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Demospø kelset 
PC-reklamene lover gull og grønne skoger. 

Det har de alltid gjort, og hvis du konfronterer markedsførerne 
med det, svarer de at nå er det faktisk sant, nå er det bare å 
kjøpe seg en boks og plugge støpselet i veggen for å få 
tilgang til datateknologiens herligheter. 

Men alle som har kjøpt PC vet at det ikke er slik. Kjøper du 
en ny datamaskin, vet du at du også vil få trøbbel. Av og til 
mindre, av og til mer. 

Dette vet selvfølgelig databransjens folk. De opplever det 
selv også. Når de inviterer datapressen for å vise sine nyhe
ter, er det alltid noe som kræsjer. Det blir sjelden spesielt 
pinlig, for alle nikker gjenkjennende og vet at sånn er det bare. 
- Demospøkelset, sier databransjen med et smil. 

Har du hatt demospøkelset hos deg? Har det vært der når 
du skal vise noen ett eller annet flott som du kan gjøre på 
PCen? 

Det dukker opp andre ganger også. Når du f.eks. skal 
koble til en ny CD-ROM-spiller. Driverne fungerer ikke. Adres
sen kolliderer med den ekstra harddisken. Og når du skal ta i 
bruk et nytt program virker plutselig ikke skriveren. 

Nå kaster databransjen seg over hjemmemarkedet, fordi 
de vet at stadig flere av oss vil ha PC hjemme. Til utdanning 
og arbeid, hobby og underholdning. 

Og reklameguruene er på høyden igjen. «Lettere enn no
ensinne,» sier de. «Plug and play og du er i gang.» Maskiner 
med innebygget CD-ROM skal gi deg filmer, video og musikk. 

Så er det vel bare å skaffe seg all verdens heftige CD
ROM-plater og nyte opplevelsene? 

Hvis du har prøvd, vet du at det ikke er så enkelt. Demo
spøkelset er ikke borte. «For lite minne» eller «finner ikke 
riktig VESA-driver,» kan det for eksempel si, og de meldinge
ne så du aldri i salgsbrosjyrene. 

Jeg foreslår at vi omdøper demospøkelset til dataspøkel
set. For det er ikke bare når databransjen viser sine beta
produkter det slår til. 

IBMs nye PC-serie Aptiva, 
og lignende maskiner hvor 
brukervennlighet er satt i fokus, 
er skritt i riktig retning, 
men ingen fullgaranti 
mot dataspøkelset.. . 

PS! 

Inge Mat/and 
ansvarlig redaktør 

Fra og med dette nummeret blir TEKNO utgitt av Hjemmet 
Mortensen AS - Norges største bladforlag. Brev og innlegg til 
redaksjonen kan du sende til: TEKNO PLUSS!, postboks 49, 
1414 Trollåsen. 
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Lørdagskveld på 
Månefisken. Etablerte 
Sketch fra Oslo varmer 
opp med flytende og 
vakker ambient tekno. 
Stemningen er spent. 
Thor fra Arendal er . 
utålmodig. Han har vært 
på konsert med Delusion 
før, og gleder seg til å se 
dem igjen. 





IBM dropper PS/1 

Aptiva-serien 
skal erobre 
hjemmemarkedet 
IBM har lagt PS/1-navnet 
på hylla. Men de har ikke 
sluttet med å lage maski
ner for hjemmebruk. 

T vert imot: Nå slår IBM til med en 
serie de har kalt Aptiva, laget for 
den samme målgruppen som PS/1 var 
beregnet for, og med prosessorer fra 
486SX25 til Pentium. Flere model
ler, blant annet en med CD-ROM
spiller og annet snadder, skal nok 
klare å fylle opp gapet etter PS/l 
forgjengeren. 

«Plug & Play» er blitt et ganske 
utskjelt slagord i dataverdenen, men 
med denne PC-serien IBM har fak
tisk sine ord i behold. IBM reklame
rer med at de fleste kan sette sammen 
maskinen og få den i gang i løpet av 
noen få minutter, og det tror jeg de 
fleste skulle klare. 

Maskinen jeg testet var utstyrt 
med 486SX33-prosessor, 270 MB 

harddisk og 4 MB RAM og standard 
14" SVGA fargeskjerm. Innpaknin
gen var et minilmidi-tower med plass 
til to 5,25" og to 3,5" enheter. Den 
ene 3,5-plassen var bare I" høy, og 
her satt også diskettstasjonen. Inne i 
maskinen var det plass for en ekstra 
3 ,5" harddisk. Det var altså plass til 
seks enheter alt i alt, noe som slett 
ikke er dårlig. 

PC & miljø 
IBM legger stadig større vekt på mil
jøvennlighet, både når det gjelder 
materialet de produserer sine maski
ner av, og også selve innpakningen 
de kommer i. Aptiva har også et inne
bygget system som setter maskinen i 
dvale når den ikke har vært i bruk på 
en forhåndsinnstilt tid. Det fungerer 
nesten som

· en standard «screen sa
ver», men slår isteden av visse kret
ser i maskinen og skjermen, slik at 
den ikke bruker mer enn 30 watt. 

PC-LYD: Yngve spiller Corridor 7 på Aptiva. Savnet av lydkort er stort! 
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Dette høres kanskje ikke så spennen
de ut, men det er faktisk noen kroner 
å spare for deg også. Er du en gjen
nomsnittsbruker, skal du faktisk kun
ne spare hele 1500 kW i året. Alle 
monner drar, og her har du altså en 
PC som kan gi deg lavere strømreg
ninger. Skjermen er bygget etter 
MPR-II-standarden. Dette er noe som 
gjør maskinen tryggere og mer be
hagelig å jobbe med. 

Det stopper ikke der. Aptiva
maskinene har noen små finesser som 
de er ganske så alene med i sin pris
klasse. Jeg har faktisk ikke sett lig
nende på vanlige PCer i det hele tatt. 
Aptiva har nemlig en innebygget kjø
replan. Det betyr at du kan velge når 
på døgnet maskinen skal utføre en 
spesiell oppgave, f.eks. kjøring av 
backup, virussjekk eller sending og 
henting av elektronisk post. Alt det
te kan f.eks. foregå om natten mens 
du sover. Maskinen slår seg selvsagt 

KJAPT IGANG: I løpet av noenfå minutter har 

av automatisk når den har utført sine 
forhåndsprogrammerte oppgaver. 

Robust 
Ellers virker maskinen både robust 
og oversiktlig. Rent maskinmessig 
dreier det seg om en ganske så grei 
Pc. Grafikkortet er bygget opp rundt 
en Cirrus logikk-brikke, og det er 
puttet på 1 MB VRAM. Dette gjør 
maskinen i stand til å klare også litt 
tyngre oppgaver på en fullt ut aksep
tabel måte, så lenge det holder deg 

innen skjermoppløsninger fra 640 x 
640 x 1 6,7 millioner farger til 1024 
x 768 x 256 farger. Siden grafikkor
tet og en av harddiskkontrolleme job
ber gjennom en lokalbuss, så må jeg 

absolutt gi godkjent-karakter ! 

Men siden alle enhetene sitter på 
hovedkortet, og det ikke er noen 10-
kalbusser til ekstrautstyr, er maski
nen lite egnet til store oppgraderin
ger. Det eneste som etter min me-



pakket ut og montert maskinen. 

ning kan lønne seg å sette inn sene
re, må være lydkort, CD-RaM-spil
ler og annet mindre krevende ekstra
utstyr. Dette er det til gjengjeld god 
plass til .  Det er nemlig hele åtte ISA
porter ledig, noe jeg aldri har sett på 
noen maskin. De større Aptiva-mo
dellene skal det også være egne VE
SA lokalbusser ledig, og på Penti
um-modellen skal det være PCI-bus
ser ledige. Dette er noe som gjør dis
se maskinene mer attraktive for de 
mest kravstore. Men ønsker du en 
enkel og grei maskin, så virker den
ne absolutt tilfredsstillende. 

Om du ser på de tekniske spesi
fIkasjonene, så er den også bra. Hard
disken er en ganske rask sak av IDE 
AT-typen, og du kan som nevnt mon
tere flere - det er nemlig to kontrol
lere i maskinen. Den ene jobber gjen
nom en lokalbuss, den andre gjen
nom en ISA-buss, så du får plass til 
to raske og to sene enheter, enten det 

er harddisker, CD- ROM e l ler 
streamertape du velger. 

Det er bare 4 MB RAM i maski
nen, men om du skulle trenge mer, 
så er det bare å sette inn en RAM
brikke til .  Men det er bare plass til to 
RAM-brikker i alt. 

Maskinen er også utstyrt med to 
COM-porter, 1 LPT-port og en buss
musport. COM-portene er av 8250-
typen, noe som kan være en svakhet 
hvis du har tenkt å knytte til et raskt 
modem. 

Tastaturet er helt vanlig, men det 
har etter min mening en litt for kort 
kabel .  Jeg får litt fnatt av klikkely
den på IBM-tastaturene, men det kan 
være en vanesak. 

Jeg savnet et lydkort i den mo
dellen jeg testet. Her var det bare 
PC-lyd, noe jeg syns er for dårlig i 
dag. IBM kommer imidlertid også 
med en multimedia-utgave av Apti
va, hvor både lydko� og CD-ROM 

er inkludert - så det spØrs om ikke 
det blir bestselgermodellen i Aptiva
serien. 

AptiWare 
Aptiva er utstyrt med norsk ffiM
DOS 6.3 og Windows 3.1. Dette 
overrasker meg, spesielt med tanke 
på den kampanjen som IBM har gå
ende for å få oss til å gå over til OSI 
2 - for det ser vi ikke snurten av her. 

Videre kommer maskinen med 
Works for Windows, og en opplæ
ringspakke som IBM har kalt Apti
Ware. 

Når du starter maskinen første 
gang, får du opp en egen AptiWare
meny, som er så enkel at selv mor 
skjønner den. Her er det meningen 
at nybegynnere kan bli kjent med 
PCen og hvordan Windows-teknolo
gien virker. 

Denne opplæringspakken virker 
veldig grei . Den er lettfattelig, og lar 

nybegynnere trinn for trinn bli kjent 
med maskinen, og vil nok være et 
ekstra salgsargument hvis «hele fa
milien» skal være sammen om kjø
pet. 

Det følger også med en bok som 
beskriver hvordan maskinen er byg
get opp, og som også gir råd og vink 
om bruken av den. I tillegg følger 
det med en felles minimanual for 
DOS og Windows. 

Min konklusjon er at Aptiva 

er et godt tilbud for nybegynnere. 

Men dette er ikke maskinen for 

den drevne datafriker som ønsker 

en maskin han kan bygge ut og 

forandre ... 

Tekst: Yngve Kristiansen 
Foto: BulleBulle 
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Nybegynner på BBS? 

Tips for modembrukere 
Mange lesere skriver til 
TEKNO med spørsmål 
om bruk av elektroniske 
oppslagstavler. Her kom
mer svar på endel av de 
spørsmålene vi har fått 
siden sist. Opplysninge
ne gjelder MBBS-syste
met med norske kom
mandoer. 

SPØRSMÅL :  Jeg 
har lyst å hente ned 
filer fra BBSer, men 
jeg får ikke utnyttet 

hastigheten på modemet mitt fullt 
ut. Hva anbefaler du meg å gjøre? 

SVAR: Det første du må gjøre er å 
velge deg en protokoll som passer til 
terminalprogrammet ditt. Det beste 
valget heter ZModem. Om det ikke 
fungerer, bør du prøve YModem 
batch. Om ingen av disse passer, så 
prøv Xmodem. Denne protokollen 
fungerer for de fleste, men er også 
den seineste. 

Når du skal velge en protokoll i 
MBBS, taster du U for å komme inn 
i utility-menyen. Deretter taster du 
bokstaven O. Da får du en liste over 
tilgjengelige protokoller. FØlg anvis
ningen på skjermen. 

SPØRSMÅL: Hvor
dan kan jeg få over
sikt over hvilke filer 
som ligger på en 
BBS? 

SV AR: De fleste BBSer har en opp
datert tekstfil med oversikt over alle 
filene på basen. Disse infofilene er 
plassert forskjellig fra BBS til BBS, 
men kan f.eks. hete ALLFILES.TXT 
eller noe lignende. Finner du den 
ikke, kan du spØrre sysopen på ba
sen. 

SPØRSMÅL :  Hvis 
jeg finner flere filer 
jeg ønsker å laste 
ned, må jeg nedlaste 
dem en og en, eller er 

det mulig å hente flere filer på en 
gang? 

SVAR: Vel, så superraskt går det nok 
ikke, men etter at du har valgt ut 
filene du ønsker, kan du legge dem i 

et eget område som kalles HOLD. 
Dette kan beskrives som ditt private 
filområde på BBSen, hvor du legger 
filer du vil arbeide med eller hente 
ned. 

