,- Microsoft Art Gallery kr 790,-
Dating ~ Mating kr 599,- Microsoft Beethoven's 9 kr 790,-
Interactlve Space kr 449,- Microsoft Bookshelf kr 1990 
Karaoke MacBeth kr 399,- Microsoft Cinemania kr 790,-
H~larious Spo~s. Bloopers kr 149,- Microsoft Dinosaurs kr 790,-
Night of The lIVIng Dead kr 149,- Microsoft Mozart kr 790,-
About Cows kr 299,- Microsoft Musicallntrum. kr 790,-
Beyond Planet Earth • kr 499,- Microsoft Stravinsky kr 790,-

Bestselgende titler: Multimedia Family Bible 
Who Shot Johnny Rock? kr 599,- (Windows) kr 649,-
Arthurs Teachers Trouble kr 549,- National Parks kr 499,-
Just Granma & Me kr 549,- Shakespeare Study 
Mega Race kr 599,- Guide kr 299,-
World Circuit kr 599,- Street Altas USA kr 1390 
Dracula Unleashed kr 699,- Time, Man of The Year kr 449,-
Gabriel Knight Sins of kr 599,- Time, Desert Storm, The 
Hell Cab kr 849 ,- War in The Persian G. 
The Horde kr 599,- USA Today, The 90's V1 
The Journeyman Project kr 599,- Wines of The World 
Lands of Lore kr 599,- Digital Love 
The Lawnmower Man kr 599,- Fractal Fantesy 
Man Enough kr 599,- Microsoft Encarta '94 
Myst kr 799,- So Much Shareware 
Ravenloft, Strahd's Poss. kr 599,- Vistapro 3.0 

kr 249,
kr 649,
kr 699,
kr 449,
kr 499,
kr 1690 
kr 549,
kr 1199 

Akers Mic fører også et stort utvalg i bøker, hint
bøker, tidsskrifter, CD-ROM spillere, lydkort, joy
sticks samt "full range" Microsoft Home produkter! 

Vi sender i postoppkrav over hele landet! 
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Med bukse 
nede ... 

Her er de - gutta i ID Software, gjengen som laget det 
sterkt voldsbefengte kultspillet Ooom. Bildet av Doom
folkene er distribuert via elektroniske oppslagstavler 
verden over - og for å vise at de er noen skikkelige 
tøffinger, har de latt seg fotografere UTEN bukser! 
For sikkerhets skyld har gutta beskåret bildet før det ble 
sendt ut i den elektroniske jungelen ... 

Er det ikke det vi kaller bleikinger? 

Ny tegneserie i TEKNO! Håkon 
Andre begynner forsiktig, med en 
liten stripe på Kult nok!-siden. 
Om en stund får han en hel side 
til disposisjon, og kanskje dukker 
han opp på andre sider rundt 
omkring i bladet også. 

John Eivind Hallen er opp
havsmannen til serien om pøn
keren Håkon Andre, som egent
lig ikke er så enormt begeistret 

for data. Hva har han så i TEK
NO å gjøre? 

- Håkon Andre og det miljøet 
han befinner seg i, tar avstand 
fra data og teknologiske frem
skritt. Han liker ikke datamaski
ner. Men en dag får han en PC 
av faren sin, som han heller ikke 
liker - for faren er alt for konser
vativ. Så skjer det rare at Håkon 
Andre gradvis blir interessert i 
PCen likevel. Ikke selve boksen, 
- men alt det du kan gjø re med 
den. Du kan si det sånn at han 
blir tiltrukket av noe han egentlig 
ikke liker. Han elsker å hate og 
hater å elske, om du skjønner ... 

-Vel ... 
- Det som kanskje interesse-

rer mest, er mulighetene for å få 
til noe virkelig anarkistisk med tek
nologien. For Håkon Andre er 
en olitisk s ire. Tror han! 

-
pa • 



Slapper av med dataspill! Hele Norges tryllekunstner, 
Tore ToreIl, kan mer enn å sage over damer og sette 
dem sammen igjen. Mannen som forbløffer publikum 
med fantastiske tryllekunster fra scenen, foretrekker en 
ganske annen underholdning privat. 

For hvis du spør ham om hva han ønsker seg av 
gaver, kommer svaret spontant: 

- Dataspill! Jeg elsker å spille på PCen! Til jul sa jeg 
til alle jeg kjenner at det eneste jeg ønsket meg, var nye 
dataspill! 

Oh, Håkon Andre! 

--.i......a .. --

AKERS MIC ER STEDET FOR 

PC-SPILL 
STØRST I UTVALG, BEST I PRIS! 
Akers Mic's spil/avdeling er en opplevelse i 
seg selv! Her er det nyeste av det nye, ofte 
lenge før det kommer hos andre. 
PC-spil/, CD-ROM og multimedia er et a,,: 
Akers Mics viktigste satsningsområder I 
tiden fremover! 

SpesialiserinG 
Ingen kan bli best i a1t', men innen hjemme
underholdning og multimedia er det neppe noen 
som slår oss her til lands! Akers Mic har 
utgangspunkt i programvare og har delt opp 
virksomheten i spesialområder med egne 
spesialister innen hver enkelt område. 

Priser og utvalG 
Vi har alltid satset på eibredest mulig utvalg, og 
takket være stor omsetning kan vi likevel holde 
forbausende lave priser. Ingen annen norsk 
konkurrent kan tilby en tilsvarende kombinasjon! 

Spesialimp.ort fra bl.a. USA 
Takket være omfattende spesialimport av CD 
og LaserDisc, oppnår vi svært gunstige frakter 
ved ukentlig import av multimedia software fra 
bl.a. USA og England. Dette gir bedre priser! 

Gratis Multimedia katalOG 
Akers Mic er kjent for sine kataloger. ArSKata
logen omfatter all software som selges gjennom 
Akers Mic og er på mer enn 500 sider i A-4. Den 
selges for kun kr 50,- i løssalg eller kr 100,- i 
abonnement (da får du også 6-7 omfattende 
Nyhets-skriv). Vi har også en mindre multimedia 
katalog. Den får du gratis i avdelingen. 

Bøker, tidsskrifter & utstyr 
Vi selger Ikke PC'er (vi skaffer deg en god deal 
på Dell PC'er), men er desto mye sterkere på 
tipsbøker, tidskrifter og forskjellige utstyr. Du 
finner markedets ledende produkter innen 
CD-ROM spillere og lydkort, for ikke å snakke 
om utvalget innen f.eks joy-stick'er! 

Skikkelig kompetan~e . . . 
Service og kompetanse er spesielt Viktig Innen 
multimedia, og her har vi satset! Det vi ikke 
klarer å besvare på stående fot, sjekker vi opp! 

Størst vekst innen rrJultime~i~ 
Akers Mic begynte med TV-spill og LaserDIsc er 
i 1991 og er idag markedsleder på begge. PC
spill ble så smått igangsatt på tampen av 1992, 
og vi er i ferd med å bli markedsleder her også. 
CD-ROM kom først høsten 1993, men her er vi 
allerede nå ledende i Norge. Dette forplikter! 

[!][3[3r:l§a~H~ 
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gjes l har du li Igang li I vIlrl info-arkiv, og nyhelslovla 0lIl EU, nylt pa 
ngS)tI . Ønsker 
li Igang li I reslen av del rikholdige li lbudel pa Kringsjtl; kon tak l 
ngsjtl pa fax 22 33 40 
eller 

Gjennomført grafisk brukergrensesnitt på Nei til EUs nye BBS. 

Nei til EU satser på data
teknologi i kampen mot 
norsk medlemskap i den 
europeiske unionen. I 
disse dager er en ny 
BBS på lufta. Kringsjå er 
navnet, og den skal fore 
norske databrukere med 
daglige nyheter om EU 
og den norske EU-kam
pen. 

Kristen Nygaard. 

TeieFinder 
Nei-bevegelsens nye informa
sjonskanal benytter det ' aller ny
este i BBS-teknologi. Basen bru
ker det grafiske systemet Tele
Finder, og er svært enkel å bru
ke. Windows- og Mac-brukere 
kan manøvrere seg rundt på ba
sen ved hjelp av ikoner og pek
og-klikk. 

Kristen Nygaard sier at BBS
en skal være et verktøy for å styr
ke grasrota i organisasjonen. 

- Kringsjå gjør oss i stand til 
raskt å spre informasjon ut i hele 
Norge, og medlemmer og andre 
interesserte kan utveksle informa
sjon og synspunkter kjapt og ef
fektivt. 

Foreløpig er BBSen i en prø
vefase. Interesserte brukere bes 
derfor skrive til Kringsjå for å få 
mer informasjon. 

Adressen er: Kringsjå, NTEU, 
Rådhusgt. 24, 0151 Oslo. 

G,eirr (14) styrer 
The· Post ffice 

I Hekta på 
Imodem! 
Geirr Tvedt (14) er sysop 
på den bergenske BBS
en The Post Office~ Idet 
vi kommer inn på rom
met hans, skjønner vi at 
dette er et rom bebodd 
aven ekte datafriker ... 

500, som jeg også for det meste 
brukte til spill. 

Men så leste Geirr om mo
dem i flere datablader, og ble 
overbevist om at modem var 
noe han måtte ha. 

- Jeg bestilte et modem fra et 
firma i Oslo, Min skjebne som 

Over hele rommet ligger tekniske BBSer var da bestemt. Jeg be-
gjenstander og diverse løse led- gynte med å hente ned filer fra 
ninger, som en gang har vært vik- en rekke forskjell ige baser. Jeg 
tige deler i en datamaskin. På bor- forstod snart at jeg trengte mer 
det ligger et hjemmelaget lydkort. lagringsplass på datamaskinen 

- Det virker fint, sier Geirr en min. Jeg skaffet med en 486-PC 
smule fornærmet da vi spør ham med 8 MB RAM og 120 MB hard-
om han fikk lydkortet til å funke. disk, og diverse tilleggsutstyr. 
Ellers er rommet fullt av bøker The Post Office kjører på 
om alt mulig, fra egyptiske histo- BBS-systemet RemoteAecess 
rier til strukturert programmering (RA), som ifølge Geirr er mye mer 
i Turbo Pascal. brukervennlig enn f.eks. MBBS. 

Etter at vi har ryddet plass til I løpet av kort tid har basen 
oss på en stol, spør vi hvordan fått mer enn 100 brukere. 
han første gang kom i kontakt - Jeg har omkring 7000 filer 
med datamaskiner. på basen, fordelt på nesten 800 

- Jeg fikk en Spectrum 48k MB Litt over 1000 av dise filene 
- BBSen vår senker barrierene av mine foreldre da jeg var seks ligger på harddisken (de nyeste 
mellom de som sitter med infor- år. Den gangen var det en bruk- og beste) mens de andre ligger 
masjon, og de som trenger infor- bar maskin. Men etter noen år på CD-ROM. Jeg utveksler også 
masjon. Vi kommer til å bruke fant jeg ut at jeg trengte kraftige- filer med flere nettverk, bl.a. Fi-
Kringsjå som en alternativ medie- re saker. Så jeg skaffet meg en doNett, forteller Geirr. 
kanal , sier Nei til EUs leder Kris- Commodore 128, som jeg stort The Post Office når du på 
ten Nygaard, som har tatt initiati- sett brukte som en ren spillmas- 55342848. 
vet til oppslagstavlen. kino Senere kjøpte jeg en Amiga Jo-Helge Paulsen 
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Operativsystem på fremmarsj! 

OS/2-det er 
[tingen på I 
(SIG SLUE! I 

Iherdige reklamekam
panjer til tross, IBMs 
OS/2 har ikke fån det 
store gjennombruddet. 
Men nå ser det ut til å 
løsne, ikke minst fordi 
IBM har kastet sine øyne 
på det hurtig voksende 
privatmarkedet! Aggres
siv markedsføring og di
rekte sammenligning 
med Microsofts Win
dows er viktige deler av 
IBMs strategi for å få 
OS/2-salget i været. 

Ferske rapporter forteller at sal
get av OS/2 er sterkt økende. I 
fjor ble det solgt mer enn 150.000 
OS/2-lisenser i Norden, og IBM 
regner med en fordobling i år. På 
verdensbasis er det totalt solgt 
mer enn 5 millioner eksemplarer 
av OS/2 i forskjellige versjoner. 

Bill Gates skal i et lettsindig 
øyeblikk ha uttalt at Microsoft vil 
utvikle programvare for alle platt
former som selger mer enn 2 mil
lioner lisenser. I dag angrer han 
sannsynligvis på de ordene. 

OS/2 for Windows 
Hittil har de aller fleste OS/2-bru
kere vært å finne i arbeidslivet, 
fortrinnsvis i større bedrifter med 
store datasystemer fra IBM. 

Men nå vil IBM ha OS/2 inn i 
hjemmene. Hjemmemarkedet er 
det hurtigst voksende innen da
taverdenen, og IBM håper at OSI 
2 skal bli operativsystemet også i 
denne delen av markedet. OS/2 
for Windows er en ny pakke som 
spesielt er beregnet for brukere 
som allerede har skaffet seg DOS 
og Windows. OS/2 for Windows 
er en full OS/2-versjon, men uten 
Windows. 

God butikk 
- Brukerne har jo Windows fra 
før, så derfor skal de ikke behø
ve å betale for det en gang til , 
sier IBM. For IBM er ikke dette 
noen dårlig butikk, heller - for 
med denne pakken slipper sel
skapet å betale royalties til Win
dows-produsenten Microsoft. IBM 
regner med at denne pakken vil 
bli selskapets desiderte bestsel
ger fremover. Målet er klart: OSI 
2 skal være det ledende 32-bits 
operativsystemet på markedet. 
Representanter for IBM forteller 
at OS/2 skal kjøre 32-bits Win
dows-applikasjoner før Microsoft 
har klart å lansere versjon 4 av 
Windows! 

IBM vil også lansere en 
«Iett»-utgave av operativsyste
met, beregnet for brukere med 
gamle PCer. Denne versjonen 
av OS/2 vil ha langt mindre krav 
til minne og maskinvare. 

Programvare 
Mange programvareprodusen
ter har vært tilbakeholdne med 
å utvikle programmer spesielt 
for OS/2, og dette har vært et 
problem for IBM. Men med den 
stadig økende interessen for 
operativsystemet, kommer det 
også stadig flere OS/2-pro
grammer. Blant de nyeste er 
tekstbehandleren AmiPro. 
WordPerfect er også kommet 
med en OS/2-versjon (5.2). 

Noe av det beste med OS/2 
og tekstbehandling, er at utskrif
ter behandles som en egen pro
sess. Det betyr at du kan sende 
et langt dokument til utskrift, og 
umiddelbart ha muligheten til å 
jobbe videre med det samme el
ler et annet dokument. 



Big Blue er til for brukerne, og vi er meget lydhøre for forslag til andre ting vi kan ha med på basen, sier Fabian Roan (t. v.) og Morten Torstensen. 

BBS for OS/2-brukere 
I Oslo har BBSen Big Blue blitt et 
sentralt forum for OS/2-brukere. 

- Vi merker at stadig flere pri
vatpersoner bruker OS/2, fortel
ler sysop Fabian Roan til TEK
NO. Han er også formann i OS/2 
brukerforum i Oslo, og driver -
sammen med Morten Torstensen 
- firmaet Fenris Datatjenester, 
som yter konsulenthjelp til OS/2-
brukere. 

Han kan ikke få rost OS/2 nok: 
- Hvis du først har tatt i bruk OSI 
2, vil du ikke tilbake til DOS- og 
Windows-plattformen - som etter 
min mening er en altfor snever 
og firkantet dataverden. 

Big Blue-sysopen fremhever i 
" første rekke mulighetene for ekte 

multitasking - det som på norsk 
kalles fleroppgavekjøring - med 
OS/2. Dette er egenskaper som 
flere og flere brukere vil få" bruk 
for, ikke minst når de skal arbei
de med multimedia og video på 
PC. 

Dette poenget har også IBM 
grepet fatt i i sin markedsføring. 
IBMs markedsførere elsker å kjø
re multimediapresentasjoner på to 
PCer ved siden av hverandre. 
Den ene maskinen har DOS og 

Windows, mens den andre kjører 
OS/2. Demonstrasjonene er gan
ske overbevisende: Der Windows 
stopper, kjører OS/2 videre. 

- Men Windows har masse
vis av fans? 

- Jeg tror mye av grunnen til 
DOS- og Windows-suksessen 
simpelthen skyldes at Microsoft 
er så dyktige til å drive markeds
føring. I OS/2 brukerforum har vi 
nå omkring 120 medlemmer. Sta
dig flere av medlemmene er så
kalte «vanlige brukere» som har 
oppdaget at OS/2 har store for
deler fremfor DOS og Windows, 
sier Fabian Roan. 

Størst i Skandinavia 
BBSen Big Blue har i gjennom
snitt 120 pålogginger i døgnet. 
Basen har et stort filutvalg. Mer 
enn 3,7 gigabyte med filer er til 
enhver tid tilgjengelig for bruker
ne. Av dette er ca. 600 MB OS/2-
stoff, hvilket gjør Big Blue til den 
største OS/2-basen i Skandina
via. 

Basen er åpen for alle, og det 
er også mulig å tegne medlem
skap. Betaler du 100 kroner kan 
du være online på basen 45 mi
nutter og nedlaste 1 MB i døgnet. 

Betaler du 200 kroner kan du ned
laste 10MB og har 1 times onli
ne-tid daglig. 