Å legge filer til HOLD-området 
er enkelt. Først skriver du LE etter
fulgt av navnet på den første filen 
du er interessert i ,  f.eks. LE ALL
FILES.ZIP. Fortsett på samme måte 
med de andre filnavnene, altså LE 
pluss filnavn. 

SPØRSMÅL: Hvor
dan får jeg så filene 
ned til min maskin? 

SV AR: Du skriver bare O (for over

før) og filene blir overført til din 
PC, en etter en. 

SPØRSMÅL :  Kan 
jeg hente så mange 
filer jeg vil på denne 
måten? 

SV AR: Du kan ikke hente flere filer 
enn det du rekker innenfor din tildel
te daglige filtid . Filtiden varierer fra 
BBS til BIrs. 

SPØRSMÅL :  Hva 
skal jeg gjøre om jeg 
har plassert for man
ge filer i HOLD-om
rådet? 

SV AR: Du kan få oversikt over hvil
ke filer du har lagt i HOLD ved å 
taste bokstaven K. Listen som da 
kommer frem på skjermen viser hvil
ke filer du har valgt ut, og hvor lang 
tid det vil ta å laste dem ned til din 
maskin. Hvis du vil fjerne noen av 
filene fra HOLD, bruker du kom
mandoen SL pluss navnet på filen 
du vil ha bort. 

SPØRSMÅL :  Går 
det an å gjøre noe for 
at filene i HOLD kan 
overføres raskere? 

SV AR: De fleste fi ler på BBSer lig
ger i komprimert format, som oftest 
PkZIP. Da kan du ikke komprimere 
dem ytterligere. Hvis filene som lig
ger i HOLD er rene tekstfiler eller 
andre formater som lar seg kompri
mere, så kan du bruke kommandoen 

ZIP eller ARe. Da vil alle filene du 
har plukket ut samles i en, kompri
mert fil som får navnet HOLD.ZIP. 
Når du har fått denne filen over på 
din maskin, pakker du den ut med 
PkUnzip-programmet (les mer om 
dette i et tidligere TEKNO). 

SPØRSMÅL :  Hvis 
jeg har komprimert 
flere filer til en sånn 
HOLD.ZIP-fil, går 
det an å se hvilke fi

ler den består av? 

SV AR: Hvis du har glemt hvilke fi
ler du komprimerte, får du en over
sikt ved å bruke kommandoen VIS . 

SPØRSMÅL :  Det 
kan vel ta ganske lang 
tid å laste ned en sånn 
fil. Går det an å få 
systemet til å «legge 

på røret» automatisk når filover
føringen er ferdig, eller må jeg sit
te og passe på dette selv? 

SVAR: Neida. Bruker du komman
doene O Z HA J, vil maskinen utfø
re oppgavene i rekkefølge. O = over
før, Z = ZModem (du velger det som 
passer for deg), HA = hadet og J = ja 
(bekrefter at maskinen skal «legge 
på røret) .  På denne måten behøver 

du ikke sitte ved PCen og vente. 

SPØRSMÅL: En ting 
som irriterer meg er 
alle de konferansene 
jeg er blitt medlem 
av. Det er drøssevis 

av meldinger i dem, og jeg orker 
ikke lese alle. Går det an å kvitte 
seg med alle disse meldingene på 
en kjapp måte? 

SV AR: Du kan melde deg ut av de 
konferansene du ikke vil være med 
i .  Skriv UTM, men pass på at du står 
i den konferansen du vil melde deg 
ut av. (UTM = utmeld.) 

SPØRSMÅL :  Hva 
med de konferansene 
jeg vil være med i, 
men som det er alt for 
mange meldinger i? 

SV AR: Der kan du bruke merkeme

nyen. Du skriver M for å komme inn 
i menyen, men pass på at du står i 
lesemenyen i riktig konferanse. Der
etter velger du R i merkemenyen. 
Da blir alle meldingene merket som 
lest, og forsvinner fra l isten på skjer
men din. Du kan forresten finne fle
re interessante muligheter i merke
menyen. PrØv deg frem! 

Yngve Kristiansen 
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· Platebut ikkene i n n  i multimedia 

Hysj Hysj interaktiv 
Blir platebutikkene frem
tidens datasjapper? I 
London og andre byer 
ute i den store verden, er 
det i musikkforretninge
ne du finner de heftigste 
CD-ROM-titlene også. I 
Norge har en butikk som 
Akers Mic vært pioner på . 
området, men nå følger 
flere etter. ,Budskapet er: 
Sjekk i musikkforretnin
gene når du skal ha da
taunderholdning. 

En ny satsing har fått navnet Hysj 

Hysj Interaktiv, og blir ledet av Rolf 
Kjos Hansen. Tidligere denne måne
den startet han Hysj Hysj-butikk i 
kjøpesenteret Steen og Strøm i Oslo, 
og flere butikker skal etter planen 
dukker opp run<;lt omkring i landet i 
tiden fremover. 

CD-ROM bare øker 
Geir Ødegård i BMG Interactive En

tertainment er blant dem som mener 
platebransjen nå bør kaste seg inn i 
multimediamarkedet. Han peker på 
at bransjen har et svært godt utbyg
get distribusjonsnett, at den kan til
by profesjonell markedsføring av nye 
produkter. I multimedia møtes film, 
video, spill, bøker og musikk. 

- Salget av CD-ROM-maskiner 
øker kraftig. Vi regner med at det 
blir solgt i underkant av to millioner 
CD-ROM-spillere i Europa i 1 994. 
Prognosene sier at dette tallet vil øke 
til godt over 7 millioner i 1 996, sier 
Ødegård. Bransjen oppgir at det i år 
vil bli solgt rundt 23 millioner CD
ROM-plater i Europa. I 1 996 regnes 
det med et salg på over 100 millio
ner eksemplarer ! 

I Norge vil det bli solgt rundt 
40.000 CD-ROM-maskiner i år, mot 
ca. 20.000 i fjor. De forventede salgs
kurvene peker rett oppover. - I 1 996 
beregner vi et salg av CD-ROM-mas
kiner på ca. 1 60.000 enheter, sier 
Geir Ødegård til TEKNO PLUS S ! .  

Nye maskiner 
I dag preges markedet av produkter 
som Sega Megadrive, Super Ninten
do, Gameboy & Sega Game Gear, 
Atari Jaguar, Amiga CD32, Philips 
CD-I, Macintosh og Pc. 

1 1 995 kommer nye maskiner på 

markedet - 3DO og 3DO Model 
MKII, Sega Saturn og Sony PS-X 
Play Station, som alle satser på mar
kedet for musikk-CD, foto-CD og vi
deo-CD. 

Produktflom 
BMG Interactive Entertainment er en 
av aktørene som arbeider aktivt for å 
spre CD-ROM-titler via musikkfor
retninger. I tiden fremover blir en 
rekke nye titler lansert nettopp med 
tanke på at de skal bli solgt gjennom 
vanlige platebutikker. 

I disse dager slippes PC-utgaven 
av David Bowies JUMP!, samtidig 
som Mac-versjonen av Brian Enos 
Headcandy lanseres. PC-utgaven av 
Enos verk kommer i løpet av januar. 
- An eyepopping party for everyone 
with a personal computer, heter det i 
reklamen, som beskriver Headcandy 
som et psykedelisk eksperiment. CD
ROMen byr på fem originale Eno
komposisjoner, fullskjerms video i 
QuickTime 2.0-format og 1 6-bits ste
reolyd. Fargede briller følger med for 
å gi deg det ekstra kicket. 

Rocket Science Garnes kommer 
også med PC CD-ROM-versjonen av 
Loadstar, som allerede har rukket å 
få særdeles glimrende omtale i Wi
red, som også kan fortelle at mannen 
bak spillet, Ron Cobb, i utgangspunk
tet skrev manuset med tanke på at 
det skulle bli en film som John Way
ne kunne vært stjernen i. En måne
base i det 22. århundre danner ram
men om spillet, som skal være acti
onpakket fra første til siste sekvens. 
Flere Hollywood-veteraner har vært 
med på å lage dette spillet, sammen 
med folk fra selskaper som Apple, 
Adobe og SuperMac Technology, så 
vi har lov til å stille forventningene 
høyt. 

Residents kommer med CD
ROMen The Gingerbread Man for 
PC og Mac. Mac-versjonen kommer 
5. desember, mens PC-folket må ven
te til et stykke ut i januar før de kan 
kaste seg over dette verket, som bl.a. 
inneholder 35 minutter nyskrevet Re
sidents-musikk. 

Databutikker, hva nå? 
Spørsmålet er nå om de tradisjonelle 
databutikkene velger å være med på 
racet. Databransjen vil også inn i det 
sterkt voksende privatmarkedet, og 

The Cyber Rave Experience - Brian Enos Headcandy. 

The Residents kommer med The 
Gingerbread Man. 

vil neppe sitte stille og se på at hippe 
og kule musikkforretninger knabber 
kundene. 

Men databutikkene ligger ofte 

Loadstar lanseres som et actionspill i 
beste Hollywood-stil. 

avsides til, så det spØrs om det heret
ter ikke blir like greit å handle CD
ROMer på ditt lokale kjøpesenter . . .  

im 
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Norske Scala: 

Vikinger på 
verdens
markedet 
Norsk er best, heter det i 
grønnsaksreklamen. Det 
gjelder ikke bare poteter, 
gulrøtter og vinteridrett. 
Scala AS er i dag en le
dende internasjonal utvi
kler og leverandør av 
programvare for multi
mediaproduksjon og in
formasjonsformidling, 
og satser nå for fullt på 
interaktiv TV. 

TEKNOs utsendte møter til avtalt 
tid i Scalas moderne og lyse lokaler 
i Waldemar Thranes gate i Oslo. Et
ter en kort og forretningsmessig kor
rekt ventetid blir vi vist inn til herr 
Scala selv; Jon Bøhmer. 

- Ideen til Sc�la fikk jeg mens 
jeg var i USA som utvekslingsstu
dent. Dette var i 1 987, og Amiga var 
noe helt nytt og spennende. Jeg stu
derte data og TV -produksjon, og så 
etterhvert mulighetene til å benytte 
Amigaen på dette feltet. D

'
et fantes 

allerede en del programmer på mar
kedet som man kunne lage presenta
sjoner med, men disse var svært dår
lige. 

Bøhmer gikk sammen med ka
meraten Stig Petersheim om å lage 
et lite presentasjonsprogram. Til å 
begynne med skulle dette være en
kelt og bare til eget bruk, men flere 
og flere funksjoner ble lagt til, og en 
ide utformet seg hos unge Bøhmer. 

- Helt siden jeg begynte på ung
domsskolen hadde jeg gått rundt og 
drømt om å starte eget firma. Mulig
heten dukket opp etterhvert som det 
gikk opp for meg at vi satt på et godt 
produkt. Petersheim programmerte, 
mens jeg designet og holdt ham med 
mat som betaling. Slik ble firmaet 
Digital Vision startet. 

Gjennombrudd 
Det store gjennombruddet kom alle
rede med første kunde. Janco kabel
selskap i Oslo hadde lenge vært på 
utkikk etter en enkel og billig måte å 
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informere sine kunder på. 
- Med InfoChannel fikk Janco 

akkurat det de hadde lett etter. Vi 
satte opp et system for dem i 1988, 
og dermed hadde de et informasjons
system de benytter den dag i dag. 
For vår del betydde Janco utrolig 
mye. De var Norges største kabel
selskap, og over 1 00.000 husstander 
fikk vårt produkt rett inn i TV -ruta. 
Bedre referansekunde kunne vi ikke 
fått ! 

Etter en tid byttet både produkt 
og firma navn til Scala. 

- Dette var en omstilling til USA
markedet, der det allerede fantes et 
fIrma som het Digital Vision. Vi måt
te derfor ha et nytt navn, og bestem
te oss for Scala. 

Dyktige program-. . 
utViklere 
En av grunnsteinene i Scala AS er 
de dyktige programutviklerne som 
jobber der. Gjennomsnittsalderen lig
ger godt under tredve, og arbeids
miljøet virker ungt og dynamisk. 

- Dere hauket tidlig dyktige pro

grammere? 

- Vi var heldige og fikk tak i 
Daniel Bloch tidlig i 1989.  Daniel 
hadde da rukket å gjøre seg kjent 
med kommunikasj onsprogrammet 
Ncomm, og har i fem år vært en kre
ativ kraft i videreutviklingen av Sca
laprogramrnene. Etterhvert har kjen
te norske navn fra Amigafronten 
kommet til, som Torkel Lodberg, 
Øyvind Harboe og Thomas Hansen. 
Jeg er for øvrig svært forbauset over 
hvor få programutviklere som egent
lig tar kontakt med oss, sier Bøhmer. 
Det er frustrerende at de fleste dykti
ge programmerere i Norge lager en 
demo eller to, og ser seg fornøyd 
med det. Vi på Scala trenger stadig 
flere folk, og alle er velkomne til å 
nnge oss. 