Internet- og Fidonet
tilknytning 
Basen tilbyr også Internet- og Fi
donet-tilknytning til sine brukere. 
Hvis du er medlem, kan du f.eks. 
abonnere på Internet-mai! og 
news til en pris av 200 kroner i 
året, mens ikke-medlemmer må 
ut med 250 kroner for den sam
me tjenesten. Basen utveksler fi
ler med Internet tre ganger i døg
net. 

- OS/2 er og blir det sentrale 
på Big Blue? 

- Jeg tror ikke alle kan v~re 
eksperter på alt, heller ikke BBS
er. Derfor tror jeg at elektroniske 
oppslagstavler i tiden fremover 
mer og mer vil spesialisere seg 
på bestemte områder. Vi har valgt 
OS/2, fordi det er det vi har mest 
kunnskaper om, og fordi vi liker 
det! Men det betyr ikke at vi ikke 
også har annet stoff på basen. Vi 
har blant annet mer enn 1000 gif
bilder i tilknytning til astronomi og 
romfart. Vi har nettopp fått inn no
en fantastiske bilder av overfla
ten på Mars! 

Tid til alt ... 
Big Blue bruker et BBS-system 
som heter Maximus. 

- Det er mye mer intuitivt enn 
f.eks. MBBS, som er det mest 
brukte i Norge, sier Fabian. - Lu
rer du på noe, trykker du bare på 
spø rsmålstegn-tasten! 

- Hvordan får du tid til å drive 
konsulentfirma, BBS og samtidig 
være formann i OS/2 Brukerfo
rum? 

- Tja, si det - en får vel tid til 
det en ønsker. 

- Kan du leve av dette? 
- Nei. Jeg er egentlig gull-

smed, jeg. Det er det jeg arbei
der med til daglig, sier OS/2-en
tusiasten Fabian Roan - og leg
ger overbevisende til at slipsnå
ler i gull nå er det hotteste hotte: 

- De har fullstendig overtatt 
etter OL -pinsene! .-

Ønsker du å logge deg inn 
på Big Blue, er numrene til ba
sen 22465127 og 22609501. 

Tekst og foto: Inge Matland 
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Mest for ATARI-brukere. MlnlBBS 67132659 

For Am & PC-brukere ABBS 78463344 • 78463345 

Mest for PC-brukere. MBBS 51417620· 51418118· 51410585 

Mest for AMIGA-brukere. ABBS 37091858 

Mest for PC-brukere. PCBoard 63844284 

Mest for PC-brukere. BBB/CS 55324447· 55323781 

For som bruker OS/2 Maximus 22465127· 22609501 

For Mao- Windows-brukere. FirstClass 55570167 

Allsid PC-base. BBBS 22563760 • 22563763 • 22563764 

Med i NetTOPP meldin snettverk. MBBS 32831506· 32831507 

Mest for PC-brukere. MBBS 35050750 • 35050172 

The Creased PC-base med MIDI-filer & Linux··fa(Jst~off. MBBS 32888015 

STOR base! Allsidi PCBoard 33459530 • 33458377 • 33458662 

For bl.a. a""",,,",,,·-· .. Juvente. MBBS 22385260 

Mest for PC-brukere. MBBS 63881282 

Dream of Perfeotion Mest for Ami -brukere. ABBS 64944683 

Folkehelsa Med info on om bl.a. AIDS. MBBS 22378660 • 22384942 

Forever You Mest for PC-brukere. SBBS 74332905 

Havbrukets Online Mest for PC-brukere. MBBS 51710571 NorNet\ 

IJBasen Institutt for urnalistikk i Fredrikstad MBBS 69323440 

IBMs OS/2-database albase for OS/2-brukere. Maximus 66999450 

loe-Soft Mest for PC-brukere. MBBS 32851517 

Mest for PC-brukere. MBBS 22227484 • 22228090 

Mest for Mao-brukere. FirstClass 67135364 

Mest for Mao-brukere. FirstClass 38025573 

Mest for Mao-brukere. FirstClass 77017200 

PC ABBS 22687176 • 22687557 

MBBS 22416588 • 22410403 • 22337320 



Mest for PC-brukere. MBBS 22684976 • 22684930 

Northern Light Med i RiksNet og MultiNet. MBBS 78462302 

Mest for PC-brukere. BBBS 22374249 • 22376869 

Mest for PC-brukere. MBBS 51544306· 51544681 

Mest for PC-brukere. MBBS 61260299 

OppslagsTavla Mest for PC-brukere. MBBS 64952777 

Mest for PC-brukere. MBBS 62416894 

Mest for PC-brukere. MBBS 55342848 

Mest for PC-brukere. MBBS 38045909· 38045816· 38045914 

Mest for PC-brukere. MBBS 32147427 NorNeU 

Mest for PC-brukere. MBBS 51520601 NorNeU 

Med sharewarefiler som er omtalt i TEKNO! MBBS 66801419 • 66801636 NorNeU 

PC-base for deg som liker slektsforskning. PC-Board 35990991 

Med sharewarefiler som er omtalt i TEKNO! MBBS 22571600 - 22571604 - 22571602 

Spaceman Spiff' s Mest for PC-brukere. MBBS 66915457 

Mest for PC-brukere PC-Board 55138653 

For Wild eat 38321182-38321137 

Mest for PC-brukere. MBBS 61190355 

TordenSoft For Mac- Windows-brukere! FirstClass 31284305 • 31289670 

Mest for PC-brukere. Maximus 55960090 

Med i Internet 6 andre nett! Maximus 38033957 

Med direkte fra USA! MBBS 22556955 

Ami ABBS 22743053 

ABBS 22732787 

Virtual World Mest for PC-brukere. MBBS 37049324 

Mest for MBBS 72559818 • 72562001 

Yankee Rose MC. MBBS 

Mest for Ami ABBS 



- Vi har brukt våre ubegrensede ressurser for å finne den ideelle deltakeren i MEGARACE, og DU kom nærmest med 
en megabilitet på 87 prosent! 

It 's Virtual Television, 
and I am your MEGA
HOST, Lance Boyle! 

Applausen runger og Lance fyker 
inn på PC-skjermen, i blå dress, 
rød skjorte og, etter hvert, solbril
ler som glinser mot lystkasterne. 

- Tenk deg et univers der vir
keligheten kryper under en grå
stein for å skru seg selv av. Nå 
vet jeg nøyaktig hva som skjer 
inne i hodet ditt. Du tenker: Dette 
er bare enda en umulig drøm ... 
Min venn, den umulige drømmen 
din holder på å bli en simulert 
virkelighet! Alt takket være VIR
TUAL TELEVISION, og du (ja, 
DU!) er blitt plukket ut til å bli 
STJERNEN i tidenes største TV
suksess noensinne. Folk holder 
opp med hva de enn måtte gjøre 
for å få med seg MEGARACE! 
De klarer ikke å stå imot. Og ME
GARACE vil ha DEG! 

Lance fekter med armene, og 
budskapet hans kringkastes ut 
over hele den virtuelle verden. Fra 
digre monitorer høyt oppe på sky
skrapemes blanke glassfasader, 
over jernbanelinjene, i parkene -
overalt lyder stemmen hans: ME
GARACE wants YOU! 

med drønnet fra de supersoniske 
luftfarkostene som suser over, og 
mellom, skyskraperne i den virtu
elle fremtidsbyen. Det er et su
gende driv, og Lance Boyle er 
ikke akkurat mannen du snur det 
døve øret til. Hør bare: 

- Vi har brukt våre ubegren
sede ressurser for å finne den 
ideelle deltakeren i MEGARACE, 
og DU kom nærmest med en me-

, gabilitet på 87 prosent! Alt vi 
trengte å gjø re var å fyre av noen 
av hjernecellene dine (og du som 
trodde mamma ga deg sukker
tøy!). Slapp av, statistisk sett er 
sjansene dine til å komme hel
skinnet igjennom en smule over 
NULL. 

Våkn opp, liksom ... 
Alt du behøver å gjø re for å bli 
med. er bare å følge dine daglige 
vaner. Våkn opp, liksom, kikk på 
en gjeng glitrende stjerner på Vir
tual Television, trekk inn litt jord
bærsmak med sugerøret & fall i 
søvn, liksom. Når dagen rinner, 
kommer en gjeng hyggelige men
nesker for å hjelpe deg inn i vår 
spesielle virtuelle Megarace
drakt. 

Du kommer til å elske det! Når 
showet går på luften, blir du en 
del av det virtuelle universet! Velg 
din egen bil & svi gummien på de 
mest eksotiske racerbaner som 

blitt på TV' 

Show 
Lance prater som en foss. Inni
mellom sveiver fjernsynskamera
ene over noen av de banene du 
skal få prøve. Det er i alt 16 av 
dem, i fem forskjellige omgivel
ser. Alle har forskjellig vanskelig
hetsgrad og en bråte med over
raskelser. 

Du får ikke mye tid til å nyte 
utsikten hvis du skal ha håp om å 
klare deg igjennom alt sammen. 
For ikke bare skal du komme først 
i mål, du skal også stanse en 
gjeng fartsgærninger underveis. 
Smock dem av veien, en etter en, 
sånn at DU til slutt er den ube
stridte gjenglederen. 

Du får rikelig anledning til å 
bulke & skyte, men pass deg så 
du ikke sjøl går i luften med et 
brak. 

Skulle du, mot formodning, 
komme gjennom spillet som en 
vinner, vil Lance & hans kame
racrew flytte deg til en ny bane, 
hvor enda hardere virtuelle nøt
ter venter deg. 

Fatal future 
Det er en overveldende fatal frem
tid-stemning over dette spillet. 
Noen av scenene kan ta pusten 
fra deg, for her er vinklinger og 
driv du neppe Ilar sett i et annet 
PC-spill. 

Med det saml1l6 tenkte jeg at 
det kanskje bare var den heftige 



introen som var bra, at selve spil
let ville bli et antiklimaks. Og før
ste gang jeg satte meg bak rat
tet, følte jeg det akkurat sånn. Det 
var ikke så rått, nesten som å 
svitsje fra Virtual Future til Lego
land eller noe sånt. Men etter no
en runder begynte jeg å få tak på 
spillet, eller - som Lance sikkert 
vil si det, spillet begynte å få dra
get på meg. 

Skyt&kjør 
Egentlig er det et tradisjonelt 
skyt&kjør-spill. Speed opp farten 
så mye du kan. Knall unna alle 
som kommer i din vei. 

Det som hever Megarace over 
lignende produkter, er videoen og 
grafikken - og, faktisk, Lance sjøl. 
Skulle du under introen føle at du 
ikke liker trynet hans, skal du kan
skje droppe hele spillet, for Lan
ce spretter frem på PC-skjermen 
for å fremsi sine kommentarer 
hele veien. Skulle du velge å si 
QUIT, har han også noen sann
hetens ord å si om sånne feigin
ger som deg ... 

Symboler i veibanen 
De forskjellige banene er utstyrt 
med en rekke symboler i veidek
ket. Disse kan varsle om farer, 
men også gi deg flere muligheter 
til å klare brasene videre. Her fin
ner du plussboostere som i et kort 
øyeblikk setter opp farten på bi
len din, men også minusboostere 
som bremser eller til og med stop
per bilen din. I veibanen kan du 
også snappe opp energi og vå
pen - og du kan også få tak i et 
vemeskjold som i en periode be
skytter deg mot angrep fra kon
kurrentene. 

en vedvarende skraping i bak
grunnen. Det kan selvfølgelig væ
re en eller annen feil på min mas
kin (men er det ikke alltid det vi 
tror når noe ikke stemmer - at 
det er VAR feil???). 

Publikum venter 
Jeg døser foran skjermen. Nip
per til sugerøret & venter at Lan
ce og hans team skal hente meg 
tilbake. 

Med ett fyker han frem på 
skjermen igjen: - Gjør deg klar! 
TV-seerne vil ha deg! Sponsore
ne vil ha deg! Så vi får gi dem 
det! Når den siste SAP GUY ikke 
er mer enn en oljeflekk på banen 
kan du entre The Megarace Hall 
of Everiasting Famel 

Ingen bil? 
Har du ingen bil, sier du? Fortvil 
ikke. Det står et imponerende ut
valg kjø retøy klar for deg - alle 
med forskjellige egenskaper. For, 
som Lance sier: 

- We '/1 GIVE you the car. Ikke 
vær redd for å bli arrestert fordi 
du tar loven i dine egne hender. 
Det er ikke noe problem, for det 
skjer ikke i VIRKELIGHETEN. Det 
er bare så mye BEDRE enn vir
keligheten, baby - det er VIRTU
AL TELEVISION, virkelighetens 
verste mareritt! 

Ikke dårlig på en gråværs
kveid med Casino og De rike & 
berømte som alternativene på 
den ordentlige fjernsynsboksen. 

Inge Mat/and 

Navn: 
Megarace 

Produsent: 
The Software 



Premier Manager ble, 
ifølge Gremlin selv, en 
kassasuksess. Nå er 
oppfølgeren her. 

AMIGA Med Premier Ma
nager 2 lover Gremlin oss bedre 
grafikk, bedre lyd og en haug av 
nye valgmuligheter. Men er for
bedringene virkelig så utrolige 
som Gremlin hevder? 

Spillet går forsatt ut på det 
samme. Du har blitt tildelt sjefs
stillingen i en fotballklubb og skal 
ved hjelp av taktisk teft og god 
økonomisk styring føre laget ditt 
helt til topps. Dette viser seg å 
være langt fra lett da laget ditt 
består aven gjeng vraka søn
dagsspillere, hjemmebanen hol
der samme standar som Ekeberg
sletta og klubbkassa har vært tom 
i årevis. 

Det er din jobb er å holde styr 
på hele klubben, både økonomisk 
og spillemessig. Du bestemmer 
hvilke spillere som skal kjøpes, 
hvilke forbedringer som skal gjø
res på hjemmebanen og hvordan 
klubben skal unngå røde tall i års
regnskapet. Alle handlinger må 
være nøye gjennomtenkt for at 
du skal nå målet - førstedivisjons
spill og cupseier! 

Grafikken består for det meste av tabeller, skjemaer og andre oversikter. 

mye verdt. Når sant skal sies lik
te jeg grafikken i eneren bedre ... 

Her kan du velge hvordan for
svarsspillet skal være, hvordan 
angrepsspillet skal spilles og hvor 
hardt taklingene skal utføres. Alt 
dette og mer må justeres før hver 
kamp, og bør selvfølgelig være 
godt gjennomtenkt. 

Manualen lover også utrolige 
lydeffekter, spesielt hvis du er i 
besittelse av 1,5 Mb. Men også 
dette ble en skuffelse. Lydeffek
tene begrenser seg til samplet ju
bel og visse verbale uttrykk som 
kan høres i kampens hete ... 

Spillerinfoen er også forbe
dret, i form av mer informasjon 
om hver enkelt spiller. Utenom de 

Flere valgmuligheter vanlige spilleregenskapene kan 
Det er først og fremst flere valg- du nå også se hvor aggressivt 
muligheter på det spillemessige den enkelte spiller, hvordan det 
plan som skiller Premier Mana- står til med humøret og hvilket 
ger 2 fra sin forgjenger. I denne bein han foretrekker å sette fart 

Bedre lyd og grafikk? versjonen er det mye viktigere å på lærkula med. 
Grafikken i oppfølgeren er stort analysere sin motstander enn før. Også når det gjelder hjemme-
sett lik grafikken i eneren. Den Tidligere kunne du finne en vin- banen er det mer å ta stilling til 
består for det meste av tabeller, nende strategi som du gang på n.år du sitter i sjefsstolen. Nye 
skjemaer og andre oversikter. gang slo motstanderne med. Nå muligheter er å bygge ut parke-
Den eneste visuelle gleden du får, er det viktigere å ta seg tid til å ringsplassen for å lokke flere til-
er ved å foreta baneforbedringer analysere motstanderen og leg- skuere og å bygge tak over tribu-
og under spill. Ved kamper er ge opp sin strategi etter deres. nene for å sikre oppmøte ved 
oppsettet forsatt det samme: Du Har motstanderen et meget regnvær. Det er også mulig å set-
ser hvor på banen ballen befinner godt angrep lønner det seg kan- te opp doer og andre fasiliteter 
seg, hvem som har ballen og hva skje å trekke ned en ekstra back for publikums komfort. 
han gjør med den. Ved målsjan- og heller satse på lange baller Hvis banen har mangler, blir 
ser ser du hendelsen i en slags opp mot en enslig spiss. resultatet en feit bot. Jeg person-
LeD-liknende grafikk som skal et- Foran hver kamp må du vur- lig fikk en kraftig bot av de lokale 
terligne en sånn måltavle som i dere det andre laget og ta stilling helsemyndighetene for uhygienis-
dag preger de fleste av Europas til din egen strategi, ellers vil ikke ke forhold! (Hmmm, kanskje jeg 
fotballbaner. laget ditt lykkes.. . skulle ha investert i de doene alli-

Også resultatet av sjansene kevel...) 
kommer opp på denne skjermen. Formasjon & taktikk Premier Manager 2 er klart en 
Alternativene her er SAVE, MISS Du kan velge mellom hele 16 for- verdig oppfølger til eneren. Visst 
og da selvfølgelig GOAL. Denne masjoner. Når det gjelder taktik- er ikke forbedringene på det gra-
grafiske «forbedringen» er ikke ker har du nå flust av muligheter. fiske og lydmessige plan de helt 

store. Men dette er ikke akkurat 
det en legger størst vekt på i et 
spill som dette. Her er det de stra
tegiske forbedringene som veier 
tyngst. Og disse er som sagt godt 
gjennomført. 

Nye og flere valgmuligheter 
gjør at spillet blir større og mer 
realistisk enn før. Så, for de som 
liker fotballspill kombinert med 
mye strategi og litt økonomisk sty
ring er 390 kroner vel anvendte 
penger ... 

Navn: 
Premier 
Manager 2 

Christer Pettersen 

Produsent: 
Gremlin 

Pris: 
Kr. 390,-
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SONY 

Kjenner du Sony's kjempeutvalg 
av CD-ROM spillere? 

At Sony er kjent for sine audio CD-spillere, vet nok 

de fleste. Så er vi da også involvert i 90% av all pro

duksjon i verden! Mindre kjent er kanskje Sonys 

omfattende produksjon av tilleggsutstyr til databran

sjen - som f.eks. våre CD-ROM spillere. 

• Sonys utvalg av CD-ROM spenner fra rimelige 

"startnivå" spillere, til spillere som tilfredsstiller de 

mest profesjonelle brukere. Dobbel hastighet gir en 

overføringskapasitet på minst 300 KB/sekund. Andre 

viktige egenskaper er rask søketid, god mekanisk 

CDU-561nS11 

CDU-S61 (intern) og 
CDU-7811 (ekstern) er 
to profesjonelle CD
ROM spillere som opp
fyller de mest kresne 
brukerkrav. Ønsker du 
å starte på et noe 
lavere nivå, anbefaler 
vi Sonys lavkost CD
ROM spillere med dob
bel hastighet - CDU-33 
(intern) og CDU-
730S/N (ekstern). 

oppbygging og bruk av høykvalitets komponenter 

som f.eks. børsteløs spindelmotor med lang levetid. 

God ventilering, ingen åpne huller, dobbelt støvdek

sel og bruk av Caddy sikrer støvtetthet. 

• Når det gjelder brukervennligheten, er det kan

skje nok å nevne SCSI-2 tilkopling, seriekopling av 

flere spillere, automatisk linserens, lesing av alle 

formater inklusive multisession Photo-CD. Utkast av 

CD 'er skjer enten fra spilleren eller kan program

styres. 

Tekniske spesifikasjoner 
CDU-561n811 : 

CD Format lesbar: CD-ROM 
Mode 1, Mode 2, CD-Audio, 
CD-ROM XA, CD-1 

Disk diameter: 12 cm, 8 cm 
Dataoverføringshastighet: 
150 KB/s (normal) 
300 KB/s (dobbel) 
(burst) 2,5 MB/s (asynkront) 
4,0 MB/s (synkront) 

Søkehastighet (inkl. forsinkelse) 
350 ms (normal) 
Fors. (max 110 ms*) 
295 ms (dobbel) 
Fors. (max 55 ms*) 

Interface: SCSI-2 
Audio: Hodetelefontilkopling 
Pålitelighet: 
50.000 timer (P.O.H.) 
Dimensjoner: 

Internt: 146 x 41 x 203 mm 
Eksternt: 177 x 58 x 325 mm 

* gjennomsnittlig forsinkelse, 
fastsatt i den "gule boka" 

CDU-56t (intern) og CDU-l8tt (ekstern) 

Ytterligere informasjon om Trinitron dataskjermer og andre produkter 
fra Sony får du hos Norges ledende dataforhandlere. 

Distributør: SANTECH AfS, Sandefjord, Telefon: 33470610, Telefax: 33470430 
Importør: SONY NORGE, Oslo, Telefon: 22 30 35 30, Telefax: 22 32 36 39 

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



Er du ute etter et adven
turespill med god gra
fikk, fart og meget lang 
levetid? Ta en nærmere 
titt på Liberation! 

AMIGA Plottet i Liberation 
er greit: En heller uheldig episo
de hvor 'Iaw inforcement droids' 
har vært innblandet, skaper ho
debry for Securi-Corpsene. Flere 
personer blir fengslet uten retter
gang for å dekke over den kjede
lige saken. Men hvorfor oppførte 
ikke droidene seg slik de skulle? 

En teori om en konspirasjon 
blant Securi-Corpsene kommer 
raskt på bordet og operasjon Li
beration settes igang. Det er din 
oppgave å lede denne operasjo
nen. 

Til hjelp har du fått med deg 
fire droider som styres fra data
maskinen din. Det gjelder å kom
me til bunns i saken, redde de 
uskyldig fengslede og hindre Se
curiCorpsene til å skape helvete 
på denne jord. Og som du sikkert 
skjønner, dette er ikke lett ... 

Fire droids til din disp 
Liberation er dventurespill hvor fi
re 'droids' står til din disposisjon. 
Hver av disse er utstyrt med for
skjellig våpen og andre trikse ting 
som du etterhvert får bruk for. 

Handlingen utspilles i en av 
fremtidens mange storbyer og 
selvfølgelig ligger alle dens fasili
teter til rette for deg. Her er det 

3S-TEKNO 

mulig å bruke dataterminaler og 
kjøpe det du har behov for i en 
av byens mange butikker. Hjelp 
kan du også få i byens bibliotek 
og rådhus. 

Med taktisk hjernegymnastikk 
og gode replikker skaffer du deg 
nyttig informasjon som gjør at du 
gradvis kommer nærmere løsnin
gen. Men det er heller ingenting 
som hindrer deg i å bruke god 
gammeldags vold ... 

Spillet kan i starten virke noe 
stort og rotete. Men så snart du 
blir kjent med kartfunksjonen blir 
alt mye enklere. 

Ta taxi! 
I begynnelsen går du gjerne og 
roter gatelangs for å finne fram. 
Men har du vett i pannen og pluss 
på postbankkortet bruker du selv
følgelig taxi. .. 

Er du av den mer skyteglade 
typen kan du velge spillets acti
onfunksjon. Resultatet blir da at 
du havner i flere skytedueller enn 
ved å velge strategifunksjonen, 
hvor du i større grad skal bruke 
hjernebarken. Men dette hindrer 
likevel ikke at det oppstår mindre 
hyggelige konfrontasjoner ... 

God layout 
Spillet kan ved første øyekast 
minne om Hired Guns, men er 
etter min mening bedre. Den stør
ste likheten er den gode layouten 
på skjermbildet. Her har du bra 
oversikt over dine egne bevegel-

ser og alle andre funksjoner i spil
let. På ett og samme skjermbilde 
kan de fleste styringskontrollene 
aktiviseres ved hjelp av et klikk 
på musa. 

Forskjellen fra Hired Guns er 
at Liberation er mye større, og at 
det er annet å gjøre enn bare å 
løpe rundt å skyte. Her har du 
også muligheten til å kommuni
sere med folk og fiske ut informa
sjon av dem. Det er også viktig 
ikke å gå amok som en bande 
viltskytende cowboyer. Hvis du 
skulle være så uheldig å skyte en 
politimann, vil du få alle byens 
politistyrker etter deg. Det sam
me gjelder .hvis du lager for mye 
bråk. Raserer du en hel bar, er 
risken stor for at du ligger kort
sluttet på bakken ti minutter se
nere. Noe av meningen i spillet 
er å skaffe den nødvendige infor
masjonen uten å lage episoder 
som når avisenes førsteside da
gen etter. 

Byen er stor og full av mulig
heter. Når du tror du har jobbet 
deg gjennom en hel bydel, viser 
det seg ofte at det er ting du har 
oversett - f.eks. en person du ikke 
har lurt nok informasjon ut av el
ler en bar du ikke har fått med 
deg ... 

Bra grafikk 
Fine detaljer gjør at bybildet får 
et realistisk preg. Foruten det van
lige 'se-rett-fram-blikket' kan du 
her også se både opp og ned, 

noe som gjør at alt sammen vir
ker mer realistisk. 

Lyden er ikke den helt store, 
men duger likevel til å skape at
mosfære i spillet. For i det hele 
tatt å høre noe av musikken er 
du avhengig av å ha over 1,5 MB 
hukommelse på maskinen din. Jo 
mer hukommelse Amigaen din 
har, jo bedre lyd og grafikk lover 
manualen. 

Manualen er enkel og grei, 
noe som etter min mening er vi
talt når man skal sette seg inn i 
et så stort spill som dette. Er du 
ikke helt blokkert er du godt igang 
etter 20 minutter. 

Mindscape har lagt ned mye 
arbeid med å lage en god intro til 
dette spillet. Her vises hele bak
grunnshistorien som en anima
sjon. 

To minus 
Det er bare to ting jeg har å sette 
fingeren på: Det ene er det vanli
ge irritasjonsmomentet, kopibe
skyttelse. Her kjører man det lite 
originale 'finn-et-ord-i-manualen
systemet', noe jeg finner svært 
plagsomt. Det andre er at det kan 
bli litt vel mye diskbytting hvis man 
ikke er i besettelse aven hard
disk. 

At produsenten også har lagt 
inn et dritekkelt loadepip, gjør ikke 
saken bedre. Men til tross for det
te, Liberation er helt klart et me- . 
get bra spill! 

Det er lenge siden sist jeg 
har opplevd et spill som er så 
vanedannende. Det ble mindre 
og mindre nattesøvn på meg 
jo dypere jeg rotet meg inn i 
konspirasjonen! 

Christer Pettersen 

Liberation 

Produsent: 
Mindscape 

Pris: 
Kr. 390,-
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Multimedia-nytt ... 
fra Faby Data! 

Sound Master 
Multimedia Volurne Con troller 

PaviLive CyD-ROM 520 
Intern CD-ROM spiller 

O Lett å installere 
O Hurtig søketid: 300msec 
O Double speed dataoverføringshastighet: 307 KBytes/sec 
O Kompatibelt: multi-session Kodak Photo CD, XA, MPC II 
O Eget interface-kort 
Introduksjonstilbud: Kr. 2.450,00. 

o Styrer lydnivå på alle PC og Mac datamaskiner 
O En knapp styrer begge høy talere 
O 1,2m kabel for desktop eller tower konfigurasjoner 
O Enkel installasjon med komplett installasjonsveiledning 
O 100% livstidsgaranti 

Kr. 290,00. 

Global Explorer 
Det mest detaljerte verdensatlas noensinne ... 

O Billedskjønn, sømløs, full-farge kart over hele verden 
O Zoom inn og ut av 11 nivåer for utrolig mye detalj 
O Indekserte referanser til mer enn 120 000 steder 
O Gatekart over mer enn 120 av verdens største byer 
O Detaljerte topografiske kart av hele planeten 
O Viser verdens flyrute-nettverk 

og mye, mye mer! Regelmessige oppdateringer 

Alt dette på en CD plate for kun kr. 1.850,00. 

For mer informasjon om disse produkter og 
våre andre multimedia løsninger, ring 
32 89 67' 60, eller send en fax til 32 89 67 65 

Alle priser er eks mva 



Teknisk sett er grafikken i spillet stort sett slik den bør være, ikke mer, men noen ganger mindre. 

Liker du følelsen av let
tere paranoia og kaldt 
nedover ryggen? Da bør 
du snarest stifte bekjent
skap med det nye gyser
spillet til Sierra, Gabriel 
Knight - Sins of the 
Fathers. 

Tenk deg følgende: Du har alltid 
opplevd faren din som litt aven 
raring . Han holdt på med mye 
merkelig, malte skumle malerier 
og skrev bøker om hendelser og 
opplevelser du aldri fikk vite noe 
om. 

Du har også hørt at faren din 
i lang tid var plaget av grusomme 
mareritt. En bilulykke med fatal 
utgang frigjorde ham fra marerit
tene, bare for at du skulle bli arv
takeren ... 

Av underlige grunner føler du 
også en spesiell tiltrekning til alt 
som har med voodoo å gjøre. In
teressen bare øker når hjembyen 
din, New Orleans, blir åsted for 
en rekke bestialske voodoo-mord. 
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Dette er antikvariatsinnehaver 
Gabriel Knights ubekvemme si
tuasjon ved spillets start, i New 
Orleans anno 1993. Du som spil
ler vet riktignok litt mer. Ved si
den av disketter og brukermanu
al finnes nemlig en malerisk illus
trert tegneserie som i vage strøk 
antyder hva som kan være grun
nen til at unge Knight i det siste 
har gjennomgått disse nattlige 
skjærsilder ... 

Knight. Gabriel Knight. 
Så begynner spillet. Du skal un
dersøke hva som egentlig ligger 
bak disse voodoo-mordene. Det 
at du forfatter en bok om voodoo 
blir etterhvert mer et skalkeskjul 
for det du egentlig søker og øn
sker - å finne grunnen til, og å bli 
kvitt, forbannelsen som hviler over 
deg. 

Du subber inn i det støvfylte 
rommet til antikvariatet. Det er 
morgen, og din eneste ansatte -
Grace - er på plass allerede. 

Nå er muligheten der for å la 

Gabriel titte litt rundt, slik at du 
kan bli kjent med stedet. Du kan 
også hive deg på motorsykkelen 
og fra bykartet utforske et begren
set antall andre steder i byen, 
blant annet. en voodoo-sjappe og 
en kirke. Etterhvert som du får 
nye opplysninger, enten via for
hør av interessante personer el
ler på andre måter, øker antall 
spennende steder å besøke. 

Etter en prat med Grace, får 
du for eksempel vite at bestemo
ren din har ringt. Hun vil at du 
skal komme på besøk og ta en 
kikk på noen av de mystiske gjen
standene som din far etterlot seg. 
Neste gang du ser på bykartet, 
er også huset til bestemor ført 
opp som et mulig sted å farte til. 

«Tell me about voodoo» 
Du har som regel ikke mulighet til 
å besøke et sted før det blir viktig 
for den generelle utviklingen i spil
let. Men husk alltid - denne ut
viklingen baserer seg på et ma
nus som må følges uten de altfor 

store sidesprang. Nettopp derfor 
kan det på en del steder i spillet 
være vanskelig å vite akkurat hva 
du skal gjø re for å få handlingen 
til å flyte yidere framover. 

I slike situasjoner er det lagt 
opp til at du skal sammenfatte 
opplysningene du har samlet un
der intervjuer du har gjort tidlige
re. Hvert eneste «forhør» du gjør 
tas nemlig automatisk opp på en 
slags kassettspiller. På den må
ten kan du i ettertid briljere med 
dine detektiv-kunnskaper ved å 
koble sammen opplysninger du 
har fått fra mange forskjellige per
soner ... 

Det er verdt å merke seg at 
samtalene med disse personene 
foregår på en litt spesiell måte. 
Du har endel faste spørsmålsal
ternativer, som «Tell rne about 
voodoo», og «How do you like 
New Orleans?» På samme måte 
som nye steder dukker opp på 
kartet, dukker også nye spørsmål 
opp på menyen etterhvert. Du kan 
for eksempel spø rre hvem som 



helst om What do you know abo
ut snakes? etter du tilfeldigvis har 
hatt en opplevelse hvor nettopp 
slanger hadde en sentral plass ... 

Slik fungerer det faktisk i hele 
spillet, teknisk sett; du starter med 
noen få spor, som snart blir flere 
(og veldig engasjerende.) 

Vedvarende personlig kontakt 
med de du møter under spillets 
gang er viktig - det er absolutt 
ikke sikkert de fortalte deg alt ved 
første møte ... 

Til slutt er det, som alltid i Sier
ra-spill , viktig å plukke opp alt 
mulig snodig du finner. Heldigvis 
har designerne av spillet latt Ga
briel moderere seg her; han pluk
ker nå faktisk bare opp det som 
kan tenkes at han logisk sett får 
bruk for senere. Litt aven lettelse 
for deg, og i sterk kontrast til tidli
gere Sierra-spill, der du for å få 
prinsessen og halve kongeriket 
måtte plukke opp en slik usann
synlig mengde meningsløse gjen
stander at selv Espen Askeladd 
ville stemplet deg som halvgal. 

Stemningsfullt 
Teknisk sett er grafikken i spillet 
stort sett slik den bør være, ikke 
mer, men noen ganger mindre. 
Personportrettene er absolutt de 
peneste - mens by- og land
skapsbildene er ganske stem
ningsfulle. Sierra har lagt seg på 
en blanding av håndtegnede og 
bearbeidede utgaver av «ekte» 
bilder. 

Musikken til spillet er rett og 
slett fantastisk. Her har spillmak
erne virkelig gjort seg fl id. 

Uten musikken mister du sto
re deler av spillet. Derfor er et lyd 
rett og slett påkrevd. Musikken er 
rett og slett fantastisk på en Ro
land-Iydmodul, og høres heller 
ikke dum ut på en Soundblaster. 

Proff CD-ROM-tale 
Gabriel Knight er en såkalt voice-

over-produksjon. Dette vil si at på 
CD-ROM-versjonen er det profe
sjonelle skuespillere som fremfø
rer all dialog! Blant disse finner 
du Mark Hamill (kjent som Luke 
Skywalker i Star Wars-filmene) og 
Tim Curry (fra Three Musketeers 
og Home Alone 2). Dette skaper 
en ny dimensjon til spillet, og vil 
være noe vi vil oppleve på man
ge CD-ROM-spill framover. 

Et stort minus er at det ikke 
finnes Gravis Ultrasound 32-bits 
DOS-drivere til spillet. Jeg har 
vært i kontakt med Sierra angå
ende dette, bare for å få vite at 
«det kommer GUS-drivere, men 
vi vet ikke når». 

Men ofrer du litt av hastighet
ten på spillet, kan du jo installere 
det under Windows. Da er du ga
rantert kompatibilitet med lydkor
tet ditt, så lenge du har Windows
drivere for det. 

Håkon Ursin Steen 

Fathers 

Produsent: 
Sierra 

• Nesten som ekte flipper: 
Pinball Fantasies er kom
met i Amiga CD32-utgave! 
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Den svære grønningen er snart bekjempet. 