Fra Commodore til Scala 
Scala har hatt en misunnelsesverdig 
stor vekst og det finnes i dag datter-

Mr. Scala himself, Jon Bøhmer, foran en demoutgave av interaktivt TV. 

selskaper i Danmark, England, Ned
erland, Sverige og USA. Det mest 
oppsiktsvekkende av disse er USA
selskapet, der flere av Commodores 
sentrale utviklere nå jobber. 

- Det startet med at vi ansatte 
Jeff Porter. Porter har vært teknolo
gidirektør i Commodore Internatio
nal siden 1984, og er best kjent for å 
ha ledet arbeidet med utvikling og 
design av Amiga datamaskiner. Han 
refereres gjerne til som «Amigaens 
far». Da vi først hadde fått Porter 
med på laget kom flere etter, og vi 
har nå en sterk og spennende sam
mensetning av utviklere og designe
re fra Commodore. 

Noe av det heiteste i vår multi
mediaverden er interaktiv TV. Scala 
inngikk i februar en avtale med Ge
neral Instrument Corporation, et av 
verdens ledende konsern innen ut
vikling og produksjon av teknologi 
for TV-overføringer. 

- Vårt mål er at Scala skal bli 
ledende i verden på programvare til 
1-TV, sier Bøhmer. 

Scala for PC 
Det har vært mye oppmerksomhet 
omkring den annonserte PC-versjo
nen av Scala, og arbeidet med pro
duktet har høy prioritet i Waldemar 
Thranes gate. En PC-versjon vil be
ty at Scala når ut til et større marked. 

- Dessverre ser det mørkt ut for 
Amiga-plattformen i dag; Med Com
modore i bakken og PC i en do mine-

rende stilling er overgangen nærmest 
tvunget fram. Vi vil selvfølgelig ikke 
vende ryggen til våre Amigabrukere 
selv om vi utvider med et PC-basert 
alternati v .  

Vi blir avbrutt av en smilende 
danske som kommer løpende inn på 
kontoret. Han trekker oss med inn i 
TV -studioet, og viser oss et innslag 
fra de danske TV2-nyhetene. 

En matvarebutikk i Danmark har 
satt opp TV -skjermer på strategiske 
steder rundt omkring i lokalet, og 
viser løpende tilbud til kundene mens 
de handler. Presentasjonene vises 
med Scala. Reporteren intervjuer 
daglig leder ved butikken, som for
teller at salget har gått merkbart opp 
siden de begynte med «butikk-TV». 
Enkelte kunder blir også intervjuet, 
og alle er enige om at det er gøy å 
kunne følge dagens tilbud fra skjerm 
mens de handler. 

- Dette er glimrende reklame ! 
Bøhmer er merkbart fornøyd. Han 
kikker med ett på klokka. 

- Skal rekke et fly, og må nesten 
komme meg avgårde. 

TEKNO tar et hint, men spØr om 
ikke Scala-guruen kan posere litt for 
kameraet før han raser videre. Det 
gjør han. 

' '-- � NO " 110, j ,�jO .. 
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Tekst: Claus Grøvdal 
Foto: Trygve Lien 
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AMIGACDPD 
17 -BIT COLLECTOIN (2 CD'S) 449,-

17 -BIT CONTINUATION 250,-

17 -BIT PHASE 4 250,-

AMINET 4 250,-

AMOS USERS CD 250,-

CDPD 1, 2, 3, 4 250,-

DEMO CD 2 250,-

LOCK'N'LOAD 250,-

LSD & 17 BIT COMPENDIUM 1 250,-

MULTIMEDIA TOOLKIT 250,-

NETWORK CD 32 MED KABEL 449,-

RING FOR INFdRMASJON OG ANDRE TITLER! 

AMIGA & PC CDPD 
CLiP ART CD 199,-
FONTS & CLiPART 250,-
FONTS CD 199,-
GIFS GALORE CD 250,-
PRO FONTS 250,-
SOUNDS TERRIFIC (2 CD'S) 250,-
SPACE & ASTRONOMY 250,-
RING FOR INFORMASJON OG ANDRE TITLER! 

CD32 SPILL' 
ALiEN BREED 2-: TOWER ASSALJLT 295,-
ARCADE POOL 159,-
BENEATH A STEEL SKY 295,-
CANNON FODDER 295,-
DARKSEED 295,-
DIZZY: BIG 6 159,-
FIELDS OF GLORY 295,-
GUARDIAN 295,-
GUNSHIP 2000 295,-
JETSTRIKE 259,-
JUNGLE STRIKE 295,-
KINGPIN (BOWLING) 159,-
LlTIL DIVIL 295,-
MEGARACE 325,-
POWER DRIVE 295,-
SIMON THE SORCERER 2 299,-
SOCCER KID 295,-
SUPER FROG 159,-
SUPER STARDUST 295,-
TOP GEAR 2 295,-
UFO: ENEMY UNKNOWN 295,-
UNIVERSE 325,-
WILD CUP SOCCER 295,-
WORLD CUP GOLF 295,-
RING FOR ANDRE TITLER! 

PC CD-ROM 
ARMOURED FIST 
BLOODNET 
CINEMANIA 1994 
COMANCHE TRILOGY 
DOOM II 
F 14 FLEET DEFENDER GOLD 
GUNSHIP 2000 
HOUND OF BASKERVILLES 

JUMP RAVEN 
KLiK AND PLAY 
LlTIL DIVIL 
NOVASTORM 
OXFORD DICTIONARY 
PATRICIAN 
PSYCHOTRON 
TUNE LAND 
UNDER A KILLING MOON 
VALHALLA 

COLONIZATION 
DOOM II 

PC SPILL 

CHAMP. MAN. END OF SEASON 
F 15 STRIKE EAGLE III 
F 1 GRAND PRIX 
FANTASY MANAGER 
GUNSHIP 2000 
OVERLORD 
MICRO MACHINES 
PLANET FOOTBALL 
THE HORDE 
TIE FIGHTER 
ULTIMA 8: PAGAN 
WINTER OLYMPICS 
RING FOR ANDRE; TITLER! 

AMIGA SPILL 
AMOS PROFESSIONAL 
DOGFIGHT 
EYE OF THE BEHOLDER 2 
FIELDS OF GLORY A500/ A1200 
GUNSHIP 2000 
ISHAR 3 (!MB CHIP)/ A 1200 
LlBERATION 1.3MB 
MONKEY ISLAND 2 
POLICE QUEST 3 
PREMIER MANAGER 3 A500/ A1200 
REUNION 
SENSIBLE WORLD OF SOCCER 
SIM CITY 2000 A1200 M/HD 
SUPER STARDUST A 1200 

THE CLUE A500/ A 1200 
THEME PARK A500/ 1200 
THOMAS TANK ENGINE COLLECTION 
UFO: ENEMY UNKNOWN A500/ A1200 
RING FOR ANDRE TITLER! 
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379,-

495,-
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179,-
179,-
295,-
179,-
379,-
285,-
349,-
375,-
399,-
465,-
179,-

475,-
189,-
195,-
325,-
179,-
315,-
219,-
199,-
199,-
260,-
325,-
295,-
325,-
295,-
295,-
325,-
189,-
325,-

MORTAL KOMBAT 2 AMIGA RING! 

AMIGA PD-DISKS 
3068 SCORCHED TANKS VI. 77 MEGA-Spill! 
3075 (AB) BODYSHOP 6 AGA. 
3076 (AB) BODYSHOP 7 AGA. 
3212 - 3216 MORTAL GODS RAVE SAMPLES 1-5 
3257 AFAX-FAX S OFTWARE. 
3270 TRICK OR TREAT 2 Player Doom-spill! 
3280 (AB) AMIGADEUS Il Classical Music. 
3281 LEAGUE SOCCER CARDS 

Football/ card game. 
3282 PROTRACKER 3.15 Latest verson. 
3287 (AB) WRESTLING Game for 1 or 2 players. 

• 3288 BACMAN AGA Pacman game. 
3295 AUDIO MAGIC 7 Music utilities! 
3297 ACCOUNT MASTER V3c 

Home finance applic. 
3298 THE MAD PREACHER 4 

track rave music disk. 
3299 CYBERPUNK #2 Sci-Fi/Fantasy Disk Mag. 
3300 COMPUGRAPHIC FONTS 11-10 

more CG fonts. 
3302 (AB)NLP RENDERSHOW AGA 

Raytraced piccys. 
3303 REVENGE ANIMATION Min. 2MB! 
3305 MARBELS Brilliant puzzle game. 
3308 SCOTTISH FOOTBALL MANAGER Game. 
3311 MARTIAL SPIRIT Beatem-up game. 
3312 KIDS DISK 5 Good educational programs. 
3313 SUPERLEAGUE V3.51 League editor. 
3314 FRUITMANIA 4 reel Fruit Machine game. 
3317 (AB)BLUES SYMPHONIE 9 

track masterpiece. 
3323 COLONIAL CONQUEST 2 

Space-strategy game. 
3325 -3332 GIF BEAUTIES 11- 18 AGA Giris! 
3334 BETTY PAGE CARDSET Klondyke cardset. 
3335 LOCKOUT V2.1 c Harddrive security system. 
3336 (AB) TIME ZONER Graphie adventure. 
3337 (ABCDE) JAP CAT JAPES Anim. Min 2.5MB! 
3338 PICTURE MATHS 

Educational maths package. 

3341 FINAL WRAPPER Final Writer macro! 
3343 EPU DISK COMPRESSION 
3344 PANASONIC STUDIO Better printouts! 
3345 AWARD MAKER 2 Print out awards etc. 
3346 SPECTRUM EMULATOR V1.3 AGA Fast! 
3347 ROBS HOT STASH #11 Utilities 
3349 (AB) GIRLS OF ERIC Slideshow 
3351 VIRUS WORKSHOP V4.0 

Latest VIRUS-checker! 

LISTE DISKETT MED OVERSIKT OVER FLERE 
TUSEN PD-DISKETTER KUN KR. 5,-

AB =2 DISKS ABC =3 DISKS ETC. 
PD-DISKETTER KR. 15,- PR. STK. 

Vi er Hoved-leverandør for 17-Bit i Norge! 

Overdrive CD-Rom for A-1200 
2790,-

CD - 32 KUN 1 990,-



System 7.5 fra Apple 

Nå år Ma·e----.-
brukerne 
morgendagens 
Windows! 

Det er ikke lenge siden 
mange PC-folk ristet på 
hodet av Macintosh, og 
sa at grafisk brukergren
sesnitt bare var for leke
maskiner. 

I dag slåss PC-aktørene om å ha det 
beste grafiske brukergrensesnittet, og 
Mac-folket kan faktisk ha god grunn 
til  å h overe . Argumentene for 
Macintosh, som PC-bransjen faktisk 
lo av, er nå blitt glinsende reklame
slogans for - ja, nettopp - PC-fol
ket. 

Egentlig er det pinlig, for i PC
kretser ble Macintosh-tilhengerne 
møtt med en nedlatende arroganse 
for bare noen få år siden. «Pek-og
klikk» var bare for småunger. Skulle 
det være skikkelig data, måtte det 
være DOS med command. com , 
autoexec.bat, chkdsk og alt det an-

Do This Read the message. then choose the name of 
the program With which you want to open the 
DOS file and click Open. 

It the message doesn't list any programs, none 

� Do this step, then dick the right arrow. 

dre kryptiske som databrukere i dag 
knapt står ut med. 

Jeg har i det siste vært på flere 
pressekonferanser der PC-guruer med 
uhemmet stolthet viser frem pro
gramvare med funksjoner som pre
senteres som nye,  men som 
Macintosh-brukere har benyttet i 
mange år. Når guruene blir konfron
tert med dette, kremter de og sier at 
jo . . .  kanskje . . .  og så skynder de seg 
å skifte tema. 

Men selv slike reaksjoner er et 
fremskritt, tor nå godtar PC-bransjen 
alle de gamle argumentene for 
Macintosh. Det er bare det at de drop
per kildehenvisningen og later som 
om det er noe de har funnet på selv. 

Tyngde 
Likevel. Det blir unektelig mer tyng
de i argumentasjonen når den kom
mer fra PC-bransjen, ganske enkelt 

Med rød tusj på skjermen, viser Apple Guide vei når du ber om hjelp. 
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fordi PC-standarden så overlegent har 
slått best an i markedet, til tross for 
at DOS, operativsystemet som lig
ger i bånn, med sine åpenbare svak
heter er mer enn modent for søppel
haugen. 

I Norge er Macintosh-markedet 
bare som en dråpe i et digert PC
hav. Det er mange grunner til dette. 
Macintosh har vært for dyr. I Norge 
har Mac-bransjen aldri for alvor vå
get seg inn på PC- markedet . 
Macintosh, som bestandig har vært 
en maskin med bred folkelig appell, 
er blitt solgt som et eksklusivt pro
dukt til lukkede miljøer, mens PC
ene har erobret både det profesjonel
le og det private markedet. 