En smådjevel på umulig enormt monster som vokter inn-
jakt etter pizza i feiende gangen til de mørke hulene. Men 
flott grafikk. Det er Litil det blir en usannsynlig lett match. 
Divil fra Gremlin. I løpet av noen få sekunder kla

Du heter Mutt, er en smådjevel, 
og holder til i underverdenen. En 
gang i året våkner du for å delta i 
den store rådssamlingen. Der skal 
du og alle de andre smådjevlene 
trekke et strå hver. Den som trek
ker det korteste, må dra ut i de 
mørke korridorene på leting etter 
en pizza. Ingen har kommet til
bake fra denne letingen noen 
gang. Og i år er det selvsagt du 
som trekker det korteste strået. 

rer du som regel å slå knockout 
på det klubbesvingende utysket 
som befinner seg der. 

Fra nå begynner det meste å 
bli ganske begredelig. Du starter 
din vandring rundt endeløse kor
ridorer. Iblant finner du nøkler, 
gull , styrkedrikker og diverse an
dre ting. Noen ganger avbrytes 
din kjedsommelige tur av at du 
finner en dør. Bak denne døren 
støter du på prøvelser og utfor
dringer av varierende art. Her fin-

I starten virker spillet loven- ner du de få lyspunktene i spillet 
de. Du skal først bekjempe et - men samtidig også de forferde-

Korridorer og atter korridorer ... 
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lige nedturene. 
En ting er nemlig å bekjempe 

enda et monster a la det du møt
te ved inngangen. Noe helt annet 
er når du kommer inn i labyrinter 
som er så godt som umulig å 
komme ut av. Du klarer det til 
slutt, men kutter opp den ellers 
relativt flytende handlingen ved 
at det krever massevis av tid, og 
en konsentrasjon som du ellers 
bare trenger å vise ved heldags
prøver i matematikk. Dette øde
legger spillet totalt. Som litt ek
stra salt i såret: Hvis du gir opp å 
komme deg ut av labyrintene, er 
det ingen annen måte å avslutte 
spillet på enn å ta omstart på da
tamaskinen! 

Tegnefilm-grafikk 
Lyden er ganske så standard, og 
grafikken er etter min mening det 
eneste lyspunktet. Alt grafikk er 
nemlig laget i «tegnefilm»-stil. Og 
hovedfiguren reagerer faktisk for
skjellig på gjentatte hendelser. Ek
sempelvis trekker Mutt seg opp 
av dypet med en oppgitt mine før
ste gang han faller ned i et hull. 
Neste gang han faller nedi, hop
per han raskt opp og begynner å 
kjefte på deg. Ganske så fiffig. 
Hvis du venter for lenge med å 
bevege Mutt, legger han seg ned 
for å drømme litt (favorittaktivitet) 

- eller han begynner å lese en 
bok. Men, lar du Mutt gjøre noen 
av disse aktivitetene for lenge, 
kommer snart den lokale bødde
len og avslutter spillet ved å dra 
deg ned til torturkammeret. 

Tålmodighet 
Har du en grenseløs tålmodighet 
og en uhemmet forkjærlighet for 
tegnefilm, da kan nok Util Divil 
være spillet for deg. Ellers - spar 
pengene! 

Håkon Ursin Steen 

Produsent: 
Gremlin 

Pris: 
Kr. 390,-
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Sierra er ute med Police 
Quest IV - med undertit
telen Open season. 

God grafikk ... 

Spillet er kommer i både 256-far
gers og 16-fargers versjon i både 
diskett- og CD-ROM-format. Sier
ra slår i bordet med en skikkelig 
garanti til de som kjøper Police 
Quest IV: Hvis du ikke er fornøyd 
med spillet, kan du returnere det 
direkte til Sierra og få et 
nytt spill i bytte. De eneste krav 
er at du gjør dette innen 30 da
ger, og at du har kvittering. Sier
ra krever også at du forklarer 
hvorfor du eventuelt ikke er for
nøyd ... 

... men brutal handling. 

Hva trenger Jeg 
for , spllle~ 
Police Quest IV har støtte for de 
fleste lydkort, bl.a. Adlib og 
Soundblaster. 

Spillet spiser ca. 22,5 MS av 
:J_.*en din. så du må minst 

Ihf.:~._ -mye ledig plass .. dU Jn.. 

Police Quest IV tar deg med til de skumle bakgatene i Los Angeles. 

pla lydeffekter. Du bør ha minst 
640k base minne og 2 MS RAM. 

du når som helst kan lagre spillet 
når du ønsker å ta en pause. Der
med kan du neste dag - eller når 

Spillet er et speilbilde av dagens harde virkelighet i amerikanske storbyer. 

Musestyrt 
Spillet har veldig bra grafikk - ba
re ta en kikk på skjermbildene her 
på siden I Du bruker musen til til 
å styre det hele, og trenger ikke 
skrive noen ting - bortsett fra fil
navn når du skal lagre underveis. 
Du kan lagre opp til 20 forskjelli
ge filer. 

det måtte passe deg - hente frem 
det lagrede spillet igjen og fort
sette akkurat der du befant deg. 

Finn morderen I 
Spillet er ikke som Police Quest 
1, 2 og 3 der du hadde rollen 
som Sonny Bonds. Nå er du nem
lig John Careysom jobber i draps
avdelingen i Los Angeles Police 
Department. 

Det første som skjer, er at din 
gode venn - politimannen Bob 
Hickman - blir torturert og drept. 

Det blir din sak li finne mor
deren sammen med din ~ 
Hal Bottoms. Det skjer fI8te 
ettedwert og alt blir "* ___ ,-.~_'. 

itmviIdet. Du kommer 

Angeles. 
Spillet tar lang tid å komme 

seg gjennom, og det skjer mye 
spennende underveis. 

Jeg likte denne Police Quest-

Med politiet på skytetrening. 

utgaven godt - nettopp fordi det 
var god lyd og grafikk. Jeg syns 
handlingen er bra laget, og opp
levde spillet hele tiden som skik
kelig spennende. 

Liker du spenningsspill, anbe
faler jeg absolutt dette spillet. Og 
husk: Hvis det likevel ikke skulle 
falle i din smak, så har du mulig
heten til å bytte det i et annet 
Sierra-spill. Mer informasjon om 
det følger med i spillpakken! 

Hans Chrlstlan 
Eiken, 

T'''''''' 

ce Quest som sitt favoritt
spilI. Lar du blikket vandre 
over til neste side, nederst, 
kan du se enda en Police 
Quest-hyllest! :-) 



Skriv om DITT favorittspill 
i TEKNO! Legg ved et bilde 
av deg selv og send det he
Ie til: TEKNO, Mitt favoritt
spilI, postboks 250 Økern, 
0510 Oslo. 



Fury of the Furries 
_ gørre pelsdyr! 

Dette er uten tvil et av de 
kjedeligste og mest dus
tete spillene som noen 
gang er utgitt. Unngå! 

PC • AMIGA Etter en 
mislykket invasjon av jorden, er 
Tiniesene på vei tilbake til hjem
planeten Sklumph. Men her er 
ikke ting slik de alltid har vært. 

Kongen har gjort et forsøk på 
å forandre Tiniesene til sosiale 
personer (!) , noe de med svar
test humor sterkt mislikte. 

Et opprør ledet av The Wicked 
One blir resultatet. Kongen er tatt 
til fange og The Wicked One har 
erklært seg selv som hersker over 
Sklumph! Det er nå opp til Tinie
sene som kom hjem fra den mis
lykkede invasjonen av jorden til, 
originalt nok, å redde Sklumph! 

Fury of the Furries er et lite 
originalt brettspill hvor du med list 
og god joystickføring skal kom
me deg over til neste brett ved å 
finne Exit. Dette blir etterhvert me
get vanskelig da brettene etter
hvert blir lengre og Exit langt mer 
kronglete å finne fram til... 
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En Tiny har den egenskapen 
at han kan skifte farge og samti
dig egenskaper. Ved gul farge 
kan man fyre av Fireballs og gå 
gjennom ild. Ved blå farge kan 
en Tiny svømme under vann og 
spytte dødelige luftbobler. Ved 
grønn farge kan den feste en line 
til nesten hva som helst og heise 
seg opp. Og ved rød farge blir en 
Tiny så sulten at han kan spise 
nesten hva som helst. Dette in
kluderer bakken han går på og 
enhver vegg han måtte støte på ... 

Når sant skal sies er ikke Fu
ry of the Furries et særlig bra spill. 
Brettspill må ha mer originalitet 
hvis det skal fenge. Her har man 
tatt et helt vanlig brettspill og put
tet på noen duste pelsdyr og tror 
at det skal selge. 

Musikken er fengende og fak
tisk ganske bra. Grafikken er og
så helt OK, men man får etter
hvert vondt i øynene pga. de alt
for små figurene. Det er selve 
spillideen det er noe galt med. 
Det er faktisk gørr kjedelig å spil
le! Figuren du spiller er vanskelig 
og veldig treg å styre. Det faktum 

Styr unna dette spillet! 

at du må bytte farge for hvert nye 
problem som melder seg, gjør 
heller ikke saken bedre. Er du i 
øyeblikket en Tiny med gul farge 
og må svømme under vann for å 
komme videre, er eneste mulig
het å bytte farge. Altså en opera
sjon som tilfører spillet enda mer 
treghet. Idiotisk! 

Visst er spillet i samme sjan
ger som Zoolog Zool2, men Fu
ry of the Furries faller likevel igjen
nom i sammenligningen. Viktige 
ingredienser som fart, action og 
kuule lydeffekter virker det som 
produsenten helt har oversett. 

Dette var helt forferdelig! 

Christer Pettersen 

Produsent: 
Kalisto 





Monster 
Bash 
Tittel: Monster Bash 
Produsent: Apogee 
Pris: Shareware 

PC Monster Bash er et share-
warespill som kan 
hentes fra BBSer. 
Du beveger deg inn 
i en liten gutts drøm

meverden, der du skal redde små 
hjelpeløse hunder og katter som 
er fanget av store slemme mon
stre. Dyrene sitter innesperret i 
trange bur, og når du klarer å be
fri dem kommer det glade bjeff 
eller mjau som takk. Du er utstyrt 
med caps, baby-dress og en 
sprettert. Men pass på, det er 
mange farer som lurer: Ut fra veg
gene kan det komme fæle slan
ger, og her og der dukker det og
så opp spøkelser. 

Som sagt beveger du deg inn 
i en liten gutts drømmeverden -
som vel mest arter seg som et 
mareritt. Derfor vil jeg ikke anbe
fale spillet til mindreårige, selv om 
jeg syns det ellers er meget bra. 
Monster Bash har støtte for 
Soundblaster. Filen kan hentes 
ned fra bl.a. BBSene Skyline og 
Soundserver. Fil navnet er: 
MBASHUCU.ZIP 

ALT OM SPILL! 
HURTIGSPOLING 

noe for deg. Her kan du sitte i 
intens konsentrasjon i timevis (når 
vi ser bort fra den dumme kopi
beskyttelsen som dukker opp irri
terende mange ganger). 

Genesia er et strategispill der 
du skal bygge din egen by fra 
null og niks til den største og ster
keste. Flere kan spille samtidig, 
men du kan også velge å spille 
alene mot PCen. I tillegg til å dri
ve byplanlegging er det om å gjø
re å samle inn syv juveler som 
ligger spredt rundt på forskjellige 
steder. I motsetning til mange an
dre strategispill - hvor det er mu
lig å bruke vold for å nå sine mål 
- så har du i dette spillet mulig
heten til å prøve forhandlingenes 
noble kunst. Men om dine mot
standere skulle ha fått tak på en 
eller flere av de dyrebare juvele
ne, så kan det tenkes at du ikke 
kommer utenom en kamp eller to 
likevel hvis du forsøker å «hen
te» de edle steinene. 

Når du starter spillet, får alle 
deltakerne et landområde hver. 
På hvert område dukker det opp 
mennesker, og ved hjelp av dis

kes du, vil samfunnet ditt vokse 
og tiltrekke seg stadig flere men
nesker, som igjen kan utføre de 
oppgavene du måtte ønske. 

Men det er en grense for hvor 
mange mennesker som kan leve 
på ett landområde. Hvor god øko
nomien blir, avhenger også av 
hvordan topografien er. Er det 
mye fjell & daler gjør du ikke lurt i 
å regne med den helt store av
kastningen (hei, EU!). 

Manualen er på 64 sider, og 
vanligvis blir jeg skeptisk når 
«oppskriftsboken» er så omfatten
de. Enten pleier det å være umu
lig å spille uten å lese massevis 
av sider, eller så pleier boken å 
være full av koder som du stadig 
må finne frem til for i det hele tatt 
å få lov til å spille. Min skepsis 
viste seg å være berettiget, for 
dette spillet er belemret med en 
irriterende kodebeskyttelse. Ikke 
bare må du finne frem til riktig 
kode FØR du begynner å spille -
nei, du må også lete frem disse 

idiotiske kodene MENS du spil
ler! STORT minus! 

Jo-Helge Paulsen se skal du så prøve dine evner 

I Byggmester 

Tittel: Genesia 
Produsent: Kalisto 

PC Har du lyst til 
å bli hersker over 

som byggmester. Ta godt vare 
på medarbeiderne dine! Liker de 
seg ikke, blir de syke eller stikker 
av, og da står du alene og mak
tesløs tilbake. Miljøverntanken har 
også fått innpass i Genesia: Du 
må ta spesielt vare på trærne. 
Hogger du ned alle, må du be
gynne å importere, og samtidig 
er risikoen stor for at mangelen 
på trær kan utløse en naturka
tastrofe (du vet det der med øko
logisk balanse) . 

Menneskene kan settes til å 
utfø re en rekke forskjellige opp
gaver. Det er din jobb å sette rett 

Grafikken er så-som-så. Fin 
for bergensere kanskje. For det 
regner og regner i dette spillet, 
og av og til smeller det til med et 
skikkelig tordenvær også. Men 
tordenbrakene er langt fra krafti
ge. Lyden er i det hele tatt tem
melig flat, spør du meg. 

Hjerte 
smerte 

Tittel: Heartlight 
Produsent: Epic Megagame 
Pris: Shareware 

~ I sharewarespi llet Heart
light fra Epic Mega
game er du en alv 
som har fått i opp
drag å samle alle 

hjertene som befinner seg i 20 
forskjellige rom. Men det er mas
se farer på din vei - blant dem 
kuler & granater, så vær varsom! 
Spillet går ut på at du skal samle 
sammen hjertene som er gjemt 
på alle tenkelige og utenkelige 
steder. Du må blant annet ta i 
bruk sprengstoff for å få tak i no
en av hjertene, fordi de er be
finner seg innmurt i vegger! Men 
så snart du har klart å samle 
sammen alle hjertene, åpner en 
dør seg. Du har klart spillet! 

Heartlight er et spill som ab
solutt er verd å laste ned. Det har 
skikkelig bra lyd, og grafikken er 
også god. 

Skal jeg sette fingeren på noe, 
må det være at spillet kanskje er 
litt ensformig. Men vi kan vel ikke 
forvente alt av et sharewarespill? 

Filen kan hentes ned fra bl.a. 
BBSen Skyline med følgende 
kommando: f d heart. zip 

let person i rett jobb til rett tid. Lyk- Yngve Kristiansen Jo-Helge Paulsen 
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Tittel: Race the NAGS 
Produsent: Richard Olsen 
Pris: Shareware 

PC Er du klar for gambling? 
Da bør du laste ned 
sharewarespi lIet 
rtnags 12.zip! 

Glem Øvrevoll! 
Glem Bjerkebanen! Nå kan du 
spille på hester hjemme i din egen 
stue! 50 dollar i håndpenger, og 
så er det bare å satse på de hes
tene du mener vil vinne. Her kan 
du hente den helt store gevin
sten! Alle hestene har sine odds, 
akkurat som i virkelighetens ved
deløp. 

Når løpene starter ser du hes
tene løpe over PC-skjermen, og 
nederst ser du kommentatorens 
replikker, som av og til er ganske 
ville. 

Til tross for at dette er et lite 
spill, er grafikken meget bra. Ly
den kunne derimot vært bedre, 
men et ok spill for deg som vil 
satse på hesteveddeløp uten å 
risikere tom lommebok! 

Du kan hente ned dette spil
let fra bl.a. Skyline BBS med kom
mandoen f d rtnags12. zip 
(Husk at du trenger utpakkings
programmet pkunzip for å pak
ke ut filen. Dette ligger også på 

1 de fleste BBSer.) 

Slåss
kamp 
over null
modemkabel! 
Tittel: Megatron 
Produsent: Stanley Design 
Pris: Shareware 

Megatron er et robotspill 
_ 11':=::::::" som kan hentes fra 

de fleste BBSer i 
Norge. Du beveger 
deg inne i en laby

rintformet grotte i jakten på din 
motstander. Dette er et slåss
kampspill uten de store utfordrin
ger til hjernen. Ved hjelp av to 
maskiner og en nullmodemkabel 
(se forrige TEKNO) kan du spille 
mot en kamerC!t. SpmE?t tl~r ~tøtte 
for Soundblaster lydkort, og kan 
hentes ned fra bl.a. Skyline BBS 
med denne kommandoen: f d 

Jo-Helge Paulsen 

Tittel: Tie Fighter 
Produsent: Lucas Arts 

PC Lucas Arts er på vei med 
enda et spill fra de ytre galakser: 
Tie Fighter føyer seg pent inn i 
serien av spill som har hengt seg 
på filmsuksessen Star Wars. Sist 
ut var CD-ROM-spillet Rebel 
Assault, som med gnistrende 
grafikk og bra action ser ut til å 
bli en skikkelig bestselger. 

Vi har foreløpig bare prøvd en 
begrenset demoversjon av Tie 
Fighter, men det ser ut til at det 
ikke er spart på effekter i dette 
spillet. 

Handlingen skal denne gan
gen være snudd på hodet, ifølge 
forhåndsreklamen. Hva det betyr, 
og hva vi syns om spillet, får vi 
vente med til den vi har fått prøvd 
den fulle versjonen. Mens du ven
ter - nyt skjermbildene! 

I ORTRETTET AV DEN KLOKE HESTEN (følg pilen!), OG LEGG DET PÅ PLASS I LOMMEBOKEN DIN! DET ER VELDIG TØFT! 



Lufthockey 
for WindoWs! 

Maktsyke dataspillere 
har fått enda en anled
ning til å utfordre sine 
strategiske tenkeevner. 
I Starlord fra MicroProse 
kan du bli galaksens 
diktator. 

PC Du befinner deg noen få 
tusen år fram i tiden. Kolonise
ring av planeter har ført til at men
neskene lever stadig lenger fra 
hverandre, og det er blitt umulig 
for ett enkelt styre å holde kon
troll med alle. Senatet, den øver
ste myndigheten, har satt deg inn 
i rollen som Starlord. Det vil si at 
du er en av mange lokale her
skere, som i utgangspunktet har 
som oppgave å opprettholde ro 
og orden. Men, grådig som du er, 
vil du selvfølgelig også gjøre ditt 
beste for å utvide territoriet ditt. 

For å velge nøyaktig hvor 
maktsulten du skal være, må du 
først bestemme deg for hva slags 
tittel du skal ha. For å få størst 
mulig utfordring, velger du deg en 
litt ned på rangstigen. Jo mekti
gere og tøffere du blir, jo flottere 
tittel får du å smykke deg med. 
Målet er å bli Emperor of the Ga
laxy, som du bare kan oppnå når 



-- - - - , 
:lf i din egen ga aks __ e_- --

god demonstrasjon på hva en 
vanlig VGA-skjerm kan klare. 
Resten av grafikken er OK, men 
den kunne gjerne vært litt mer 
fargerik. 3D-grafikken i kampsce
nene er derimot glimrende. 

! 

--o 

Når du angriper en annen Starlord, vil du få muligheten til å kjempe selv. 

alle fiender er ryddet av veien. 
Hvis du har veldig god tid, kan 

du spille i Dynast y Mode. Da re
presenterer du en hel StarIordfa
milie, og kan holde på til hvert 
eneste medlem er eliminert. Eller 
du kan bare spille i Single Mode, 
for en litt mindre langvarig utfor
dring. 

Selv om stjernekrig er selve 
essensen i spillet, er det mye du 
må tenke på. Den strategiske de
len av Starlord er den viktigste, 
og som vanlig er poenget å for
dele begrensede ressurser på en 

best mulig måte. Du må først og 
fremst planlegge hva du skal bru
ke pengene dine til. Du må kon
stant bygge flere romskip, så du 
kan holde andre griske Starlords 
på trygg avstand. Romskip tren
ger selvsagt drivstoff, mannska
pet trenger mat, og du må ha nok 
artefacts, som er myntenheten i 
spillet. La stjernene gjøre noe nyt
te for seg ved å produsere varer 
på dem. Du kan så selge varene 
til andre Starlords, så du tjener 
litt. Det er viktig å holde de øko
nomiske hjulene i gang. 

Føl gleden i å finne din motstanders svakheter ... 

Hver av motspillerne dine har 
sin egen personlighet. Du vil mer
ke etter hvert at noen er mer ag
gressive, smartere, eller modige
re enn andre. Fellestrekk av dis
se egenskapene kan du også fin
ne innen hver enkelt familie. Folk 
i familie med hverandre reagerer 
ofte likt på de samme situasjone
ne. 

Du får også anledning til å tes
te dine reaksjonsevner. Når du 
angriper en annen Starlord, vil du 
få muligheten til å kjempe selv. 
Det vil si at du er pilot på din 
egen Battlefighter! Kampsyste
met er nemlig den mest omfat
tende og beste delen av spillet. 
Som i et hvilket som helst skyte
spill, har du her et vell av for
skjellige skip og våpen du kan 
velge mellom. Føl gleden i å fin
ne din motstanders svakheter 
med radar, missile-interceptor, el
ler en annen mer eller mindre nyt
tig funksjon. Se skipet ditt fra et 
utall av vinkler. Her kommer og
så den berømmelige joysticken 
inn i bildet. Du kan selvsagt sty
re skipet ditt med både mus og 
keyboard også, men det er langt 
mer tungvint. 

Introen på begynnelsen er en 

Du må forresten ha lydkort for 
å få fullt utbytte av spillet. Uten et 
Roland, Ad-Ub eller Soundblas
ter-kort, får du ikke et pip ut 
PCen. Lyden er MEGET bra, 
siden av BANG! BOOM!-Iyden 
under kampene, bli du foret m 
nokså stemningsfull musikk. 

Men Starlord blir dessverre 
dri en klassiker. Til det er det 
for gravalvorlig, og er heller 
særlig originalt. Det er skuffend 
at det ikke finnes en eneste h 
moristisk kommentar under spi 
let. 

Dessuten burde det i det mi 
ste vært mulig å spille to 
ner samtidig. Manualene, som 
på over 100 sider tilsammen, b 
litt vel tungt fordøyelige. Du 
nemlig igjennom en god del 
dem før du i det hele tatt 
begynne å spille. Personlig 
nes jeg at f.eks. Elite Il er et 
dre alternativ, men om du liker I 
«tunge» strategispill, er ikke d 
te det dårligste du kan velge. 

Vær bare oppmerksom på 
det krever masse tid og tål 
dighet! 

Produsent: 
MicroProse 

Pris: 
599,-

• Et nytt action-spill er på 
vei. Corridor 7 er navnet, og 
det bruker mye av samme 
teknikken som i Doom. 

TEKNO·S 



TEKNO har vært på vårens store 
spil/messe i London. 

LONDON (TEKNO) : Ønsker man 
å vite hva kommende sesong 
bringer av nye dataspill , ja da 
gjester man London og ECTS. 
ECTS (European Computer Tra
de Show) er den europeiske da
taunderholdningsbransjens viktig
ste samling. Hit kommer alt som 
kan krype og gå av innkjøpere, 
journalister og distributører for å 
sjekke ut hva programvarehuse
ne kan bringe til torgs. 

London er dataunderhold
ningsbransjens absolutte hoved
stad. Her finner vi de aller fleste 
av de store spillprodusentene re
presentert. To ganger årlig setter 
spillprodusentene hverandre i 
stevne for å lansere nye titler for 
kommende sesong. 

Her har du en pekepinn på 
en del av det som kommer på 
PC, PC CD-ROM, Amiga og 
CD32. 

Cyberdreams: DARK SE ED Il: 
Mike Dawsons mareritt fortsetter! 
Godt hjulpet av H.R. Giger (man
nen som skapte Alien-monsteret) 
fortsetter historien der Dark Seed 
slapp. Produsenten lover deg 
mareritt! Kun SVGA PC CD-ROM 
og Macintosh. I HAVE NO 
MOUTH, AND I MUST SCREAM: 
Skrevet av prisbelønte Harlan EII
ison, fantasiforfatteren med over 
48 bøker bak seg. Vi reiser her 
inn i en superdatamaskin hvor vi 
møter en ny og bisarr verden. Kun 
SVGA PC CD-ROM og 
Macintosh. HUNTERS OF RALK: 
Det fø rste av mange eventyr i et 
nytt rollespill-univers. Handlingen 
utspiller seg på planeten Ralk i 
en annen galakse i fremtiden. En 
annen stamme truer med å utra
dere hele Ralk-klanen, noe du 
som spiller ikke akter å finne deg 
i. I rollespillet har man integrert et 
såkalt Fully Integrated Angular 
Combat System, så her er det 
duket for en bra combat mode. 
Kun SVGA PC CD-ROM og 
Macintosh. RED HELL: Inn i frem-
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tiden igjen. Verden domineres av 
russere(?). I dette fremtidseposet 
med cinematic 3D-animasjon, di
gital dialog og over 70 locations, 
må du ta knekken på din egen 
sønn som er blitt hjernevasket av 
russerne. Kun PC. 

Team17: ARCADE POOL: Bil
jardspill med en del nye teknik
ker som gjør det enkelt å spille. 
PC og Amiga. ULTIMATE BODY 
BLOWS: Beat'em-up-spillet i ny 
og forbedret utgave for CD32. 
Hele 23 personligheter, 16-track 
digital musikk og 8-player option. 
OVERDRIVE: Amiga-bilspillet 
slippes nå for PC. KING OF THIE
VES: Et strategi-action spill med 
audio- og videosnutter blandet 
sammen med arkade-sekvenser. 
A1200. CD32 og PC. 

Zeppelin: INTERNATIONAL 
SOCCER: Fotballspill for opptil 8 
spillere, cup'er og turneringer, 
oppdaterte spillerdata og masser 
av forskjellige muligheter og valg. 
Kun PC CD-ROM. BLADE WAR
RIOR: Adventurespill med fet gra
fikk og stor spillbarhet. Kun PC 
CD-ROM. INTERNATIONAL 
ATHLETICS: Sportsspill med al
le øvelser et skikkelig idrettsstev
ne bør ha. Kun PC CD-ROM. 
FRANKENSTEIN: Adventure-spill 
basert på det velkjente plottet der 
en mann bringes tilbake til liv av 
en gal vitenskapsmann. PC og 
PC CD-ROM. ALEX DAMPlER 
ICE HOCKEY: Alex Dampier, en
gelsk hockey-trener og canadisk 
hockeyspiller, har samarbeidet 

med Zeppelin med denne Hoc
key-simulatoren. PC og PC CD
ROM. 

SCI: CYBERWAR: Episode 2 av 
The Lawnmover Man-trilogien. 
Riktignok slippes spillet ikke før 
oktober, men dette ser fett ut. 
Spillet kommer på PC CD-ROM 
og CD32 og produsentene had
de etter sigende store problemer 
med å få plass på 3 CDer! 

Microprose: Foruten en haug 
med flysimulatorer, slippes føl
gende spennende titler: BLOOD
NET, THE CYBERPUNK VAMP
IRE GAME: Dette er et interaktivt 
rollespill som kombinerer de to 
populære ingrediensene Cyber
punk og vampyrer. Ransom Stark 
er helten, en frilans hacker som 
nesten har blitt vampyr, godt hjul
pet aven fyr ved navn Van Hei
sing. Nå må Stark drive gatelangs 
i Manhattan (år 2094) for å finne 
en effektiv motgift. PC og PC CD
ROM. IMPOSSIBLE MISSION 
2025: Dette er et actionspill med 
klassisk menneske mot maskin 
plott. Vi melder om meget bra og 
realistisk grafikk med masser av 
roboter, dataterminaler som må 
utforskes og flere ekstraspill. 
A500, A1200 og CD32. 

Millennium: GLOBAL EFFECT: 
En strategisimulator der du blir 
ansvarlig for hele klodens ve og 
vel. I begynnelsen er jorden i ba
lanse, men etterhvert som sivili
sasjoner etableres, industri forsø
pler og kriger ødelegger vil pro-

blemene bli mange. Du må rydde 
opp! CD32. DIGGERS: Et arca
de strategi-spill med skyhøy av
hengighetsfare. Du legger ut på 
en underjordisk reise i labyrinte
ne på planeten Zarg. 33 leveis. 
Tidligere utgitt til Amiga, nå på 
PC og PC CD-ROM. JAMES 
POND 3: Operation Starfi5h er 
navnet på dette plattformspillet. 
Superhelten Pond i kjent stil. 
A500/600, CD32 og A1200. PIN
KlE: En ny plattformhelt som skal 
gi ut singel snart. Pinkie er en 
nusselig alien på leting etter no
en dinosauregg. A500/600 CD32 
og A1200. 

Mirage: RISE OF THE ROBOTS: 
Et slåss-spill som kombinerer ra
dikal «3D modelling software» og 
god «heltekontroll». Handlingen 
er satt til Metropolis 4 i Electro
corp-bygningen der militære og 
industrielle roboter blir produsert. 



Hele produksjonen utføres av så
kalte supervisors, roboter bestå
ende aven hyperintelligent me
tallegering. Et egovirus infiltrerer 
supeNisor-robotene - noe som 
medfører at de prøver å ta over 
hele komplekset og de andre ro
botene. PC, PC CD-ROM, A1200 
og CD32. 

Europress Software: KLlK'n 
PLAY: Det mest innovative spil
let på hele messen! Klik'n Play er 
et revolusjonerende Windowsstøt
tet spill hvor du ved hjelp av klikk 
og dra-teknikk lager dine egne 
spill. Kun for PC. 

Accolade: JACK NICKLAUS 
SIGNATURE EDITION & COUR
SES: Golfklassiker som nå kom
mer på PC CD-ROM. I tillegg til 
den gamle utgaven inkluderer 
CD-ROM-utgaven 16 ekstra ba
ner. VIDEO SPORTS FOOT
BALL CD (arbeidstittel): Avansert 
CD-teknologi ligger til grunn for 
denne amerikanske fotball-simu
latoren. Spillet inkorporerer origi
nale videobilder. PC CD-ROM og 
Macintosh CD-ROM. SUPER HE
RO LEAGUE OF HOBOKEN: Et 
science fiction eventyrspill med 
mye humor. Stedet er et Amerika 
der forurensning og forfall råder. 
Gatene er fulle av sære monstre 
som lever på stråleavfall. I et lite 
hjørne av New Jersey samles en 
gjeng superhelter som har sett 
seg lei på situasjonen. PC, PC 
CD-ROM. 

Ocean: INFERNO: I denne spa
ce-simulatoren kan du fly over 
700 oppdrag. Ett spill kan bety 
opp til 70 oppdrag. Enten i rom
met, inne i romskip eller på en av 
de ti planetene. Bra grafikk og 
spennende cinematiske effekter. 
Lydsporet er skrevet og utført av 
kultbandet A/ien Sex Friend. Et 
spill verdt å sjekke ut. PC, PC 
CD-ROM. TFX: Storselgeren på 
PC finner i løpet av sesongen vei
en til A 1200 og CD32. 

Maxis: SIMCITY 2000: PC-best
selgeren finner veien til A 1200 og 
PC CD-ROM. CD-utgaven vil bl.a. 
inneholde real-time video-dekning 
av hva innbyggerne til enhver tid 
foretar seg. WRATH OF THE 
GODS: Gresk mytologi ligger til 
grunn for dette rollespillet som 
nesten utelukkende bruker real
time video. Foruten selve spillet 
som er veldig omfattende, får du 

også solid bakgrunnsinformasjon 
om gresk mytologi med bilder og 
det hele . PC CD-ROM og 
Macintosh CD-ROM. 

SIMRAINFOREST: Driv din egen 
regnskog. Oppretthold balansen 
mellom natur og utvikling. Husk 
her er det ikke noe tull. Regnsko
gen er nemlig basert på en or
dentlig skog. PC CD-ROM. SIM
CITY 2000 SCENARIOS: Volu
me 1: Great Disasters er en opp
graderingsdiskett som gir deg nye 
scenarier å bryne deg på. Hittil er 
det kun fra amerikanske byer, 
men Maxis lover å lage en euro
peisk også. PC og Macintosh. 

LucasArts: TIE FIGHTER: Den
ne space-simulatoren er oppføl
geren til X-WING. For første gang 
opplever vi eventyret fra The 
Empire's synsvinkel. Er STAR 
WARS-sagaen en utømmelig kil
de? Kun PC. 

US Gold: WORLD CUP USA '94: 
Dette blir 'det offisielle VM-spillet, 
og følgelig en av US Golds viktig
ste satsinger denne sesongen. 
Her snakker vi om ultraglatt gra
fikk, realistisk animasjon, taktikk 
og lag customizing, samt 1-, 2-
eller 4-spiller valgmulighet. Det 
hele foregår selvfølgelig på de vir
kelige banene. PC og AMIGA 
(usikkert hvilke maskiner). DEL
TA V: Dødelig space racer, der 
såkalte Netrunner's kjemper mot 
hverandre i 2S6-fargers 3D poly
gon-grafikk. Modem-eiere kan 
glede seg over en spesialkonstru
ert utgave der opptil 6 Netrunner's 
kan kjempe mot hverandre. PC. 
AL-QADIM: Fantasirollespill i bes
te arabiske netter-stil. Rollespillet 
har inkorporert både real-time-ac
tion og arkadekamper. PC og PC 
CD-ROM. DARK LEGIONS: Et 
action strategispill med armeer av 
kultne monstre og magikere. Mo
dembrukere kan se frem til nett
verksmoro! PC og PC CD-ROM. 