PC hjemme 
Det private markedet er i sterk vekst, 
og selv om Apple selger noen av si
ne modeller i varehus, har det aldri 
blitt svung over markedsføringen 
overfor dem som vil ha datamaskin 
hjemme. 

For en tid tilbake lanserte Apple 
sine PowerMacintosh-modeller, ba
sert på PowerPC-prosessoren som er 
utviklet av IBM, Apple og Motorola 
i fellesskap. 

Stadig flere spår nå en sammen
smelting av IBM og Apple . Disse 
synspunktene har fått støtte i det fak
tum at Apple omsider har bestemt 
seg for å lisensiere Macintosh opera
tivsystem til andre produsenter av 
PC-utstyr. Dette gjelder System 7.5, 
som nylig ble lansert (tre år etter at 
Apple slo i bordet med System 7.0), 
i tillegg til visse elementer av mas
kinvaren som ligger til grunn for Po
werMac-maskinene. 

IBM og Apple arbeider med å 

lage en felles maskinvareplattform, 
slik at alle PowerPC-operativsyste
mer kan brukes på systemer fra IBM, 
Apple og andre PC-leverandører. 

Ut med DOS 
Så blir det kanskje sånn at det er 
uvesentlig hva slags maskin du vel
ger. Du kan kjøpe maskin etter utse
ende. Tenk deg en dataverden uten 
Microsofts DOS, dette vaklevorne 
gjenferdet fra datanerdenes tid, full
stendig uegnet i dagens multimedia
virkelighet. Kanskje vi kunne få PCer 
i heftig Bang & Olufsen-design, mas
kiner som er lekre å se på og som 
kan kjøre programmer som er utvi
klet både for PC- og Mac-plattfor
men, akkurat som det passer oss? 

En forsmak 
En forsmak av hva vi har i vente, 
får vi i Apples System 7.5. Jeg skri
ver med vilje forsmak, for de aller 
fleste. har PC og vil sannsynligvis 
fortsette med det. En undersøkelse 
blant leserne av TEKNO PLUSS ! ,  
viser at over 90% av dere bruker PC. 
Resten fordeler seg på andre maski
ner, med hovedvekt på Amiga. 

Likevel er det interessant å for

telle om hva som skjer på Mac-fron

ten, for Apple er stadig oppfinnsom

me. De presenterer etter min mening 
både morsommere og mer anvende
lige løsninger enn konkurrentene -
og jeg vedder femti kroner på at du 
ganske sikkert kommer til å oppleve 
flere av finessene i System 7.5 i frem
tidige utgaver av både Windows og 
OS/2. Og merk deg at det dreier seg 

om System 7.5, og ikke System 8.0 
- ennå (ryktene sier atdet drøyer et 
års tid). 
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Men system 7 .5 jafser RAM, 
minst 2,5 MB. Har du en PowerMac, 
og installerer hele pakken, må du reg
ne med at operativsystemet krever 
mellom 4,5 og 5,5 MB av maskin
hukommelsen. Dette er altså ikke et 
system du putter i din gamle SE. 

La oss ta en kikk på endel av 
godsakene i Apples System 7.5 ! La 
meg bare understreke at gjennom
gangen baserer seg på den engelsk
språklige utgaven av System 7.5. 

Lager al iaser automatisk 
For det første er eplemenyen blitt 
større, og for å få plass til alt sammen 
er flere av menyvalgene blitt sup
plert med undermenyer. 

En svært nyttig nyhet i epleme
nyen er et valg som heter Recent Ap

plications. Her lager operativsyste
met automatisk aliaser for dine mest 
brukte appl ikasjoner. Det gjør at det 
blir enklere enn noensinne å hoppe 
fra en arbeidsoppgave til en annen, 
eller å kombinere flere oppgaver. I 
eplemenyen kan du raskt hente frem 
de siste applikasjonene du har arbei
det med. For mitt vedkommende be
tyr det at jeg - mens jeg arbeider i 
f.eks. PageMaker, kan åpne og redi
gere en grafikkfil i f.eks. Photoshop 
ved å gjøre et valg i eplemenyen. 
Klart tidsbesparende ! 

La din Mac gjøre jobben 
I eplemenyen er det også kommet et 
valg som heter Automated Tasks. Det 
er en funksjon som lettest kan be
skrives som en makrokjører, som kan 
benyttes til f .eks. å la din Mac sende 
og hente post på Internet om natten 
(når det er gratis). Men denne funk
sjonen krever at du bruker program
mer som er tilpasset 7 .5-systemet. 

Men denne funksjonen er Ap
ple ikke alene om. IBM har bygget 
inn en lignende finesse, kalt kjøre
plan, i sine PCer - blant annet de 
rimelige Aptiva-modellene som vi 
skriver om et annet sted i dette nr. 

WindowShade 
En av ulempene ved grafisk bruker
grensesnitt, er at det lett kan bli kao
tisk på skjermen - særlig hvis du har 
liten skjerm og har behov for å ha 
mange vinduer åpne samtidig. 

WindowShade er et gammelt 
sharewareprogram som nå er blitt en 
del av Macintosh operativsystem. Det 
gjør at du enkelt, ved å dobbeltkl ik
ke på menylinjen øverst i et hvilket 
som helst vindu, kan få det til å krym
pe sammen. Faktisk blir bare meny
linjen synlig på skjermen når du bru
ker denne funksjonen, hvilket gjør at 
du kan ha drøssevis med vinduer til -

gjengelig uten at du føler deg som 
en bilist som har fått frontruten full 
av dogg. For å utvide vinduene igjen, 
er det bare å dobbeltklikke på ny. 
Lurt ! 

Apple Guide 
Apple Guide er en ny hjelpefunk
sjon, og den er langt bedre enn «bo
ble»-hjelpen som ble introdusert i 
System 7 .0. Med Apple Guide kan 
du få trinn-for-trinn-hjelp til de funk
sjoner du måtte ønske. Du kan f.eks. 
spØrre om hvordan du åpner en DOS
fil på en Macintosh. Apple Guide 
forteller deg så hva du skal gjøre, og 
viser hvilke menyvalg du skal be
nytte. Det gjør den ved å tegne en 
kraftig rød tusj strek rundt de riktige 
valgene. 

PowerTalk 
PowerTalk kommer som et tillegg ti l 
operativsystemet, og er en nyhet som 
helt sikkert vil gjøre nytte for alle 
Mac-brukere som benytter den elek
troniske superhighway. 

Med PowerTalk blir datamaski
nen din for alvor en elektronisk post
kasse. Med innebygde sikkerhets
funksjoner kan du bruke PowerTalk 
til å sende og motta elektronisk post, 
f.eks. via Internet. Du får ditt eget 
postkasse-ikon på skrivebordet, og 
her vil alle meldinger til deg legges, 
enten de kommer fra en annen data
maskin (f.eks. fra et nettverk du er 

. .. • 

_Pilot ..... Hvem har 
• stj ærl Forte 1/ 

DOOM-diskelte annonsørene 
. ??? I.:. mine . . "hvi Iket datablad 

RudH< R ... H<U som gir mest • LI respons! 
Ttteh'l't)(\ Plvg-l!'It 

'''kt ... Med System 1.5 � B LI og Mac har du 
G�C .. _t ... 2.2.8 st ........ ft><", .. k Applt E,tm a II tid 

Nytt nummer avn�tatlaPPer for 
handen ... 

TEKNO PLUSS'- Men hvordan arer du 
ZT, • li skjC!re notat arkene 

i butikken i dag. 
ut av skjeMlen???? 

d LI [:-,q HUSK et!!! 01.".. �.ttmn_ 

Elektroniske huskelapper i mange farger! Stickies er en praktisk nyhet på Mac. 

tilknyttet eller en BBS) eller fra tele
fonsvareren. Så er det bare å peke og 
klikke på meldingene for å få dem 
frem. Er det en beskjed som er kom
met inn via telefonsvareren, blir den 
gj engitt gj ennom høyttal erne i 
Mac 'en. 

Med PowerTalk behøver du ikke 
egne applikasjoner for <\ sende og 
motta elektronisk post. Du kan sen
de filer som post direkte fra applika
sjonen du har laget det i, forutsatt at 
programmet har støtte for PowerTalk. 

Drag & drop 
Mulighetene for å «trekke og sl ip-

!:J 

pe» er blitt flere - og samtidig er det 
blitt enklere å klippe biter fra en ap
plikasjon til en annen. Du kan f .eks. 
trekke et bilde fra en applikasjon over 
i en annen bare ved å bruke drag & 
drop fra et vindu ti l et annet. Eller 
du kan trekke data fra et regneark 
over i et grafisk søylediagram, som 
automatisk endrer seg i forhold ti l de 
nye dataene. 

,," NO ' .. � �" 
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Tekst: 

Inge Matland 

Her har vi brukt WindowShade, 
som gjør at du kan lukke vinduene 
ved å dobbeltklikke på dem. De 
fremstår nå bare som «linjer» på 
skjermen, men kan åpnes ved å 
dobbeltklikke på dem på ny. 

Med WindowShade kan duforminske vinduene til å bli menylinjer. 

TEKNO PLUSS! -13 
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Solnedgang over Askøy 

SD ute 

Jeg har kastet ut min gamle Macintosh Il/x, 

og kjøpt PowerMac. Modell 7100 med 66 MHz 

PowerPC-prosessor. 

Joda, det kjennes bra. Ting går raskere, og ennå har jeg ikke instal
lert programvare som er tilpasset Power-teknologien. De nye pro
grammene er underveis, sier produsentene. - Når Power-programme-
ne kommer skal du få se på fart, sier de. • 

For ting må gå fort. Vi putter mer og mer inn i datamaskinene 
våre, og venter at de skal svelge unna, fortere, fortere. Vi blir stressa 
når maskinen henger etter. 

Jeg har hentet frem et bilde av solnedgangen over AskØy. Der ute 
er det nesten alltid tett i tett med skyer, som blåser seg opp og Øser på 
med regnvær. Men også noen solnedganger. Det er sånne øyeblikk vi 
sier at tiden står stille. Så sto jeg der med kameraet. Knipset øyeblik
ket for å ha det som et evig minne. 

Solnedgang på Mac-skjerm. Joda, det går fortere. Jeg må ikke 
vente så lenge på at skjermen skal tegne alle fargene og strekene i 
bildet. - Men bare vent. Snart kommer Photoshop for PowerMac. Da 
slipper du ventetiden når du redigerer, sier eksperten. 

Jeg hadde tenkt å fikse på solnedgangen. Legge inn noen nye 
fargeoverganger. Kanskje noen ekstra blink i havet. Jeg tror jeg drøy
er det. 

Men det er andre ting. Datafaxen virker ikke lenger. Jeg måtte ty til 
min gamle Mac SE - du vet den lille boksen med den puslete svart
hvittskjermen. Jeg hadde satt den inn på soverommet, hvor jeg tenkte 
den skulle få hvile. Måtte blåse støv av den før jeg slo den på. Den 
surret og gikk som et velsmurt drivverk. Så koblet jeg til modemet, 
og prøvde å faxe. Det ble til Kari. - Hei, Kari, sa faxen. - Dette er 
bare en testfax. Hvis du leser dette, er den øk. Gidder du ringe hvis 
den virker? 

Faxen var i orden. Jeg tenkte at det kanskje var noe jeg hadde 
gjort galt, siden den ikke ville virke på PowerMac'en. Men så snak-
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ket jeg med en fyr som sa at jeg må ha ny driver. - Fikk du ikke ny 
driver til scanneren nå nettopp? spurte han. Og det gjorde jeg. Men 
hvor skal jeg finne en ny driver til en gammel fax? 

Mens jeg funderer på det, fortsetter modemet å kose med den 
gamle SEen. Kanskje de kan stå der, sånn for seg selv, som en egen 
faxavdeling her i heimen? 

Jeg har kjøpt mer. En sytten tommers skjerm. Finere enn jeg 
strengt tatt hadde trengt, men en gang i livet, tenkte jeg. Så fant jeg 
frem en spillpakke, Indiana Jones - fate of Atlantis, og lente meg 
tilbake. Det måtte bli stilig på en så stor skjerm! 

Åpningen var fin. De første sekundene. Men så stoppet det bare. 
Jeg måtte ta omstart på maskinen. - Sånne gamle spill går nok ikke 
på PowerMac, sa en som var innom. - Du må kjøpe spill som er 
spesiallaget for den nye prosessoren, sa han. 

Tekstbehandlingsprogrammet virker som det skal. Det gjør det 
gamle Hypercard-arkivet også. Det er blitt veldig raskt, faktisk. Ak
kurat som Yatzee-spillet. 

Men mange av filtrene i Photoshop vil ikke lenger. «Ingen co
prosessor» eller noe sånt, står det på en melding som blafrer et 
øyeblikk på skjermen før alt låser seg. 