Sierra: OUTPOST: Vi skal SO år 
frem i tid. Jorden er i ferd med å 
gå under. Ved hjelp av sofistikert 

: SPi,,~i~~;;;'~-;å~~-:g4-1 
I U~der årets vår-ECTS ble det kår . . I 
I minert i forskjellige kategorier ~t vinnere. Mange sp,II var no- I 
I , og er følger de viktigste vinnerne' I 

ECTS AWARDS 1994 . 
I Beste CD-spill: Rebel Assault I 
I Arets S~iJ! i Skandinavia: SimCity 2000 I 
I Mest onglnale spill: Syndicate I 
I Arets spill utvikler: LucasArts I 

Arets spill: Doom L Arets beste spill uansett kategori: Doom : 

Når de beste spillhusene sam
les for å vise frem sine kom
mende genistreker, ja da hag
ler det med programvare. Men 
som kjent er ikke kvantitet det 
samme som kvalitet. Skal man 
virkelig være kritisk, kan man 
si at samlingen ikke bød på de 
helt store overraskelser. Det var 
langt mellom nye innovative 
spilløsninger som flytter gren
ser. Men for all del, de fantes. 
Vi mener Europress' KLlK'n 
PLAY var messens og kom
mende sesongs mest interes
sante produkt. Det Windows
støttede programmet som lar 
deg lage dine egne spill ved 
hjelp av klikk og dra-teknikk var 
meget imponerende. 

utstyr må du nå finne nye verde
ner hvor du kan bygge opp nye 
sivilisasjoner. Dette er en space
simulator som tar i bruk NASA
forskning slik at du kan bygge og 
drive dine romstasjoner. Ganske 
likt kommende SimUniverse som 
er under utvikling. PC og PC CD
ROM. BATTLEDROME: Robot 
slåss-spill. En klar konkurrent til 
Rise Of The Robots. Battledrome 
er modemstøttet. PC. SIERRA 
SOCCER World Challenge Edit
ion: Sierra fikk ikke World Cup 
USA '94-kontrakten, men prøver 
seg allikevel. Vi nevner finesser 
som: Opptil 8 spillere, 26 av de 

.... 

Ellers florerte det naturligvis 
av fotballspill , nå som fotball
VM er rett rundt hjørnet. Men 
hvorvidt noen av dem i spill re
al isme kan hamle opp med 
f.eks . Renegade's Sensible 
Soccer, er usikkert. 

Et annet sikkert tips for hva 
som er hot, er Virtual Reality. 
Nesten alle gjorde bruk av be
grepet i sine spill enten det var 
virtual sjakk eller Reality Land
scaping. Virtual Reality-aktige 
spilloppleveiser er trendy, men 
vær klar over at de færreste 
kan holde det de lover. Så vær 
kresen i fremtiden når disse be
grepene skriker mot deg fra 
spilleskene. 

beste lagene og mulighet for å 
lage opptil 40 nye lag. ASOO (1 
MB) , A600, A 1200, A3000 og 
A4000. KING'S QUEST VI: PC
klassikeren endelig tilgjengelig ti l 
Amiga. ASOO, A600 og A1200. 

Infogrames: AFTER DARK 2: 
Suksessen følges opp med PC 
CD-ROM-utgaven. 

" " NO _~.r "_ 

Rapport fra London: 
Morten Kjølberg 
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Endelig et skikkelig sky
tespill for PC: Raptor -
Call of the Shadows! 

PC Dette har vi venta på så 
- _ .. .. _- IenJ~Ei~~ Etter arelan g-

tl1l417S frustrasjon over 
,Ill $$S! mangelen på skikke-

I lige shoot'em-ups 
for PC, kommer 

Raptor svevende som en kjær 
)ekreftelse på at det går an å 
age sånne spill på PC også. 

Og her er det ikke mangel på 
3kte shoot'em-up-vare. Perspek
:ivet er selvfølgelig fra oven. Du 
:;tyrer et romskip som suser av
~årde over et nydelig tegnet land
:;kap. Mens både helikoptre, fly, 
tanks og fantasi-romskip angriper 
: forskjellige formasjoner, ruller det 
1ele silkemykt over skjermen. Og 
1år PCen fylles av myriader av 
:;kudd, raketter, fiender og eksplo
:;joner kan det hele bli så ildfullt 
:1t fanden begynner å lure på hva 
:;om egentlig er hvor. 

Våpenflora 
Fremtiden. Du er på oppdrag for 
nultinasjonale selskaper. Ordre-
1e? Skyt alt du ser. Kort og greit. 
\t1er bakgrunnshistorie vil vi hei
er ikke ha. Shoot'em-up-spill er 
'endyrkede action-spill , og side
:;prang gjør bare tingene kjede
ig. 

Raptor er delt inn i tre hoved
:;ektorer, og disse er igjen styk
ket opp i ni forskjellige områder. 
Du velger deg så en sektor. Til 
:ien påfølge jobben har du til å 
begynne med et jagerfly med to 
kraftige maskingevær. Denne ut
rustningen er jo grei for de min
:ire fiendene og de noe lettere 
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militærinstallasjoner på bakken, 
men lite effektiv i lengden. Hel
digvis utbetales lønnen fortløpen
de etter hvert som du skyter ned 
fiender, så etter du har «klarert» 
et område kan du umiddelbart in
vestere i nye våpen. Dette kan 
gjø res i Harrold's Death Empori
um, der du finner du alt fra enkle 
luft-til-Iuft-raketter til intelligente 
maskingevær og laserkanoner. 

Og så er det bare å hive seg 
ut i infernoet. Du kan styre flyet 
med både tastatur og joystick, 
men å bruke mus er faktisk det 
letteste og gir den beste følelsen. 
På høyre side av skjermen viser 
en søyle hele tiden hvor mye fly
et ditt tåler av skade før det tar 
kvelden. Denne synker raskt hvis 
du blir truffet av noe, så pass på! 

Spillet har tre vanskelighets
grader rekrutt (lettest), veteran og 
elite. I tillegg til disse er det et 
treningsnivå slik at du kan bli kjent 
med spillet. Dette er egentlig smør 
på flesk. Spillet er lett nok som 
det er. Etter hvert område kan du 
også lagre posisjonen din til disk! 
Skulle det dermed gå dårlig, er 
det bare å starte på ny frisk fra 
det siste området du var kom-meC-
til. Dette gjør det dessverre til et 
spørsmål om tid, og ikke dyktig
het, fø r du klarer å rydde opp i en 
hel sektor. Trist - for det er jo 
hvor flink du er som bø r premie
res i et action-spill som dette. 

Grafikk-revolusjon 
Grafikkmessig er Raptor en revo
lusjon. Kanskje ikke så lett å se 
ved fø rste øyekast, da det ikke er 
selve grafikk-kvaliteten det dreier 

seg om. Det produsentene har 
klart, er å bevege et meget stort 
antall objekter rundt på skjermen 
samtidig - uten flimmer! Dette er 
en relativt stor utfordring for en 
PC, siden denne maskinen ikke 
har noen spesielle kretser for å 
håndtere mange grafikkobjekter 
(slik som Amigaer har hatt i all 
den tid). For å løse dette proble
met er det blant annet tatt i bruk 
et spesielt modus ved 386/486-
prosessorene som heter protec
ted mode og som baserer seg på 
32-bits teknologi. Man har også 
fått VGA-kortet til å fungere på 
en spesiell måte som gir e_'::I helt 
«myk» bevegelse av bakgrunnen. 

Lydeffektene er også flotte -
de fleste er naturlig nok variasjo
ner over temaet lynnedslag i TNT
fabrikken ... 

PANG! 

Blandingen av lyden og grafikken 
i Raptor sier bokstavelig talt 
PANG! Med tunga rett i munnen 
blir det plenty med forrykende ac
tion når skjermen fylles av fien
der, prosjektiler og eksplosjoner. 

Spillet krever VGA-skjerm og 
en 386 med 2 MB minne som et 
minimum. Et lydkort er nesten og
så påkrevd. 

Raptor er shareware, så i den 

uregistrerte versjonen får du ba
re prøvd deg på den første sek
toren i spillet. For å få de to siste, 
må du ut med $35 (ca. 250 kr) til 
produsenten, Apogee. 

Det eneste som kan utsettes 
på Raptor, er holdbarheten. Det 
hele blir litt for enkelt. Etter bare 
noen dager sporadisk spilling kla
rer du lett fø rste sektor på tøffes
te vanskelighetsgrad uten å lagre 
imellom. Til tross for dette er Rap
tor en kjærkommen gjest i enhver 
spillsamiing. Dette er et spill du 
kan ta frem om og om igjen. Det 
spillet mister på å ikke ha en skik
kelig tøff utfordring, tar det igjen 
på -~fvære et ypperlig pausespill. 

Håkon Ursin Steen 

Pris: 
Shareware 

Filnavn: 
#1 RAPTOR.ZI 

BBS: 



, AIrI OM SPill! 

Kjøp heller Donald! 
DONK! fra Supervision 
er så dårliq at det anta
gelig vil na kultstatus .. ! 

AMIGA Jordens atmosfære 
er avhengig aven mengde edel
stener. Uten disse vil jorden gå 
under. Den gjennomført slemme 
personen Eider Down er selvføl
gelig på jakt etter disse. Det er 
bare du, den stygge andungen 
DONK! , som gjennom intensiv 
samuraitrening har tilnærmet deg 
utrolige samuraitricks, som kan 
redde verden. 

Meningen er å samle alle dis
se edelstenene før Eider Down 
gjør det. Og klarer du det ikke, ja 
da går verden under ... 

Dette er et klassisk plattform
spill , hvor du må samle så og så 
mange edelstener for å komme 
videre. Det er totalt 7 verdener, 
hver med 15 forskjellige brett som 
du må jobbe deg igjennom. 

Til hjelp er du utstyrt med et 
sverd som kan brukes til å hogge 
ned monstrene som møter deg 
på hvert brett. Dessuten er du be
riket med flere spesielle egenska
per. Alternativene her er skjold, 
kjempehopp, flyging og bombing. 
Disse mulighetene finnes i be
grenset omfang rundt på de for
skjellige brettene. Her støter du 
også på en masse annet dilldall: 
Kart over hele brettet, teIeport
muligheter og ekstra liv, naturlig
vis ... 

Nedtur 
Grafikkmessig er spillet klart en 
nedtur. Grafikken består av klum
pete figurer og en kjedelig og mo-

noton bakgrunn. Det kan nesten 
virke som om grafikerne har gjort 
alt arbeid unna på en natt! Også 
lyden er dårlig. En kjedelig melo
di kun avbrutt av KVAKK! hver 
gang du utfører ett hopp, er det 
eneste du her får høre. 

Men selv om spillet er en tra
gedie spillemessig, lydmessig og 
visuelt sett, skal jeg ikke nekte 
for at det har en viss sjarm. Origi
nale effekter som Old Timer Ma
de, for eksempel, fører til at 
skjermbildet blir svart-hvitt og mu
sikken forandrer seg til barmusikk 
fra 1850-tallet! Morsom effekt, el
ler hva? Dessuten skjer det også 
mange andre artige ting. Ved å 
bruke skjoldet transformeres du 
til et egg, og flygingen skjer ved 
at samuraidrakta blåses opp. 

Men dette kan likevel ikke red
de spillet. 

Christer Pettersen 

Produsent: 
Supervision 

Pris: 
Kr. 390,-

NESTE NUMMER 

H voifor hyle fordi noen har knabbet Skriket 

fra Nasjonalgalleriet når det finnes massevis 

av fremragende kopier av bildet? Ville 

Edvard Munch vært datakunstner om han 

hadde levet i dag? Vil vi i fremtiden bry oss 

om originaler av kunstverk når vi har en 

teknologi som kan masseprodusere kunst uten 

at det går ut over kvaliteten? TEKNO ser på 

bildekunst i en ny tid & møter demoartister og 

andre kunstnere som har kastet seg over PC

skjermenes paletter. Forbered deg på en 

spennende reportasje i nr. 4/941 
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KONTAKT? BYTTE? KJØPE? SELGE? BØRSEN ER STEDET! SKRIV TIL: TEKNO, BØRSEN, POSTBOKS 250 ØKERN. 0510 OSLO 

PC-kontakter søkes! 
Skriv til : Rune Gåsbakk, 
Åstun 3, 7860 Skage. Lis
te = svar! 

• 2 MB SIMM RAM øn
skes kjøpt. Tlf. 22223867 
(før 10). 

• Er det noen som har 
BBS-brukerprogrammer 
som jeg kan få kopiere? 
Er veldig interessert i 
BBBS og PCBoard, men 
også andre programmer 

er av interesse. Skriv til: 
Steinar Hansen, Lille Øv
regt. 16, 5018 Bergen. 
(PS! Jeg sender disketter 
tilbake hvis du ønsker det, 
sammen med porto som 
dekker dine utgifter.) 

• PC-kontakter ønskes 
for bytting av software. 
Make u' r inpact at: Chris
tian Figenschou, Drengs
rudhagen 36, 1370 Asker. 

• PC-kontakter ønskes! 
Ønsker å bytte spill og pro
grammer. Vi har en god 
del spill av typen adventu
re, action og rollespill. Øn
sker å komme i kontakt 
med folk med samme in
teresser, og som har en
del spill (helst av nyere 
dato!!) og programmer. Vi
rus tolereres ikke!!! Skriv 
eller ring til: Kurt Gunder
sen, Nakkelia 6, 6014 
Ålesund (tlf. 70140690) 
eller Vegard Øverli aa
gan, Sole våg, 6037 Eids
nes (tlf. 70190535). 

• Ca. 1 MB med kom
primerte programmer. 
Tipping, slektsforskning, 
pokerspill , røykekutt, lån, 
mastermind m.m. Oddvar 
Magne Eidem, 6440 El
nesvågen. 

• PC-kontakter søkes 
for bytte av SW & PD! 
Send diskett eller liste 
med det du har å bytte 
med + returporto, så sen
der jeg deg liste eller dis
kett med mitt. Jeg gir byt
te1 :1 ,5, dvs. sender du 2 
stk. disketter med SW & 
PD til meg, sender jeg deg 
3 stk. osv. Interessert? 
Send noen ord, da vel! Al
le får svar. Skriv til: May
Brith S. Nilsen, Ime, 
4500 Mandal. 

• Online Music BBS! 
Stedet for deg som ønsker 
å selge, kjøpe eller bytte 
dine gamle LP-, singel- og 
CD-plater. Egne konferan
ser for musikkprat. Skriv 
til: Jan Magne Stubrud, 

BØRSEN er åpen for alle privatpersoner som vil komme i kontakt med andre 
datainteresserte for utveksling av erfaringer, bytte av shareware osv. All 
annonsering er gratis. Annonser med bilder kommer foran i køen, så legg 
gjerne ved et crazy eller streit bilde for å fiffe opp annonsen din! 

ANNONSETEKST: I L... T_E_L_E_F_O_N_N_R_·: ____ --ir 

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

Adresse: ............................................................................................................... . 
-i 
m 
A 

Postnr j-sted: ........................................................................................................ 5 
~ 
CD 

Hesmervegen 75, 2600 
Lillehammer. 

• PC-folks! Finnes det 
en brukt IDE HDD, 
200-300 MB, 17 -> O 
ms, rimelig til salgs? 
Selger 1 stk. 286 ho
vedkort med 640 Kb 
RAM for 250 kr., 1 stk. 
VGA hk. Tseng ET-
3000 med drivere for 
200 kr. (256 Kb) og 1 
stk. joystick-kort til to 
joysticker. Skriv eller 
ring til: Runar Totland, 
5103 Seim. Tlf. 5635-
1284. 

• PC! Brukte IDE-AT 
harddisker ønskes. Helst 
mellom 20-60 MB. Skriv 
til: Yngve Kristiansen, 
Klaus Egges vei 39, 
1410 Kolbotn - eller ring 
på tlf. 66808101. 

• Shareware/public do
main til PC! Du kan vel
ge blant 32000 program
mer, spill , gif, pcx, musikk 
osv. Skriv hvilket diskett
format du bruker (3,5" el
ler 5,25"). Skriv til: John
ny "Johannessen, Mar~ 
dalsveien 250, 0467 Os
lo. 

• Hei, TEKNO-venner! 
Er det noen som har PD 
jeg kan få/kopiere? Alt av 
interesse. Skriv til meg 
med liste eller send direk
te til meg - jeg returnerer 
evt. disketten. Må være 
100% virusfritt! Søker og
så brevvenner i alderen 
10-12 år. Bilde = svar. 
Skriv til: Rolf-Ivar Buer
engen, Bjørkås, 1593 
Svinndal. 

• AMIGA ønskes kjøpt 
m/1 MB, mus & joystick ++. 
Skriv til: Thomas Kvær
ner, Eikjolvn. 95, 1400 
Ski eller via Internet til: 
Thomask@elvebakken.vgs.no 

• Seagate SCSI-hard
disker ST-406 og ST-
412 selges for kr. 500 
pr. stk. Ønsker også å 
bytte/kjøpe PC share
ware/programvare. 
Skriv til: Rune Johan
sen, Dr. Nedlers vel 
19C, 9900 Kirkenes. 

• Internet-kontakter! 
Jeg er en 21 år gammel 
student som er fl ittig bru
ker av Internet. Jeg er in
teressert i kontakt med 
andr9" PC- og Internet-bru
kere. Skriv til: 
hejc:Øsfdh. student . SO]llhs .m 

• Jeg ønsker å selge 
Championship Manager 
'93 (original). Kan evt. byt
tes. Skriv til: Knut E. Hen
riksen, Postboks 318, 
9991 Båtsfjord. 

• Søker PC-kontakter! 
Send liste & skriv til Ron
ny Jusczyk, Bloms gt. 3, 
3600 Kongsberg. 

• PC-lyd kort med bra 
lyd til salgs. Soundblaster 
16 ASP med Waveblas
ter. Ca. 9 mnd. gammelt. 
Skriv til : Kenneth Sand
mo Hammer, Vestli veien 
11, 1482 Nittedal. 

Sendes til TEKNO, Børsen, postboks 250 Økern, 0510 Oslo. ~ ~----------------------------------------~ 



HePP - og velkommen til TEK
NOs desidert kuuuleste side. 
Her er det så kult at selv DU 
kan bidra! Får du en historie 
på trykk, vanker en spil/pakke 
i postkassen! Adressen er: 
TEKNO, Kult nok!, postboks 
250 Økern, 0510 Oslo. 

Lezervitzer! . 
Vi hir fitt kritikk. Firdi vi 
skrivir Lizirvitzir mid Z 
ig ikki mid S. Ti/ kriti
kirni vil vi si: Vi brikir 
di bikstivini sim pissir 
iss! Vi gjintir: S/M P/S
SIR ISS! Vi brikir di bik
stivini V/likir, indri bri
kir di bikstivini D/likir. 
Hir ir minidins kiiiilisti 
lisirvit ... innski/d ... /i
ZirvitZir: 

Lars Erik Walle i Larvik har 
sendt oss disse: 

• Gutten ble fritatt for militær
tjeneste. Han klarte å overbe
vise militærlegen om at synet 
var så dårlig at han knapt kun
ne se. Samme kveld gikk han 
på kino, og til sin store forskrek
kelse oppdaget han at legen 
satt rett ved siden av ham. 
Raskt sa han til legen: - Unn
skyld, men går denne bussen 
til Sarpsborg? 

• Hun sukket henført til fotball
spilleren: - Hvor i all verden 
har du lært å kysse på den fan
tastiske måten? 

- Vel, det er jeg som blåser 
opp ballen før kampene ... 

• Har du hø rt om mannen som 
ringte til trygdekassen fordi han 
hadde fått alvorlige magepro
blemer? - OK, sa damen i te
lefonen, - vi skal sende de nød
vendige papirene over til deg i 
dag! 

~E4 SOM iiATER DATA 
04 (OMPUTSRG 0'5 
~ I' C ROSJ' PSR 0'<-1 
S~NtJ' PC'E~ O~ 
S~NN! JE.~ HATER 
DETB 

- Ah, det haster ikke slik, 
svarte mannen, jeg har ennå 
et par ruller igjen! 

Magnus Nome i Oslo spør: 

• Vet du hvilket dyr det er som 
aldri går til Tusenfryd? 

- Antiloopen! (Anti-loopen, 
da vet dø nerd!) 

• Hvorfor kan ikke jeg svi grø
ten når Drammensveien? 

Einar Eliassen i Råholt lurer 
på hva som er likheten mellom 
en svenske og en sædcelle. 

- Det er bare en av mange 
millioner som blir til noe! 

• Hørt om svensken som måt
te kjøpe nye sokker fordi de 
gamle hadde brukket? 

• Råd til deg som skal ut i ar
beidslivet: Bli aldri teppelegger. 
Folk kommer bare til å se ned 
på jobben din! 

Lars-Eirik Stølan Hagan 
spør: 

- Hva er det som er langt, 
grønt og sier pang-pang? 

- En agurk med revolver. 

Alle barna-historier strøymer 
på så vi knapt kan andast: 

• Alle barna løp fra dampvei
valsen, bare ikke Mette. Hun 
hadde for lang flette. 

Geir Sælidfra Bykle bidrar med 
disse: 

• Alle barna danset lam bada, 
unntatt Line. Hun ville heller kli
ne. 

• Alle barna elsket Saddam 
Hussein, unntatt Lars og Ester, 
de var hans «gjester». 

• Alle barna lekte med pålegg
maskinen, unntatt Iver. Han 
kom ut i skiver. 

• Alle barna likte jenter, unn
tatt Einar. Han likte Steinar. 

Heldigvis er VAREN kommet. 
Det betyr at det er forholdsvis 
lenge til JUL, og det skal vi nok 
være glade for. Rudi R. Seim 
fra Hordvik kan nemlig fortelle 
følgende: 

• Julen er den farligste tiden 
på året. For da henger bjellene 
på døren og staken står på bor
det. 

Til slutt tar vi med denne, fra 
Tor Erik Fosberg i Rasta: 

- Vet du hva som er toppen 
av tålmodighet? 

- Jo, å legge en sukkerbit 
på nesa til en gris, og slikke 
den i rompa til du kjenner suk
kersmaken ... 

Send oss flere vitser. Men 
ORIGINALE, thanx!!/ 

TEKNO-S7 





Software-tilbud -for PC 
CD-ROM prisras: 

Dietionaris & Languages 249,-
Gigantisk samling av ordbøker. . 
thesaurus. ordprosessorer. st yl- og 
syntakssjekkere. Leksjoner i fransk. 
tysk, italiensk. russisk. gresk. japansk. 
spansk m.m. 

Encyclopedia of Sound 249,-
250 WA W lydfiler med lydeffekter, 
stemmer, musikk-clips og full-lengde 
melodier. Filene er ODD-innspilt og 
behandlet i full-stereo. Inkludert er et 
ston antall av Iyd-hjelpefiler. 

Bibles & Relig ion 249,-
Alle populære versjoner av gammel
og nytestamentet. Mormonbok. 
Konkordanser. ludaism og Kristen
dommen. 

Dinosaur Discovery 420,-
Lett å bruke, gir deg detaljerte 
beskrivelser og fakta av mere enn 150 
dinosaurer og prehistoriske dyr. Slide
shows viser teknikker brukt av 
vitenskapsmenn ved utforskingen av 
dinosaurer. Spill og aktiviteter hjelper i 
opplæringen. 

Attraktive tilbud på CD-titler 
til forhandlere 

Tusenvis av 300+ DPI bilder i PCX, 
TIFF, CDR og BMP format. Ypperlig 
til Desktop Publishing m.m. 

Restene på lageret 
kun 249,-/stk 

Original Shareware 1992, Simtel20 
MSDOS, Garbo CD-ROM, Windows 
1993, Windows Shareware Gold, PC
SIG World of Garnes, Cl CA MS 
Windows, Windows Master, Phoenix 
CD, Business Master, Source Code 
CD-ROM, CD Game Pack, Stellar 7, 
Space Quest IV, King's Quest V, 
Golden Immortal , WIZ-Pack 6 pak 
CD-ROM, Shareware Avalanche. 

Public Domain & Shareware 

Deathstar Arcade Battles 249,
Spennende kolleksjon av arkadespill. 
alt på en CD. Spacewars. Shoot'em ups. 

bil-racer~:':~~~;:=i 

Andre CD-titler 
Clipart Galore 
Computer Ref. LIbrary 
Family Doctor 
GIFs Galore 
lust Fonts 
Grolier MPS Encyclopedia 
Mammals MPS Encyc. 
Our Solar System 
So Much Shareware 3 
Sound Sensations 
Tempra Access 
Ult irna VIII - Pagan 
Walnut Cr. Giga Garnes 
World Atlas 

249.-
249.-
420.-
249,-
420,-
790,-
420,-
249,-
390,-
249,-
390,-
650,-
249,-
420,-

CD-titler for voksne 

Legend of Kama Sutra 990,-
Hinduisk kunst av erot iske posisjoner. 
Menydrevet, bevegelse, farger, 
brukervennlig. 

Andre "filmer" 
101 Sex Positions l}90,-
Nightwatch Interactive 990,-
Sleeping Beauties 990,-
Hidden Obsess ion 990,-

Bilder 
Woman of Venus -m/lyd 490,-
Lovely Ladies 690,-
Stareware 840,-

Andre 
Phone Sex (lyd) 840,
Ultimate Erotica (spill etc) 590,-

Er du interessert i å ha mange profe~jonelle og spennende programmer for din PC uten at det går 
utover din økonomi, bør du ta en titt på vårt tilbud av Public Domain og Shareware. Her presenteres 
våre absolutt beste og mest populære programpakker. Pakkene bestå r av 10 disketter hver. Pris pr. 
pakke er kun kr. 300,-, og hver fjerde pakke er gratis. Vi arbeider intenst fo r å gi deg mest mulig for 
pengene. De fleste av programmene er komprimerte, og der det er plass, finner du flere programmer 
pr. diskett. Se på våre pakker med spill - hvor få r du så mange spennende spill så billig? 

Programmer for 
voksne 

Vi presenterer en kolleksjon av de aller beste 
høyoppløselige bilder for VGA, spill, 
animasjoner og noveller. Prisen er kr. 500,- pr. 
pakke, og hver fj erde pakke er gratis. Alle 
grafiske pakker er selvinstallerende. 

SPILL - L Over 5.6 MB med 31 spill, bl.a Mario, 
Sherlock. FBI, Hugo's House of Horrors, MaxelI 688SUB, 
Batfish, Ant Hill . Kaptein Kaper, Monopoly, Rockford, 
Routene, Shooting Gallery , Moraffs Pinball, Moraffs 
Stones. Superball , 2 pokerspill og flere Tetrisspill. 

SPILL· 2. Over 5.6 MB med 19 spill, bl.a Word Rescue, 
Dark Ages, Clyde's Adventure, Commander Keen , Test 
Drive. Operasjon Barbarossa, Quatris, Snarf, Tower, 
Cavequest, Klondike, Forzee, Intragalactic Batttes, 2 
sjakkspill og flere tetris- og kortspill. 

SPILL - 3. Over 7.4 MB med 15 spill, bl.a Ancients, 
Empire World, lill of the Jungle, Detective Mike Rock, Las 
Vegas spill , Hollywood og TV -Trivia, Notrus, FBI Fred, 
Freakin' Funky Fuzzballs, 2 fotball spill, Moraffs 
Morejongg, Atomic. 

SPILL - 4. Over 6.6 MB med 18 spill, bl.a Six String 
Searchin, Denarius A varicius Sextus, Crusher, Bolo 
Adventures, Bingo, Byte Bandit, Monte Carlo, Ungaria, 
PC-Gam mon, VGA-Renju, Black Jack . Roulette, Kung Fu 
Louie, Sand Storm, CD-Man, Breakout, Battle for Atlantis, 
Isle War. 

SPILL - S. Over 6.1 MB med 17 spill, bl.a Last Half of 
Darkness, Paganitzu, Robomace Il og 1Il, Xerix , Lemmings, 
Hugo Il, What is it?, Brix I, Agression, Apples, Morrafs 
Monster Bridge, Midnight Oil og 4 Slot Machine type spill. 

SPILL - 6. Over 6.5 MB med 19 spill, bl.a Duke Nukem, 
Barracuda, Capture, Lamers, Green, F. Godmon, Cubulus, 
Pirada, Connex, Dave's Garnes, ZJZ Risk, Tank Wars, Mille 
Bornes, 2 poker spill, VGA Whell, Wipeout. 

I seriene SEXY , NUDE og MORE NUDE (1-4) finner 
du et utvalg av de vakreste jenter som kan få deg til å 
føle at det renner blod i dine årer. ..• mens serien 
HANDSOME MAN (1 og 2) viser attraktive menn. 
Pakken LOVERS viser elskende par og BIG 
BREASTS kvinner med store og kjempestore bryster. 
Enkelte av bildene er helt sensasjonelle! Pakken 
ANIMATIONS har erotiske sekvenser av typen .DL og 
.GL. Hver pakke består av 10 HD disketter og nesten 12 
MB fargebilder/animasjoner. 
Pakkene med 10 DD disketter: EROTIC GAMES med 
spill. quiz og fortellinger for voksne, bl.a Strip Black 
Jack, Sex Tetris, InterSEXion, Madame Chings Palace 
of Pleasure, Penthouse Jigsaw - puslespill, Sexotica. 
EROTIC ESSAYS lar deg fråtse i 417 noveller på 
tilsammen 8.62MB (ca. 2.000 maskinskrevne sider). Litt 
av hvert for enhver smak. 

Full oversikt over CD-titler, Sharewareprogrammer og andre produkter med mere fullstendige opplysninger finner du i vår gratis katalog. 
r--------------------------, 

: BESTILLING Skriv inn din bestillin2 her 

: Prisene inkluderer ikke 
mva. og postens 

I gebyrer. 
Ved forskuddsbetaling 

betaler vi frakten. 

RASK LEVERING! 

DISKETTE 
Postboks 88 

1413 TARNAsEN 

Tlf: 2261 71 07 
Fax: 22 61 35 43 

Navn : ______________ Tlf: _____ _ 

Adr: ________ _ _ _ ___________ ~ 
(ry 

E 
Jeg er over t 8 år (ved bestilling av voksenprogrammer) ~ 

-------------------------~ 

Andre produkter 
HD 3.5". IDE 12ms 260/452MB 
HD 3.5", SCSI 1O.5ms 525/1050MB 
Hovedkort 486DLC-40MHz, VL-BUS 
WEB nettverk OS 4.0 2-brukere. 
Faxmodem, Active 14.4 BPS int/ekstern m/fax 
Pagemaker 5.0 oppgrlfull versjon 
VESA Windows akse llerator 1MB + 2HD, 2FD, 2S, I P 
OmniCD (DoubleSpeed m/interface + P.styler) 
NEC Multispin 2x i. intern 320ms 
NEC 3xi/3xe internlekstern 200ms 
Hauppage Win{fV 02 P(PAL-Tuner) u{fext 
SoundBlaster 16 SCSI-2 ASP 
Høyttalere (2 stk .) 
Disketter HD 1.44MB formaterte 10 stk. 
Def faes!orbehold om prisendringer på hardware. 

Medlemstilbud 

2385/3575,-
5670/8200,-
2300.-
1990,-
3380.-
2580/7500,-
1160,-
2220.-
2560,-
4290/5670,-
3900,-
2160,-
300,-
59.-

Medlemsavgiften er på 200 kr. pr. år. For dette får du: 
4 HD disketter med vår produktkatalog og med utvalgte 
PD og Sharewareprogrammer. Du får 40 kr rabatt på 
abonnement av Databladet. I tillegg får du hele 10% 
rabatt på alle våre produkter. 



TEKNOs lesersider er åpne for DITT bidrag. Skriv til TEKNO, BrevBox, postboks 250 Økern, 0510 Oslo. FAX: 22636050. 

Topp! 

Takk for TEKNO! Dere lager Nor
ges absolutt beste datablad. Opp
slaget med Nirvana og Bon Jovi 
på CD-ROM var topp! Jeg er blitt 
fast kjøper! 

Bendik, Oslo 

Cyberpunk 

Jeg kommer med et forslag . Jeg 
stemmer for at dere putter mer 
cyberpunk-stuff inn i TEKNO. 

Det finnes temmelig mange 
cyberpunkere her i Norge allere
de og det er tide for at flere får 
vite om det. Da passer vel TEK
NO bra? Mange har også et feil 
inntrykk av cyberpunkere. De for
binder det med ny-romantikere 
som gjør alt for å tjene penger på 
galt vis, evt. at de er kriminelle 
hackere. Jeg tror også at TEK
NO vil selge enda flere eksem
plarer hvis dere skriver mer om 
cyberpunk. 

I Sverige er pressen aktiv i å 
informere om cyberpunk-kulten, 
men i Norge .. ? 

Så hva synes dere? 

Morten Berglie 

Cyber-TEKNO kommer helt sik
kert til å følge opp! Vi er også 
åpne for innlegg fra cyberfans -
så alle dere som har noe på hjer
tet: Skriv til TEKNO! 

Spilltips! 

Først vil jeg takke for et supert 
blad! Men det er noe dere man
gler: Spilltips og spill-løsninger. 
Derfor har jeg sendt med hele løs
ninger til to spill + noen småtriks. 
Håper dere kan trykke dem. 

Spilltestene deres er greie, 
men dere kan godt bruke noe an
net enn det barometeret dere bru
ker. Jeg skjønner godt dere vil ha 
testene litt annerledes enn alle 
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de andre bladene og det er SU
PERT, men det blir liksom for li
ten forskjell på gode og dårlige 
spill. TEKNOSmiley er en meget 
morsom (og bra) måte å vise 
hvordan spillet dere tester er. For
slag til testmåte: «Grafikk» 1-10 
poeng (Det kan være noe annet 
enn poeng!) , «lyd» 1-1 0 poeng 
og «totalt» 1-10 poeng. På «to
talt » må dere IKKE legge 
sammen poengene. Selv om et 
spill har topp «grafikk» & «lyd», 
kan det få dårlig på «totalt» (spil
let trenger jo ikke å være artig av 
den grunn!). 

Forslag til spill dere bør teste: 
Alone in the Dark 2, Gabriel 
Knight, Goblins 3, Indycar Raci
ng, Legend of Kyrandia 2 : The 
Hand of Fate, Leisure Suit Larry 
6, Police Quest IV, Rally, Network 
Q RAC og Sam & Max hit the 
road. 

Med beste hilsener 
Rune Gåsbakk 

Baud & bps 

Hei! Jeg har noe jeg skulle ha 
sagt når det gjelder TEKNO nr. 1 
1994. For det første så står det 
på BBS24-sidene at DASAN Da
tabank kjører MBBS. Det er feil. 
De kjører PCBoard. 

På side 10 har Rudi Baumgar
ten skrevet en artikkel om inn
kjøp av modem. I overskriften står 
det Sats på 14.400 BAUD. Baud 
og bps (bits per second) er ikke 
det samme. BAUD er modula
sjonshastighet på linjen, og den 
er alltid 2400. Overføringshastig
heten derimot er 14.400 bps. I 
samme artikkel står det at 
V.32turbo har en topp hastighet 
på 19.200 baud. Her er samme 
«baud»-feilen igjen. Det skal væ
re «bps». Dessuten heter det ikke 
v.32turbo, men v.32TERBO. Og 
den har faktisk en topphastighet 
på 21 .600 bps (USRobotics) . 

Ellers er bladet BRA! 

Bård Kristiansen 

Stå pål 

Jeg kjøpte TEKNO for første gang 
i 1994, og jeg må si jeg ble impo
nert. Flott Iydkorttest, og jeg likte 
også spillsidene. Jeg kommer helt 

sikkert til å kjøpe neste nummer 
av TEKNO, så bare stå på videre 
på samme måte! 