Ellers går det meste greit. Men utskriftene er litt merkelige. Det 
kommer et blankt ark ut av skriveren etter hver utskrift. 

Markøren er også litt rar. Den nøler, liksom. Men det skjer bare 
av og til, og hvis jeg skyver musen fort frem og tilbake noen ganger, 
går det over. 

- Bare vent til Power-programmene kommer, da blir det enda 
bedre, sier eksperten. 

lnge 
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IKKE UTSETT GLEDEN. 

TA VAREN HJEM I DAGI 



Jeg har sett lyset! Jeg vil 
påstå at jeg er rimelig 
nøktern i forhold til nye, 
digitale produkter. Det 
blir man vel a v  ren nød
vendighet, så mye hype 
det er i databransjen når 
produkter som gjør seg 
best i reklameannonsene 
spretter frem og forsvin
ner igjen gang på gang. 

Men det er en ting de aller fleste 
bruker med den største selvfølgelig
het, nemlig telefonen. Det har imid
lertid ikke al ltid vært sånn. Jeg hus
ker ennå hvordan det var å få røret 
inn i heimen som liten,. Når den ringte 
skvatt jeg opp, så litt på den, kanskje 
gikk jeg ut. 

Etterhvert manna jeg meg opp 
til å ta korte beskjeder o.l .  og etter
hve·rt begynte vi å venne oss til rØ
ret. Nå sitter folk gjerne i times vis 
og skravler mens de lager seg bilder 
i hodene sine. Men det skal det bli 
slutt på - snart. Bildetelefonen er herl  

Mange har vel hørt historier 

fra utlandet eller sett rimelig dår
lige eksempler på TV. Men glem 
NRK og «broadcast»-kvalitet. Jeg 
har tatt mine første skritt ut i DTV -
land (desktop vide. o conferendng) 
og jeg er hekta. Jeg har snakka 
Il'l�d folk i Bodø,. Alta, i Oppland, 
Drammen, Sveits". Frankrike og på 
Kjeller, og jeg �å si at følelsen var 

I : ganske 'n.ær den man har'når man.'-
. .  snakker med noen

�
IJ.U-*. . '" 

Det må innrømmes at kvaliteten 
ikke kan måle seg med ATM-stan
dard, som kan pushe 25 bilder i se-

igital 
kundet i røntgen- eller diaskvalitet + 
lyd og andre data. Det er bare det at 
grunnet diverse politisk tautrekking, 
eller kanskje det er unnfallenhet� så 
er det en stund til A TM er fysisk 
mulig. I mellomtiden kan yi kose oss 
med ISDN" og bildetelefonen. Og 
det funker så lenge rna ikke skal 
gjøre alt for akrobatiske stunts. VaI,l
ligvis sitter man jo ganske rolig når 
man preiker i røret også, og for de 
jappene som vil innvende at toppen 
av lykke er en samtale under jogge
turen eller lignende, kan jeg berolige 
med at det finnes mobil videotele
foner også (søm virker). 

I en ikke altfor fjern fortId hadde 
jeg min �rste yrkeserfaring som 
praktikant på Tandberg Radiofabrikk 
på Kjelsås i Oslo. Den gangen var 
det stereo kassettspillere. Tandberg 
har a-lltid vært tidHg ute �ed endel 
produkter og l\ærmest satt ,en stan
dard for konkurrentene. 

Nå kjører jeg i retning Sand
vika, ska møte �arkedssjef for Eu
ropa i Tandberg Te1ecom as, Stein 

Terje Skaar. Produktet vi skal prate 

om heter Tandberg Vision, og er en 
integrert box for videokonferanser 
med alt nødvendig ut tyr. 

- Det viser seg at begrepet vi
deotelefon. er temmelig diffust for de 
fleste. Dette gjelder ikke bare Nor
ge, så vi har en stor jobb å gjøre når 
det gjelder å vise hvilke fordeler man 
kan oppnå ved bruk av videott(lefon. 
England er vel det landet i Europa 
sOm har kommet len,g·st. De har holdt 
på med prosjekter i .flere år al lerede, 
forteller Skaar. 

- Har ikke �Frankrike også hatt 
ol • 
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en sånn prøvetjeneste ? 

- o. Prøvetjenesten var et pro.., 
sjekt for Frankrike, Italia, Nederland, 
England og NOI;"ge. Alt gikk. via IS
DN. Målet var å fmne 'nt hva video
telefon kunne b kes ti i alt fra of
fenJlig virk'soihliet til internasjonale 
firmaer og fjernundervisning. Nå 
foregår dette i samarbeid med tele
verkene i de enkelte land. Unntaket 
er Frankrike, det er det e este landet 
i Europa som ennå ikke har godkjent 
vår standard. Grunnen er antakefig 
store firmaer som Alcatel og deres 
særinteresser. Vår standard er fo Øv
rig den mest utbredte på verdensba
sis idag. 

- Jeg forstod det sånn at man 

også kan kommunisere med andre 

typer vid.eokonferanseutstyr? 

- Vi kan kommunisere med alle 
so bruker den sammf? standarden, 
uaI\sett h ilket utstyr de bmker. Og 
dette er l itt viktig. Vi har sagt at vi 
skal være med 'på å videreutvikle den
Qe standarden, og vi har et godt sam
arbeid m.ed' Televerkets forsknings
institutt når det gjelder dette. 

- Komme; dere :også til å utviKli: 

PC -kort for videokonferanse r? 

- IkJee foreløpig. Et av proble
mene med �C-siden er at det ikke er 
etablert ert, standard for datasikker
het. Man kan faktisk gå inn i data
nettet til en man snakker med samti
dig ved bruk av PC-løsninger, og det
te kan selvfølgelig skape problemer. 

Men vi har et datrerselskap i Sve
rige som selger PC- øsninger og ut
vikler dette, og det viset seg at cJette 
bare virker positivt på salget av våre 
produkter, da dette ofte er to for
skjellige brukergrupper. Men person
lig mener jeg det er en stund frem 'i 
tid til PC-løsningene blir bra nok. 
Hvis vi f.eks. sammenligner Tand
berg Vision med den kraftigste Pen- ' 
tium PC, så �il'PCenJ1a en kapasitet 
på ca. 400/0' i forhold til Vision, og 
det sier vel kanskje noe. En annen 
faktor er nettene, som til tider er noe 
ustabile. 

- Det som. er fordelen med å bru

ke PC må jo være mulighetene for å 

kombinere grafikk, tekst og video . 

et multimediaprogram. For fjernun

dervisning og visualisering må vel 

dette være et poeng ? 

, - De.t yr helt klart,- .en rekke om
råder det vil ·være fornuftig å bruke 
Pc. Jeg tenker 'f.eks. på samarbeids-

prosjekter med konstruksjonspro
grammer. Nå er imidlertid Vis ion 
bl.a. utstyrt med en RS-232-port'" 
som gjør at man kan styre (orskjellig 
utstyr «på den andre sidem>. Den har 
også inngang for ekstra v' de0kame
ra som kan settes oQP som dokument
kamera 0.1 . ,  video utsom kan kobles 
til større skjerm eller videoprosjek
tor m.m. 

- Du kan alt å designe skjerm

bildet for multimediakommunikasjon. 

Hvordan gjøres det? 

- Ikke spØr meg. Jeg må inn
rømme at det er ikke min sterke si
de. Men jeg vet det er folk som job
ber på den måten hver dag. Bl .a. bru
kes rogrammet Timbuktu for Mac 
til dette. Jeg vet også at det bl.a. i 
f'innmark sitter folk som jobber på 

enne måten, som dels har agd egne 
programmer, noen bruker ogsa Po
we;rpoint . undervisnings yemed. Det 
d bar på skjermen på arbeidsbordet 
'sitt, er a.kkvrat det sa�e som vises 
hos rrtottakeren. Men hvis overføring 
,av dat,\ er >1Jlålet, 

'
vil jeg nok heller 

anbefak en PC-løsning. Skal du der
imot Kombinere video og datal er 

. Vision i høyeste grad oppegående. 
- Hva kos-ter aen (jeg ønsker meg 

Vision til jul!) ? 

- I dag koster den 59000 + mva. 
- Det er vel sånn her som ellers 

i (data)livet at prisene halveres hvert 

år? 

- Vel, vi har satt den ned fra 
79000 til 59000,-. Og den kommer 
nok til å gå ytterligere ned. Men vi 
har også lagd en sånn liten sak som 
er lansert i USA nå. De sliRPes vel 
også .i Norge utpå høsten, og det er 
mer e'n sånn personlig l -til- l -boks 
sO,m vil ligge ca. 20 000 lavere i pris. 
Den kan �gså brukes av mindre grup
per - :2  til 3 personer - sotn kan sitte 

'og prate med hverandre. 
- Vet du noe am, hvordan det går 

med mulighetenfor gruppekonferan

ser, hvor grupper sitter påforskjelli

ge geografiske steder og samarbei

der om et prosjekt? 

- Da må du ha noe som heter 
MCU (multi channel unit) som sØr
ger for at de blir koblet sammen via 
Televerket. Det fungerer ute i Euro
pa, og det virker i teorien hjemme i 
Norge også, men tiet er en bit der 
som Televerket ikke har fått igjen
nom, men det skal være på plass i 
løpet av høsten. 
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- Hvor mange kan være knyttet 

opp mot en slik konferanse? 

- Jeg tror det er inntil fem på 
den ene typen, og så er det opp til 20 
- 30 stykker på de største systemene. 
Sånn som i England er den tjenesten 
oppe og går og fungerer utmerket. 

- Hvem er det som bruker det i 

England? 

- Det er alt fra store internasjo
nale selskaper til offentlige etater -
f.eks. parlamentet - til lokale offent
lige kontorer og lignende. I Sverige 
har de også et slikt prosjekt som er 
knyttet opp mot leger, sykehus og 
offentlige kontorer for utlendinger. 
Da sitter det en tolk et sted og så 
kobles forskjellige enheter sammen. 
Dette skal spres utover til en rekke 
kommuner. 

Dette er et forsøksprosjekt for å 
slippe å ha tolker på alle sykehus 
osv. Det fungerer slik at det er en 
brUker som styrer samtalene, som 
bestemmer hvem som skal snakke 
når osv. 

- Dette vil jo være aktuelt i for

hold til fjernl(ndervisning. Jeg job

ber bl.a. med et etterutdanningspros

jekt for lærere i estetiske fag. I dag 

sender vi forelesninger via satellitt, 

men jeg ser jo for meg at gruppe

konferanser via ISDN bør prØves ut. 

A se på et program via satellitt er en 
ting, men når muligheten for to-veis 

kommunikasjon er til stede, må det 

vel være mye å hente? 

- Ja, nå som vi har ISDN-nett
verket, så el; det bare å plugge inn 
rett i veggen som en vanlig telefon, 
og så fungerer det. Det begynner å 
bli rimelig bra utbygd fra nord til 
sØr, men det er fremdeles sentraler 
som er under ombygging for å kun
ne tilby ISDN-oppkobling. Telever
ket jobber på spreng for å bygge ut 
nettverket. 

Når det gjelder fjerimndervisning 
kommer det til å skje veldig mye på 
dette området. 

- Og dette funker bra over lan

degrensene også ? 
- Det. finnes noen professorer 

som har tatt denne teknologien i bruk. 
De må ofte reise til seminarer i an
dre land. Ved hjelp av dette utstyret 
kan de veilede sine studenter selv 
om de ikke er tilstede. De vil ikke 
merke for kjell på kvaliteten på bil
det om de er i Norge eller USA. I 
USA er det et annet nett som domi-

- Bildetelefonen gjør det mulig for flere å jobbe hjemme, sier Terje Skaar. 

nerer, men det er sånt som program
varen tar seg av og konverterer auto
matisk. 

- Vil det være mulig å oppgra

dere Vision når forbedringer kom

mer på banen? 

- Ja. Så lenge det dreier seg om 
software-justeringer går det greit. 
Men ofte kommer produkter som er 
helt nye løsninger, og da vil ikke det 
være mulig. Men som det står nå, 
fungerer alt som det skal. Jeg kom
muniserer daglig med folk over hele 
Europa, og alt stemmer. 

- Jeg må innrømme at jeg ble 

ganske imponert av bildekvaliteten. 

Er det forskjell fra Tandbergs pro

dukter og andre kortlØsninger? 

- De fleste andre J.qører noe som 
kalles kvartcif i en mindre rute på 
skjermen. Hvis dette forstørres får 
du ofte sen oppgradering og «blokk
ete» bilder. Vision kjører fullcif uten 
problem, men det visse ting man må 
ta hensyn til. F.eks. hvis kamera be
veger seg samtidig med motivet, får 
du et problem med oppgraderingen. 
Men j vanlige videokonferanser er 
ikke dette noe problem. 

Vanskeligheten ligger mer i å 
overbevise folk om hvilken nytte de 
kan ha av dette og hva de kan bruke 
det til .  Jeg kommer fra databransjen, 
og i begynnelsen av 80-tallet var det 
på samme måten når det gjaldt reg
neark og tekstbehandling. Men når 
folk først fikk taket på det, ble dette 
fort en standard. Det samme tror jeg 
kommer til å skje med videotelefo
nen. 

- Etter å ha prøvd videotelefon 

over en kort periode synes jeg nes-

ten det er rart -for ikke å si unatur

lig å - bruke vanlig telefon. Sitte der 

og nikke og gestikulere ut i løse lufta 

er jo egentlig bortkasta energi, ikke 

sant? Har du noe tidsaspekt på når 

dette kommer til å bli allemannseie? 

- Det er klart at det er endel bar
rierer som må brytes. Det er alltid 
slik med ny teknologi . Men det viser 
seg at barn og ungdom har mye let
tere for å akseptere og forstå slike 
ting. 

- Ungdommen i dag har jo vokst 

opp med bildespråket, og det er en 

naturlig del av deres hverdag, mens 

vi andre må prØve å lære det under

veis, så akkurat det er vel kanskje 

ikke så rart. 

- Det er riktig. Andre problemer 
er vårt langstrakte land, hvis man 
f.eks. bor i en liten bygd et stykke ut 
i periferien, kan det ta tid å få ISDN 
installert. 

- Hva med kablene inn til huset, 

må dette legges på nytt? Vanligvis 

så ligger det jo to sett kopperkabler 

til hver husstand. Er dette tilstrekke

lig eller må optiske kabler tas i bruk? 

- Dette er som regel en koblings
affære i sentralen som tar begge de 
eksisterende kabelparene i bruk. Hvis 
man vil beholde det gamle numme
ret må det vanligvis trekkes en ny 
kabel ,  akkurat som til en ny abon
nent. Men når kontakten er på plass, 
så er det bare å plugge Vision i veg
gen, og så fungerer det l 

- Hva tror du om mulighetene 

for menigmann for å utnytte dette 

mediet? Jeg skulle tro at mange ville 

like å ringe bestemor eller kjæresten 

fra godstolen og snakke med dem på 

. In real life - Internet-slang. " Integrated signals digital network - ny telefonlinje-standard. ... RS-232 - styreprotokoll for data/video. 

TV. Er dette langt frem i tid? Vi hø

rer jo om VOD (video on demand) 

og snart sikkert også VROD (knekk 

den!), videotelefoni burde jo være al

lemannseie! 

- Alle disse teknologiene utvik
les paral lelt. På Tandberg Television 
jobber de mye med VOD. Jeg ser for 
meg at disse teknologiene på en må
te kommer til å smelte sammen. En 
ISDN-kontakt bak TVen, et lite ka
mera på toppen, og noen dekoder
bokser i forhold til hvilke tjenester 
du vil ha i heimen, sier Terje Skaar. 

Og slik kunne vi sikkert ha fort
satt å fylle et par nummer til. Jeg 
prøver som sagt å �eherske meg i 
forhold til teknohype. Men dette 
fungerer så bra at jeg er opphengt 
før jeg er avhengig. Kjære Gud & 
Julenisse - gi meg en Tandberg Vi
son (gjerne før jul) - og jeg skal 
prøve (så godt jeg kan) å være snill 
& grei så lenge det er praktisk mu
lig. Æresord! !  

PS! 
Noen vil sikkert innvende at dette er altfor 
dyrt osv., men vi snakker tross alt om 
spissteknologi som fungerer. Det er alltid 
dyrt å være først ute. Min første polysynt 
med fire stemmer kosta 24000. Nå får du 
denfor 2000. Eller du kan kjøpe det nyeste 
hippe av instrumenter, fysisk model
leringskeyboard med en stemme, 
startpakke kr. 45000 osv. osv. Minførste 
bil kosta 400 kroner. Det dreier seg i bunn 
og grunn om prioritering. 

• 'li' , �,.. 
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Tekst og bilder: 

Johnny Yen 
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Hjemme hos Danmarks store tekno-designer: 

Faren, sØnnen 
og den hellige 

Faren, sØnnen og noen av deres heldige prosjekter iforgrunnen. 
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Bang & Olufsens super
elegante designlinje er 
kjent av de fleste. Langt 
færre er klar over hvem 
som har vært den ska
pende kraften bak de in
ternasjonalt berømte og 
priste mesterverker av 
dansk design. TEKNO 
bringer historien om en 
dansk designer og hans 
arvelig belastede sønn -
og viser de spennende 
rammer som eventyret er 
sprunget ut av. 

På et hedestykke ned mot Limfjor
den, langt ute i Hej lskov, hvor dan
skene tror at allting ender, begynner 
en annen historie. En historie om Jen
sen, som til tross for et liv utenfor 
medienes rampelys er blitt en ver
densberømt mann. Og i samme ån
dedrag historien om hans sØnn, som 
stille og rolig har gått i farens fot
spor. 

Dette er huset som i dag rommer Jacob 
Jensen Design. 

- Hvilken Jensen? er det sikkert 
mange som tenker. Jacob Jensen, den 
internasjonalt høyt prisede designe
ren, som har formet Bang & Oluf
sens unike og meget eksklusive serie 
av radio- og hifi-anlegg. 

I enden av et smalt hjulspor, hvor 
den eneste antydning av beboelse er 
et skilt med Privat, ligger den store 
villaen som huser Jacob Jensen De
sign. Jacob Jensen, som faktisk har 
vært verdensberømt designer i over 
30 år, har alltid holdt en meget lav 
profil, som ikke desto mindre bragte 
radio- og TV-fabrikken B ang & 
Olufsen helt opp i verdenseliten al
lerede i 60-årene. Samme Jakob Jen
sen er da også den person som i dag 
har flest enkeltprodukter representert 
på Museum of Modem Art i New 
York - en rekord han selv først ble 
klar over en gang han spilte Trivial 

Pursuit. Svaret på et spørsmål om 
hvem som har flest design-objekter 



på det kjente amerikanske museum, 
lød til hans egen store overraskelse: 
«Jacob Jensen, Danmark». Det er 
snart heller ikke det land han ikke 
har mottatt en designpris fra. Like
vel har han aldri funnet det bryet verd 
å være tilstede ved begivenheten. 

- Alt for besværlig, sier Jacob 
Jensen. - Sånt interesserer meg ikke. 

Selv mener han at hans «heldige 
hånd» skyldes at hans arbeidsmeto
de er så enkel, og at han ustanselig 
har kampånden og kjærligheten med 
seg i arbeidsoppgavene. Og fordi han 
alltid spØr seg selv hvor han vil hen 
med sitt arbeid, om det han designer 
virkelig er det rette produkt for at 
kunden kan overleve. Han betrakter 
seg selv som en «dritgod designer», 
men også som «en av de beste over
leveiseskonsulenter» . Hvilket for 
ham er like viktig som det å være 
designer. 

Når Jacob Jensen, som i dag er 
68 år og har fem barn i alderen åtte 
til 35 år, forteller om sin barn- og 
ungdom, er det en broget historie, 
som begynner på det mørkeste Ves
terbro, midt i København. Familien 
var på et tidspunkt nødt til å bo i en 
kassevogn, uten vann og lys. Skole
gangen var kort, og Jacob ble utvist 
som 1 3-åring, for så å bli arbeids
dreng på et slakteri. Etter en rekke 
forskjellige jobber, fikk han en hånd
verksutdannelse som salmaker og 

PC-produsentene kunne lært mye av 
Jensens design. Denne Beocenter 9500 
er fra 1989, og er mer lekker enn de 
fleste av dagens klumpete datamaskiner. 

møbeltapetserer som sin far, som 
hadde en beskjeden, men fin forret
ning i København. A v og til fikk 
Jacob stilt ut møbler han selv hadde 
laget, i farens forretning. Et par arki
tekter kom en dag forbi butikken, og 
de ble så begeistret for hans design, 
at de rådet ham til å søke seg inn på 
Kunsthåndverksskolen. Jacob fulgte 
rådet, og ful lførte studiet på design
linjen, visstnok som den eneste. For 
den gang ble industridesign i Dan
mark betraktet som et stebarn ti l ar-

I dagligstuen har det ikke skjedd store forandringer de siste 30 årene. Men stereoanlegget er alltid den.nyeste Jacob Jensen-design 
fra Bang & Olufsen. 

kitekturen. Siden arbeidet han på en 
tegnestue, reiste så til New York og 
Chicago, hvor han i to år var profes
sor i industriell design, for deretter å 
vende tilbake til Danmark, hvor han 
startet sin egen tegnestue i Hejlskov 
ved Limfjorden. 

I museet, som er innredet i kjelleren, 
står de fleste produktene som Jensen har 
laget de siste 30 årene, utstilt. 

Huset i Hej lskov, som i dag rom
mer firmaet Jacob Jensen Design og 
sØnnen Timothys privatbolig, er gjen
nom årene utvidet til ikke mindre enn 
32 værelser. Jacob Jensen kjøpte det 
fullt møblerte huset og den kjempe
store tomten ned mot fjorden, av den 
meget kreative arkitekten Jacob Her
men. A v designeren betegnet som en 
sann «mirakel snekker» - et meget 
spennende hus med et vell av over
raskende detaljer, blant annet tallri
ke utskårne figurer fra den tidligere 
eiers hånd. 

Alt står i 1 994 så godt som ufor
andret fra den gang. Det eneste som 

i Jacob Jensens periodi- er blitt ut
skiftet med jevne mellomrom, er hu
sets B&O-anlegg. I dag er det et Beo
center med CDer - et bevis for at vi 
befinner oss i 90-årene. Resten av 
interiøret er så tidløst, at nye gjester 
har vanskelig for å tro at nesten intet 
er blitt flyttet siden forrige eier. Inn
bygde skap har fine håndlagede luk
kemekanismer, og alle dørene i hu
set har sitt eget særpreg i form av 
fugler utskåret i forskjellige tresor
ter, et belegg med ekte bladgull,  et 
eventyrlig tre eller drabelige advars
ler. Det mystiske huset skal, ifølge 
beboerne, også huse spøkelser. 

Da TEKNO besøkte Jacob Jen
sen Design i Hejlskov, holdt meste
ren stilen med «ikke å være tilste
de». Men det var kun som ventet. 
For tre år siden lot han nemlig sin 
sØnn Timothy Jacob Jensen, 32 år, 
overta faderrollen i firmaet. Selv har 
Jacob Jensen siden 1 98 1  bodd på 
Mallorca en stor del av året. Her har 
han slått seg sammen med andre sto
re designere fra hele verden - et godt 
designmiljø på en inspirerende øy. 
Den unge Jensen har massevis av 
designerfaring. Siden Timothy var 
barn, har han holdt seg tett til sin far 
og iakttatt hans arbeider. Som 14-
åring, med langt hår og unge menin
ger, var han med på kundebesøkene. 
Han tegnet allerede i ung alder det 
danske, meget omtalte bilprosjektet 
Logoear, som likevel til slutt glapp 
for bilprodusenten. Siden har Timot
hy vært med i utviklingsprosessen 

Urene som Timothy de�ignet til Max 
Rene. De var å finne i butikkene 
allerede i 1990. 

på Beosystem 1 0, Beocenter 9000 
og diverse hifi-tilbehør for B &O. 

Helt alene står Timothy for et 
futuristisk armbåndsur fra Max Re
ne, som det tok syv år og 69 model
ler å fullføre. På få år gjorde det Max 
Rene til mangemillionær, og i en bok 
om verdens flotteste urdesign er det 
naturligvis også presentert. 

I dag finnes Timothys ur da også 
på Museum of Modem Art, sammen 
med alle andre Jensen-design. Timot
hy har massevis av oppgaver: Et nytt 
ur fra Max Rene er nylig produsert, 
og en John Lennon solbrille, med et 
streif av Jensen, er også på vei. Re
sten er - inntil videre - hemmelig. 

" / d O '. : � ' , f�' 
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Tekst og foto: 

!ben Parup 
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Mange vil nok nikke 
gjenkjennende ved nav
net Dr. A wesome, og 
tenke tilbake på gyldne 
Amiga-tider, da PCen en
nå hadde problemer med 
å vise fire farger samti
dig eller scrolle mer enn 
en bokstav av gangen 
over skjermen. 

Bjørn Lynne var med som musiker 
i den kjente norske demogruppa Cru
saders i over tre år. På disse årene 
var han involvert i utallige prosjek
ter, og har stått for musikken til over 
hundre demoer og musikkdisketter 
fra Crusaders og andre demogrup
per. Lynne har også laget musikken 
til et titalls kommersielle spill til 
Amiga. 

- Tiden i Crusaders var utrolig 
morsom, og vi var helt ville. Vi bod
de sammen i en svær enebolig på 
Skøyen, og drev Crusaders HQ deri
fra. Vi jobbet nesten hele tiden på et 
eller annet prosjekt. 

- Dere ga lenge ut diskettbaser

te Eurochart? 