Så har jeg bare et lite ønske 
til dere: Kan dere skrive en artik
kel om hackere? 

Hilsen Johnny (17) 

Hacker-stoff kommer! Vi jobber 
med saken ... 

Problematisk diskett 

Kan dere ikke slutte med å angi 
TEKNO som katalognavn på dis
ketten som følger med bladet? La 
det være valgfritt. Tenk hvor man
ge kataloger det blir i årenes løp. 
Jeg foretrekker å legge spill i un
derkataloger av «spill» som jeg 
har opprettet. 

~-------------------~ 

Amors pil 
Det var som om jeg ble truffet av Amors pil 
første gang jeg så deg. Jeg visste med en 
gang at deg måtte jeg ha for enhver pris. 

Det var jeg som to initiativet til et nærmere bekjentskap. 
Da hadde jeg beundret seg på avstand over lengre tid. 
Jeg hadde nærmest krysseksaminert de som kjente deg. 

Jeg var yr av glede da du villig fulgte meg hjem i drosje. 
Det jeg ikke hadde tatt med i betraktning var at du var 

dyr i drift. Jeg kjøpte kostbare ting til deg. 
Men du var umettelig. Jeg brukte tusenvis av kroner på 

deg hver måned i begynnelsen, men det var mye min feil 
også. Jeg klarte ikke la være å kjøpe, når jeg så noe som 
passet for deg. 

Men jeg har aldri angret en dag. All den gleden du gir 
meg, er ubetalelig. Hva skulle jeg gjort uten deg? 

Du har gitt meg så mye til gjengjeld. For eksempel har 
du gitt meg troen på meg selv. Du har også lært meg å 
tenke. 

I begynnelsen var jeg usikker på deg. Men etter hvert 
forstod jeg at bare du ble behandlet på riktig måte, ville du 
gi meg uante gleder. 

Jeg vil ikke benekte at vi.,hadde store vanskeligheter til 
å begynne med. Nesten daglig hadde jeg problemer med 
å forstå deg. Men det verste er over nå. 

Jeg husker hvor sjalu jeg var i begynnelsen. Ingen an
dre enn jeg fikk røre ved deg. De fikk beundre deg - ja. 
Men bare på lang avstand. Den eneste som ikke var redd 
for å røre deg i mitt nærvær, var katten. Den elsket å sitte 
og se på deg, og følge med i alt hva du gjorde. Men det 
hendte også at jeg låste katten ute, så vi kunne hygge oss 
sammen - helt alene. 

Det er ikke lenger plass til gamle venner i mitt liv. Man
nen min har også begynt å klage. Det ser ut som om han 
ikke liker å bli låst ute, når du og jeg hygger oss. 

Han har vellyst til å klå på deg, han også. Jeg har ikke 
noen lyst at han, med klønete og utekniske fingre, skal be
gynne å tukle med deg. 

Han kan gå og kjøpe seg en datamaskin selv! 

Laila Aabo, L________________ ~~~ 



Det var mye arbeid å åpne 
alle bat-filene for å angi nytt kata
lognavn. Ikke fungerte det heller, 
før jeg fant enda en batfil i rotka
talogen. (Jeg fikk 64 bønder på 
sjakkbrettet!) Disketten i nr. 1/94 
har jeg prøvd på tre forskjellige 
maskiner. På den gamle maski
nen fikk jeg beskjeden «Unsup
ported videomode» (skjermen var 
VGA). På den nye kommer GIF
bildet fram med to svarte striper 
(også den var VGA). På en tredje 
maskin (med SVGA) kom hele bil
det fram, men ikke menyen. Hvor
for? 

Litt ros til slutt: Det er fint at 
bladet inneholder mer enn bare 
spill og spilltester. 

Vennlig hilsen 
May-Brith Nilsen 

Disketten i nr. 1/94 var laget for 
SVGA-skjermer. Etter våre tester 
fungerer den feilfritt, så enten må 
det ha vært en feil på disketten 
du fikk eller på skjermoppsettet 
på maskinen du prøvde. På VGA
skjermer blir åpningsbildet forstyr
ret, men trykker du enter funge
rer alt det andre som det skal. 

OS/2 for Windows 

I TEKNO nr. 2/94 skriver dere at 
IBM har lansert operativsystemet 
OS/2 for Windows. Hva er egent
lig forskjellen mellom denne og 
den fulle OS/2-versjonen? 

Øystein Pedersen 

OS/2 for Windows er beregnet for 
brukere som allerede har inves
tert i DOS og Windows. Denne 
OS/2-utgaven er dermed uten 
DOSIWindows - og det er hele 
forskjellen fra den fulle versjonen. 
To av fordelene med OS/2 for 

~ WIndows er at IBM ikke må beta-
le royalty til Microsoft og at de 
som allerede har kjøpt Windows 
slipper å betale en . gang til for 
Windows innbakt i OS/2. 

lEKNO på BBSerl 

På flere BBSer har jeg sett at det 
er egne TEKNO-konferanser. Er 
det sånn at vi kan skrive direkte 

til redaksjonen via elektroniske 
oppslagstavler. I tilfelle: Hvilke? 

Hilsen BBS-bruker & 
TEKNO-Ieser 

PS! Takk for artiklene om opp
gradering. Noen jeg kjenner men
te de var «for enkle», men for 
meg som knapt har våget å ten
ke på å sette inn et lydkort selv, 
har serien vært til stor hjelp! 

Joda, det finnes TEKNO-konfe
ranser på en rekke BBSer i Nor
ge - og flere kommer. I disse kon
feransene kan du skrive brev og 
innlegg med synspunkter på bla
det, og også komme med tips om 
stoff du mener vi bør ha med. 
Det blir også sendt ut meldinger 
fra redaksjonen på disse konfe
ransene. Foreløpig finnes TEK
NO-konferanser på alle BBSer 
som er tilknyttet NorNet. Se BBS
guiden på midtsidene for opplys
ninger om noen av de basene 
som er med i dette nettet. For å 
delta i TEKNO-konferansen, bru
ker du kommandoen j Nor Net l 
TEKNO mens du står i lesemeny
en. 

I tillegg kan som kjent alle som 
har Internet-tilknytning sende e
mail til TEKNO gjennom følgen
de adresse: tekno@tekno. no. 

Svar til Vidar Brekke (2194) 

Det programmet for Amiga 
(SoundTracker) som Vidar Brek
ke beskriver virker som et pro
gram for å lage MODuler. Til det 
finnes det mange (bare?) frivare
programmer på PC, bl.a. : 

FastTracker, som er mitt fa
vorittprogram. Her kan du bruke 
tastaturet som et instrument og 
ta opp «real time», eller bare tas
te inn noter. Her kan du høre ver
ket ditt gjennom lydkortet, noe 
som gir en kraftig fordel. 

MODEDIT som er kanskje en
da kraftigere enn FastTracker, 
men er mye vanskeligere å bru
ke, og du kan ikke (på min ver
sjon) hø re verket ditt gjennom Iyd
kortet eller spille inn «real time». 

KingMOD hvor du faktisk tryk
ker inn noter på et noteark. 

Felles for disse er, som sik
kert mange vet, at man ikke kan 
spille sine egne samplinger slik 
helt uten videre. Når du sampler 
en lyd, kan du lagre den som en
ten .WAV eller .VOC eller .SNG. 
Ingen av disse MOD-programme-

ne tar disse filene, så man må ha 
en konverter. Det finnes i alle fall 
en - CVT2SAM. Man kan også 
lage samplinger med Blaster Mas
ter og lagre dem som .NTI. 

Vennlig hilsen 
Thomas Johnsen 
Kringsjåvegen 3 
7032 Trondheim 

PS! Om noen har versjon 3.0 el
ler nyere av MODEdit, vær så snill 
å kontakte meg. 

Ikke i tvill 

Hjertelig takk for et glimrende nytt 
datablad! Jeg kjøpte meg ny PC 
(type 486 REC DCC 40) for et 
par måneder siden, og har siden 
da prøvd ut de forskjellige data
bladene som finnes i butikkhylle
ne. Og jeg er ikke i tvil! TEKNO 
er glimrende, og det vil jeg uten 
tvil fortsette å kjøpe. 

Spesielt spilltestene er bra, 
med gode synspunkter og fine 
barometere. 

F'ortsett også med Kult nok!. 
Har dere forresten hø rt om PC
eieren og Amiga-eieren som var 
ute og gikk tur? Plutselig sa PC
eieren: - Se der - en død måke! 

Amiga-eieren kikket opp i luf
ta og sa: - Hvor da? 

Keep up the good work! 

Ståle Zachariassen, 
Skien 

Tips til adventure-spill! 

Hva med tips og hint til spill? Helst 
til adventure, men også andre 
spill. Hva med en egen hint-si
de? 

Hilsen Tomas, 
Røyse 

Det er flere som etterlyser hint
stoff, så det kommer, det kom
mer! 

Dette KAN vi! 

Okay, nå skal jeg kritisere litt. Jeg 
er generelt litt negativ av meg, så 
ikke ta dette for ille opp da ... 

Altså, i et TEKNO jeg har, så 
er det strukket en artikkel om 
hvordan man skal installere et Iyd
kort utover 4 sider!!! Masse bil
der er det også satt plass til , der 
man ser en viss Yngve som ser 
på lydkort, Yngve åpner maski-

nen, Yngve plukker høyttalere, 
Yngve plugger i mic'n, Yngve 
snakker med VoiceAssist osv. 
osv. 

Det jeg mener å si er at folk 
som kjøper datablader er datain
tressert. Og er man det, så skjøn
ner man f*** meg hvordan man 
dytter inn et kort ned i bus'n! De
re undervurderer leserne deres, 
synes jeg. 

Det er generelt et gjennom
gående problem med norske bla
der. Andre datablader tror tyde
ligvis også at leserne er dumme 
som brød, og vi lesere er temme
lig leie av å bli så undervurdert. 
Dere kan heller ha et par sider 
med grundig forklaring i hvert blad 
der dere forklarer uvitende hva 
bytes, bits og diskett er osv. Alt
så en slags opplæringsside der 
dere tar opp noe nytt, slik at folk 
som er helt grønne kan lære der. 

Et annet forslag er at dere ikke 
BARE kjører på spill, spill og en
da mer spill. Det blir for kjipt! De
re kunne kjørt tester på program
mer som interesserer datainter
esserte, f.eks ting som har med 
grafikk, lyd, multimedia, osv. (ikke 
WP, Windows og andre overseri
øse greier). 

Håper dette var saklige for
slag, og at dere tåler litt kritikk ... 
Dere vil jo gjerne bli bedre, sant? 

Tom Kal/and 

Hmmmm, joda - vi vil bli bedre, 
og vi setter pris på kritikk. Men vi 
tror ikke dine vurderinger når det 
gjelder oppgraderingsartiklene 
våre deles av alle andre lesere. 
Kanskje flere lesere vil komme 
med sitt syn på dette? Vet alle 
hvordan man åpner en PC og set
ter i nye kort, eller .. ? 

• TEKNO, postboks 250 Økern, 0510 Oslo 
• FAX 22636050 
• INTERNET: tekno@tekno.no 
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10 dataspill å vinne! 
Vi slår til med en ny 
konkurranse på TEKNO
telefonen. Alt du behø
ver å gjøre for å bl· o • I med 
e~ a ringe inn svarene ' 
pa tlf. 820-60022 L tt . . . y til 
Instruksjonene du får· 
telefonen og tast . 1-, Inn di-
ne tre svar når du f o 

be~kjed. Til slutt le::r 
du Inn d·tt- --- -I navn og "".,-" 
adresse, og hva slags 
datamaskin du h ar. 

Flere og flere ringer TEKNO · s Rlng& Vinn t l ft " 
Svar rett på de tre en~rekker vi ut 10 vinnere s~~ ef:ni, Denn.

e 
måneden e spørsmålene under. o d r ver Sitt dataspill A B ' 9 u er med i trekningeni 

OPPGAVEN LYDER. 1. Race the NAGS 
Fra hvilke dataspill ~r 2. Mortal Kombat 1. Doom 
de tre bildene til hø 3. Zool2 2. Sim City 2000 

1. Larry 6 
2. Sim City 2000 

hentet? yre 3. Pinball Fantasies 

Tjenesten er levert av TeleMediase!A~aQK-6 O 022 . r. 6,16/mln (kl. 0800-2200) • iilllliKrD· i4'~881/mm~in~(kil.~2i20~0~-0~8~00~).~~ __ ==~ __ !1 

3. Genesia 



·· lJQiSuu=n viser det seg 
de har andre proble

mer også. Boken er 
ikke skrevet for 
datafreakere, men for 
vanlige mennesker med 
en viss interesse for 
emnet. Den er skrevet 

• 
ye bøker fra TEKNO 

EN KRIMINALROMAN AV 
STEIN A. J . MØllERHAUG 

VI: 

Rune Semundseth og Pål Jensen ;S>9'L~/ 

PC-boken 
Om hvordan du kjøper PC -

eller oppgraderer den du har 

Kjøperåd og oppslagsverk i ett! 

Iluae SeII._ 
Pål ...... 
128 shIer 
kr 98,- +porto 

Boken for deg som 
kjøpe PC, eller skal 
gradere den du bar. 
Målet med denne 
håndboken er å gjøre 
deg i bedre stand til å 
sette de mange tilbudene 
på PC'er og PC-opp
graderinger opp mot 
hverandre, og gjøre et 
godt kjØp ut i fra behovene 
dine. 

BOKEN OM 
C 



Oppfølgeren til Wolf 3D er kommet! Doom er neste 
generasjon innen animeri ng, action og lyd! 
Oppgaven er å "rydde opp" på en månebose som 
består av et stort antall dystre ganger, rom og 
etasjer i beste Wolf·stil men med dobbelt så høy oppløsning, realistisk lyd, bevegelse i alle 3 
dimensjoner og hurtigere Skremmende bra og det nærmeste man i dag kan komme "Virtual Reality" 
på en PC! Spill mot andre motstandre "real-time" over nellverk (bl.a . Novell)! Spillbladene gir 
Doom den beste rating som er tildelt et Action-spill! Mer behøver vi vel ikke å si. Delte må du selv 
oppleve! Versjonen inneholder episode l (av 3). 
Disk 5·6: BLAKE STONE 
Oppfølger til Wolf 3D. Blake Stone ligner Doom og 
oppgaven er å stoppe den gale Dr. Pyrus W. Goldfire 
før han ødelegger hele galaksen! Beveg deg rundt i 
super 3D-animasjon. Topp "blow ' em away"-spill i 
beste "Schwartzenegger" stil! Episode l . 
Disk 7: DUKE NUKEM Il 
Duke is back! Vår gamle Action-venn fra pakke 97 er tilbake med 
ny "Mega-AlomGun" og sintere enn noensinne! Supert arcade-spill 
med floll grafikk og lyd. Nedkjemp onde monstre i høyt tempo!! ! 
Disk 8: HALOWEEN HARRY 

. I 

- ~1~ "''t'~_ 

Møt Haloween Harry, vår nye action-helt fra Apogee! Du og Harry må redde verden fra onde 
"aliens". Bra action-spill med topp lyd og grafikk. Bruk flammekaster, målsøkende rakelter og "Jet 
Pack"en for å nedkjempe de onde intrengerene. Episode l . 
Disk 9: LAMERS 
For første gang kan vi presentere et norskutviklet PC -spill på fullt internasjonalt nivå!!! Delte er 
spillet for alle med svart humor. Spillet er en omvendt versjon av Lemmings og din oppgave er å 
stoppe de små fra å nå sill mål. Bruk skytevåpen, bomber og landminer. Spillet har bra lyd/grafikk 
og 10 meget humoristiske breit! 
Disk 10: SPEAR OF DESTINY 
'Wolfenstein Il" produsert av ID-software (de laget også 
Doom og Wolfenstein 3D) som er en fortseIteise der Wolf 3D 
sluIler. Spillet har flolt 3D-animasjon, hemmelige rom, SS
soldater , skaller og alt som hører med ... 2 breit meafølger. 

-
.::. ::: . ~ :; ~ 

j 

Q ... :1100 q ii ti o 

A t 't Fakturering i Windows! 

e I V a O r PrOM Det nye oppfølging-systemet Activator 
Pro™ hjelper deg å bli mer effektiv og 
profesjonell ford i olle dine aktiviteter 

~1!!1111~~!!II!I~~I!I!I!!!l~IIIIII ____ • -;;~;;---I blir somlet i ett og somme program! 
~ Få automatisk arkivert dine avtaler, 

dokumenter, fakturaer og prosjekter for 
direkte oppslag med et tastetrykk! 
Activator Pro ™ inneholder også kom
plett fakturering og automatisk kobling 
til Microsoft Word og Excel! 

"" ...... =r""'I> ___ --l Activator Pro leser også Vega 3.0 filer! 

Artjvotor Pro Kr. 1790,' 
Artjvotor Pro + Word 6.0 Kr. 2990,· 

liil~~iii~~giiii~~E;u:J1 Artjvotor Pro (Oppgra~er fra Act!/SuperOffjee!Vegal Kr. 990,· 

~
~~----------
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PC-Klubben hor gleden av å presentere 
Consolid, et system for bedre orden og 
oversikt over din privatøkonomi! 
Consolid er 'enkel å benytte. Du 
behøver ikke kunne bokføring for å få 
glede av Consolid! Alt gjøres ved å 
"peke og klikke" på logiske symboler. 
Benytt deg av PC-Klubbens tilbud på 
Consolid, markedets beste og rimeligste 
program for din privatøkonomi! 

Consolid 
~2==~~!E==~5==::!l Consolid (Oppgra~erfra Datax/Eeonomica/SiFol 