- Ja, vi tenkte det hadde vært 
gøy med en diskettavis der folk i det 
internasjonale Amigamiljøet kunne 
komme sammen og stemme fram si
ne favoritter. En slags ti i skuddet 
der de beste spill, programmer, de
mogrupper, musikere m.m. ble pre
sentert gjennom hitlister, sier Bjørn 
Lynne. 

Eurochart ble etterhvert så po
pulær at Lynne & Co ble tvunget til 
å slutte å gi den ut. 

- Vi fikk mot slutten så mye re
spons at det ble for tidkrevende. Det 
ble rett og slett for mye post ! Vi var 
oppe i 30-40 brev i uka, og alle som 
skrev til oss for å stemme, krevde 
selvsagt svar. 

Lynne vs. 
spill produsentene 
Med mer enn 300 enkeltstående mu-

trollmann på Amiga! 
sikkrnoduler for Amiga på samvit
tigheten var Lynne en av de mest 
produktive og mest brukte musikere 
til Amiga. Spillbransjen har benyttet 
ham flere ganger, men det var ikke 
bare positivt å jobbe for underhold
ningsindustrien. 

- Jeg har fått betalt for noen av 
spillene, men det meste er regelrett 
knabbet av spillprodusentene. De har 
tatt musikk jeg har laget fra demoer 
og musikkdisker, og inkludert det i 
egne produkter. Før ble jeg skikke
lig forbannet når jeg oppdaget dette, 
men jeg skjønte etterhvert at jeg ikke 
kom noen vei med lille meg mot sto
re tyske og engelske selskaper. Der
som jeg skulle være så heldig å få 
betalt for noe jeg hadde laget, var 
det aldri snakk om å få mer enn to
tretusen kroner for arbeidet. Ikke noe 
å bli rik på akkurat. 

Lynne forlot Amigaverdenen for 
å konsentrere seg om musikk pre
sentert på tradisjonelt vis gjennom 
media som kassett og CD. 

V i sitter i et rom fullt av synt
hesizere og datamaskiner. En 1 6-kan
als mixer, DAT-spiller, Roland S-SSO 
sampler med monitor og mus, diver
se fx-bokser og diverse uspesifiser
bare elektroniske saker. 

- Trenger man virkelig alt dette 

utstyret for å lage musikk? 

- Nei, for all del . Riktignok har 
jeg mye elektronikk, men man er ikke 
avhengig av alt dette for å sette igang. 
Med det utstyret som finnes på mar
kedet i dag, holder det lenge med en 
synth. Man kommer også ganske 
langt med en datamaskin og et mu
sikkprogram. 

- Kan du kalles en datafreak? 

- Ser ikke på meg selv som en 
datafreak. Datamaskinen er mer et 
hjelpemiddel, mens musikken er må
let. Jeg bruker både PC og Amiga i 
mitt arbeid, og disse kommuniserer 
godt gjennom midi. 

Sammen med tyske Tob ias 

- Kall gjerne musikken New Age, sier Bjørn Lynne. 

Richter laget Lynne videoen Space

wars for noen år siden. Den er laget 
i beste Star Wars-stil, med romskip, 
lasere og fengende musikk. Space
wars ble godt mottatt, og fikk god 
dekning i den internasjonale data
pressen. Videoen var svært spesiell ,  
da  alt er laget ved hjelp av en Ami
ga. 

- Tobias sto for grafikk og ani
masjon, mens jeg laget musikken. Et 
samarbeidsprosjekt som har ført til 
at jeg og Richter jobber sammen den 
dag i dag. Han lager blant annet om
slagene på de CDene jeg gir ut. 

Lynne har gitt ut to kassetter og 
tre CDer med egen musikk. En fjer
de CD er på trappene, og planlegges 
å være ute rundt juletider. 

- Kall gjerne musikken New 
Age, smiler Lynne. Film-musikk som 
det går an å lytte på uten å se filmen. 

Alt er gitt ut på eget selskap, men 

Lynne har fått flere tilbud fra andre 
plateselskaper. 

- Fristes du ikke av å gå over til 

et stort plateselskap? 

- Ved å gi ut musikken på eget 
selskap har jeg total kontroll . Ingen 
fortel ler meg hva jeg skal gjøre eller 
ikke gjøre. Jeg lager det jeg vil. I 
tillegg tjener jeg mer på å gi det ut 
selv enn om andre skulle gjøre det 
for meg. Distribusjonen er vel egent
lig det eneste problemet mitt. Skal 
noen kjøpe musikken min, er det en
klest å bestille den gjennom meg pri
vat, sier Bjørn Lynne til TEKNO 
PLUSS ! . 

. ,- ,. NO �, ..... .I .,.� 
.. " __ -" "t-

P L U S S !  

Tekst: Claus Grøvdal 
Foto: Michael Andersen 
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Ståle  Steins l ie :  

Cybersex er ingen 
erstatning /or virkeli 

Ståle Steinslie har utviklet og designet installasjonen CyberSM i samarbeid med Kirk Woolford som en en del av et diplomarbeid 
ved Kunsthochschule fur Medien i Køln. 

CyberSM er et prosjekt 
som forsøker å skape en 
visuell, audititiv og taktil 
kommunikasjon i sann 
tid. Prosjektet bygger på 
erfaringer med BBSer, 
nyhetsIister og MUDs 
(rollespill i Internet), men 
utvider begrepet telema
tisk tilstedeværelse ved 
at deltakerne kan «ta på» 
hverandre via nettet. 

Ståle Steinslie (29) viste installasjo
nen CyberSM under Alternativ Vir
kelighet ved Sentrum Scene i Oslo. 
Han har utviklet og designet instal
lasjonen i samarbeid med Kirk Wool
ford som en en del av et diplomar
beid ved Kunsthochschule flir Medi
en i Køln. 

CyberSM starter ved at deltake
ren velger en visuell identitet fra en 
«bank» med en rekke digitaliserte 
kropper. Etter at en har valgt sin vir-
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tuelle representasjon sendes bildet ut 
i nettet til de andre deltakerne. Le
ken med virtuelle kropper kan be
gynne. 

- Er CyberSM en «ny» seksuell 

sone ? 

- CyberSM er ikke laget som en 
erstatning for virkeligheten. Prosjek
tet er et første forsøk på å skape en 
ny fantastisk sone for erotiske opp
levelser. Det handler om et sanse
supplement - med multisensorisk til
gang til en simulert grenseopplevel
se. Sentralt er en ny interaksjon ba
sert på fysiske stimuli fra en deltaker 
til en annen gjennom telenettet. Vi 
kan leke og lære gjennom «speil» 
for virtuelle identiteter. 

- Cybersex er et av de mest hy

pede ord for tiden - hvordan forhol

der din installasjon seg til media ? 

- Vel, CyberSM har som pro
sjekt blitt spist av media - journalis
ter har sett alle mulige horrorvisjo
ner komme til live i prosjektet. Me-

diene forsøker ikke å fremstille hva 
jeg gjør, men hva de tror det er, i 
tabloidformat. Det er ikke grenser for 
den idioti jeg har møtt personifisert i 
journalister som er ute etter å gjøre 
såkalte reportasjer. Samtidig er også 
CyberSM et spill med de forestillin
ger vi har gjort oss om fremtidig sex. 
En av mine inspirasjonskilder var 
Gibsons SimStim-apparater, og på 
den ironiske siden hentet jeg mye 
stoff fra cybersexdebattene på the 
WELL (Whole Earth 'Lectronic Link 
- et datakonferansesystem med base 
i California) i begynnelsen av 90-
årene. 

CyberSM er altså på den ene si
den både humoristisk og ironisk. På 
den andre siden er jo også et faktisk 
funksjonerende kommunikasjonssys
tem - og dermed VIRKELIG. 

Hypen ligger først og fremst i 
forestillingen om CyberSM kan så 
mye mer enn det det gjør. Selve kom
munikasjonssystemet i prosjektet er 

primitivt og begrenset - ennå. Det er 
ikke snakk om ha sex med Marilyn 
Monroe eller kronprins Haakon -
langt derifra - men det handler om 
et av de aller første systemene som 
kombinerer taktilitet, lyd og bilde i 
en kommunikasjonsplattform. 

- Kan du beskrive den erotiske 

opplevelsen man kan få i din instal

lasjon ? 

- Den erotiske opplevelsen en 
kan ha i CyberSM er først og fremst 
avhengig av forholdet mellom part
nerne som deltar. Stemmer ikke det, 
stemmer ingenting. Selve apparatet 
er relativt mekanisk, men nå er det 
ikke vibratorene i seg selv som er 
det erotiske. Kommunikasjonsformen 
bygger opp under en «tradisjonell» 
telekommunikasjon med taktile mid
ler og åpner for muligheten av ero-

1 «kroppssbanken» velger deltakerne sin 
virtuelle representasjon. 

tiske opplevelser. Drakten kan settes 
inn for å påvirke det som ligger un
derbygd i deler av kommunikasjons-



prosessen; intimitet og det personli
ge forhold. De fleste blir overrasket 
av at det er mulig å kunne «ta på» en 
annen person som de ikke kan se -

Skjermbildene er hentet fra verdens første system for cyber-erotiske opplevelser via datanett. 
og selvsagt det å bli tatt på selv. En 
står i CyberSM i et helt spesielt in
timt, personlig og kroppslig forhold 
til sin kommunikasjonpartner, og en 
er på samme tid skjermet av en ano
nymitet. Den erotiske prosessen i 
CyberSM kan derfor viderutvikle nye 
former for taktil fantasering. Fanta
sien står sentralt i CyberSM, og den 
underbygges også av at en kan pre
sentere seg selv med en virtuell 
kropp, bygget opp fra the Body Bank. 

- Vil du lage en immersiv ver

sjon av CyberSM etter hvert? 

- CyberSM vil utvikle seg vide
re, og en immersiv versjon (3D via 
datahjelm) er selvsagt på dagsorden. 
Det har bare ikke så mye for seg 
med den dårlige oppløsningen i da-

gens datahjelmer. Når retinal scan
ning blir tilgjengelig, byr det seg en 
helt annen kvalitet på display. Fore
løpig er LCD (liquid crystal displays) 
shutterglasses-versjonen den beste 
løsningen. Dette er først og fremst et 
spørsmål om penger. 

Utviklingen i retning av en to
talt simulert «real» opplevelse vil 
være en av konsekvensene av ut
byggingen av digital, high speed 
kommunikasjon i nettverk. Vi kan 
ikke regne med å stoppe' denne ut
viklingen - høyst å kunne påvirke 
den. 

CyberSM er basert på: 

• 2 stk. Macintosh Quadra 

(840 A V) med minimum 16 Mb 

RAM & 200 Mb harddisk 

� • Ethernet eller 1SDN

forbindelse mellom Mac ' ene 

• toveis Intercom (lyd

fo rbinde Ise) 

• to trackballs 

• eventuelt videobeamere 

, .  / NO � ... ". � 
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Tekst: Morten Søby 
Foto: Tom Martinsen 

Pulserende software 

Erotisk aktivitet mellom mennesker. Bildene er av meget 

høy kvalitet på CD-ROM. Veil pris. 249,-

Et erotisk kvalitetsprodukt, elegant og pent presentert. 

AdultShare 3 er også her. Veil. pris 249,- pr. CD-ROM 

Erotic photo serie 1-8 
Vi har mange flere titler tilgjengelig og flere kommer. Fyll ut 
kupongen og be om å få tilsendt vår katalog. Samtidig som 
du bestiller, vil du regelmessig få tilsendt oppdateringer fra 
vårt sortiment. 
Alle priser er eks. mva. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Takk, jeg besti ller herved følgende titler: 

Adultshare 1 O Adultshare 2 O Adultshare 3 O 
Erotic Photo 1 O Erotic Photo 2 O Erotic Photo 3 O 
Erotic Photo 4 O Erotic Photo 5 O Erotic Photo 6 O 
Erotic Photo 7 O Erotic Photo 8 O Ønsker katalog O 
Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ill ;>; 
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iS -u 

Postnr. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 
Tlf. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � 

f'-

Kupongen sendes NOTO DATA AS: 
Boks 1 87 - 3081 Holmestrand. Fax: 33 05 38 70. Tlf. : 33 05 1 0  00. 
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Sex er et vi rus . . .  

Teledildoni 
i cyberspa 
Skal du ha sikker sex i 
Internet - husk å bruke 
modem! 

your body com
bined. If combi
ned wi th robot 
made of rubber 

Allucquere Rosanne Stone from expandable 
- shrinkable cath-

Sex er et virus som alltid infiserer 
teknologi og vitenskap. I teknosex
klassikeren L'Eve Future fra 1 886 
beskriver forfatteren Auguste Villi
ers de L'lsle en britisk aristokrats; 
Lord Ewalds, ulykkelige kjærlighets
liv. Lorden møter en oppfinner som 
vil gjøre ham lykkelig ved å kon
struere en idealkvinne. Etter forsøk 
med flere prototyper blir androiden 
Miss Hadaly (i boken brukes begre
pet andreide ) født. 

Elektromagnetisk 
konstruksjon 
Oppfinneren forklarer: Miss Hadaly 
er ikke noe annet enn en elektro ma
gentisk konstruksjon - metall som 
kan gå, snakke, respondere og adly
de. Store deler av romanen er en de
taljert dialog mellom den romantis
ke Lorden og den rasjonelle oppfin
neren om den nye electro-humane 
skapningen. Miss Hadaly har et livs
system som kontrollerer stemme, 
gester, ansiktsuttrykk, ganglag og 
«sjel». Androidens hovedelementer 
er: Et metallbasert fleksibelt skjelett. 
Et lag med muskler og skinn kombi
nert med kunstige væsker som dan
ner kroppens form og kjønn. Det yt
terste hudlaget kan gi ansikt, munn, 
øyne osv svært subtile uttrykk. Ta
len kommer fra to gullplater med sju 
timers opptak. Androiden kan gjen
nom 70 ulike væremåter tjene sine 
herre. 

Drømmen om cybersex 
L'Eve Future viser at drømmen om 
cybersex ikke er ny. Video-avantgar
de-kunstneren Nam June Paik gir 
denne beskrivelse i 1 965:  «Someday 
more elaborated scanning system and 
something similiar to matrix circuit 
and rectangle modulations system in 
colour TV will enable us to send car
rier band. f. i .  audio, video, pulse, 
temperature, moisture, pressure of 
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ode ray tube, and if 
it is «une petite ro
botine» . . .  please, 
telefuck ! with your 
lover in RIO» (sita
tet er hentet fra en 
utstillingskatalog). Se-
nere, i 1 974, ble begrepet teledil
donics lansert av Theodor Nelson 
(sentral bak utviklingen av hypertekst 
og designer av XANADU). Teledil
donics er interaktivt taktilt «telenær-
vær» . 

Erotiske fantasier 
Nicholssons Bakers roman Vox vi
ser hvordan mer avansert telefonsex 
kan være. I Internet utveksles erotis-• 
ke fantasier og pomografi. En av år-
sakene til at det franske Minitel har 
blitt en suksess er at 6 mil lioner 
franskmenn fikk en ny kanal for sex
kontakt. Interaktiv CD-ROM-porno
grafi er ferd med å bli big business, 
mest kjent er Virtual Valerie skapt 
av Mike Saenz. Magasinet Future 
Sex (San Francisco) lanserte allere
de for to år siden den første prototy
pen på virtuell  sex. 

Howard Rheingold har relansert 
begrepet teledildonics i klassikeren: 
Virtual Reality ( 1 99 1 ). Han ser for 
seg fremtidens virtuelle sex med 3D
hjelm og en gjennomsiktig lettvekts
drakt fylt med hundrevis av fysiske 
impulsgivere, stimulatorer og vibra
torer. 3D-displayet skaper realistis
ke bilder og lyd. Via et høykapasitets
nett reiser man fritt i cyberspace. Slik 
avansert virtuell sex er ikke mulig 
ennå. Det finnes ikke så avanserte 
kroppskondomer og båndbredde-ka
pasitet i nettet. 

Tekst: Morten Søby 

PC-EROTIKA: Ståle Steinslie (29) viste 
installasjonen CyberSM under 

Alternativ Virkelighet ved Sentrum 
Scene i Oslo. 
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A V OG TIL dukker det opp pro
grammer som du forelsker deg i ved 
første tastetrykk. Hvis du liker å 
tegne, eller vil lære kunsten, er 
Dabbler fra Fractal Designer et sånt 
program. Det finnes for PC og 
Macintosh, og selges i Norge av 
AddOn AS (tlf. 223 8 1520). Vi har 
testet versjonen for PowerMacin
tosh, og falt pladask. Programmet 
krever i PC-versjonen Windows, 
minimum 386SX-prosessor, VGA
skjerm og 4 MB RAM, men sann
synligvis bør du ha en kraftigere 
maskin for at det ikke skal oppleves 
som tregt. I Dabbler finnes to «Lær 
å tegne»-bøker i elektronisk ver
sjon, hvor du trinn for trinn lærer 
skisse- og strektegning. Med verk
tøyene i Dabbler kan du bruke data
maskinen som et avansert tegne
verktøy, enten du er en dreven teg
ner fra før eller bare elsker å knote 
med pensel og blyant. Mulighetene 
er imponerende, se bare på illustra
sjen til høyre. Og nyt grensesnittet ! 
Det er som å ha ditt eget virtuelle tegnebord på skjermen. Du har skuffer med pensler, farger, bly
anter, kritt, viskelær osv. En skuff inneholder forskjellig type papir, sånn at du f.eks. kan velge å 

elektronisk tegnebrett gjør nytte for seg til et 
program som Dabbler. PrØv f.eks. CalComps 
Drawing State, som gir deg muligheten til å 
tegne med en trådløs penn ! Har du Pho

toshop, kan du benytte alle filtrene derfra di
rekte. Det gir uante muligheter til manipule
ring og effektmakeri. Du kan også hente inn 
innskannede fotografier, og gjøre dem om til 
f.eks . vannfarge-malerier. Skriveverktøy fin
nes også, sånn at du kan lage tekster på illus
trasjonene dine. Dabbler koster 995 inkl. 
moms, og er verd hver krone ! 

Med Reach Out Remote Control kan du fjernstyre PCen din 
over meget store avstander. Kjekt hvis du f.eks. sitter ute i 
felten med en PC som ikke er så kraftig som den du har 
hjemme eller på kontoret. Lar deg fjernkjøre Windows- og 
DOS-baserte programmer, redigere, ta utskrift osv. Program
met finnes i både modem- og nettverkversjoner. Norsk distri
b�tør er Ravenholm Computing AS (tlf. 221 10950) . 

male på «lerret». En annen skuff inneholder 
tegneblokken din. Du kan rive ut ark fra den 
& hive i søppelbøtta hvis du ikke er fornøyd, 
og du kan bla frem og tilbake for å hente 
frem tegninger du vil se på eller arbeide mer 
med. But there is more, som det heter i rekla
men. Dette er nemlig et tegneprogram med 
lyd! Du hører når du krøller sammen tegnin
gen og hiver i søppelboksen. Du hører når du 
søler med vannfarger . . .  Det går forsåvidt 
greit å tegne med mus, men det er klart at et 

Windows nittifem . . .  
Microsoft og Bill 
Gates har bestemt 
seg; den nye Win
dows blir døpt Win
dows 95. Det blir 
altså ikke noe mer 
tull med navnene 
« Windows 4.0» el
ler ((Chicago» .  

N yutgivelser fra Microsoft 
blir møtt med klar skepsis i 
mange kretser. Her er for 
eksempel en l iste fra Inter
net over hva mange tror at 
tallet 95 i Windows 95 står 
for: 

1 . Antall disketter det vil 
bli levert på. 

2. Prosentandelen av bru
kere som må oppgrade
re maskinen sin først. 

3. Antall megabytes 'som 
kreves på harddisken. 

4. Antall sider i «enkel in
stallering»-delen av 
manualen. 

5 .  Prosentandelen av nå
værende programmer 
som ikke vil kjøre med 
det nye operativ
systemet. 

6. Antall minutter det tar 
å installere. 

7. Antallet telefonsamtaler 
med teknisk avdeling før 
du får det til å kjøre. 

8. Antall personer som 
faktisk kommer til å 
betale for oppgrade
rIngen. 

9. Antall MHz som trengs 
for at operativsystemet 
skal kjøre. 

10.  Året det egentlig skulle 
slippes. 

hs 
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lB blir 
IBM igjen 
IBM har lagt vekk 
betegnelser som 
PS/1, PS/2 og Va
luePoint, og vil nå 
markedsføre seg 
som The IBM PC 
Company. 

En PC fra Store Blå skal 
igjen være en IBM PC, og i 
høst lanserer selskapet to nye 
PC-serier som aggressivt 
skal spise markedsandeler fra 
konkurrentene. 

PC300-modellserien le- \ 

veres med ISANESA-Iøs
ninger som standard eller 
modeller med den nye ISAI 
PCI -standarden (Seleeta
B us) .  Det l igger også en 
valgfri, enkel mulighet for å 
oppgradere mellom disse ar
kitekturene. I tillegg kan du 
valgfritt benytte PCMCIA
løsninger for en mer effek
t iv  kommunikasjon med 
bærbare maskiner. PC300-
serien leveres med Intels 
486-baserte prosessorer fra 
486 SX33 til DX4 1 00 MHz, 
samt Pentium 60 MHz, og 
du kan velge mellom flere 
kabinettstørrelser . 

Alle modeller i denne se
rien kommer standard med 
1 MB videominne som kan 
oppgraderes til 2 MB på Pen
tium 60 MHz-modellene . 
Maskinene kan utvides med 
lydfunksjoner og CD-ROM 
for multimediafunksjonalitet. 

PC700-serien henvender 
seg til avanserte brukere. 
Maskinene er basert på Pen
tium-prosessorer på opptil 
1 00 MHz samt bussløsnin
ger som PCVISA - eller ba-
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sert på MCA-arkitektur med 
PCI -forlengelse. 

IBMs SelectaBus-tekno
log i gjør det mulig enkelt og 
rimelig å bytte mellom arki
tekturer - slik at du kan byg
ge videre på den maskinen 
du allerede har. Teknologi
en innebærer at du kan skif
te «RISER» i maskinen, dvs. 
den delen i maskinen som 
du plugger tilleggskort inn i .  

Standard for PC300 486-
serien er bruk av VESA 10-
kalbuss-løsninger for video 
samt diskløsninger og CD
ROM. I tillegg kan du bruke 
industristandard ISA-kort. 

Fremtiden er usikker 
med hensyn til den teknolo
gien som vil være fremtre
dende. Derfor har IBM utvi
klet teknologi som betyr at 
du enkelt skal kunne skifte 
arkitektur og benytte PCI-ut
styr i maskinen. IBM argu
menterer dermed med at du 
kan investere i deres rimeli
ge VESA- og IS�-utstyr i 
dag, men samtidig ha mulig
heten til å bytte til en kom
mende PCI-standard i frem
tiden. 

IBM har hatt ord på 
seg for å være for dyre, for 
tungrodde, for å ha sine 
egne, sære standarder - og 
har de siste årene opplevd 
tapte markedsandeler. Nå 
fokuserer selskapet på et 
mindre antall merker, noe 
som skal gi et langt mer 
oversiktlig modellspekter , 
færre ulike basiskompo
nenter - og dermed enkle
re og rimeligere service. 

IBM ThinkPad 755CE. 

IBM ThinkPad 755CD. 

Ny docking-station fra IBM. 



SB Studio - norsk pe-
/' 

tracker som imponerer 
Med SBStudio tren
ger du ikke MIDI, 
men bare et Iyd
kort, for å lage mu
sikk. Uansett hvil
ken PC-tracker du 
har brukt før, vil 
dette norske pro
grammet overraske 
deg! 

S BStudio er et musikkpro
gram i tracker-kategorien. 
Det som skiller et tracker
program fra andre musikk
programmer, er at selve me
lodien alltid er delt inn i et 
visst antall deler, såkalte pat

tems. Du velger selv hvilke 
pattems som skal spilles de 
forskjellige stedene i melo
dien, på den måten kan man 
veldig lett gjenta et refreng, 
for eksempel .  Typisk for 
tracker-programmer er at de 
også alltid bruker samples, 

digitaliserte lyder, som in
strumenter, og lagrer disse på 
disk sammen med melodien 
som en såkalt modul. 

Det var Amiga-maskine
ne som først fIkk tracker-pro
grammer med digital lyd. So

und-tracker het det aller før
ste, og siden den tid har det 
kommet en rekke forskjelli
ge trackere til både Amiga 
og Pc. Miljøet for denne ty
pen programmer var absolutt 
størst på Amiga-scenen, og 
derfor ble programmene for 
Amiga raskt ganske avanser
te og brukervennlige. Verre 
var det på PC-siden. Faktisk 
var det så ille at tilsynela
tende enhver komponist som 
var med i en demo gruppe 
prøvde å lage sin egen trac
ker. Dette resulterte i en flom 
av ditt&datt-trackere som i 
tillegg til å ha få funksjoner 
gjeme var veldig ustabile. 

Henning Hellstrøm var 
en av mange som begynte å 
lage sin egen tracker. Dette 
var i 199 1 ,  den gang Sound
blasteren var det eneste bruk
bare lydkortet på markedet. 
Følgelig ble produktet heten
de SBStudio. Heldigvis ga 

Har du lydkort på PCen, kan du lage musikk med norske SBStudio. 

ikke Henning opp prosjektet 
sitt, og SBStudio er i dag et 
solid og voksent produkt -
med et vell av funksjoner. 
Og på tross av navnet; SB
Studio støtter nå både Gra
vis Ultrasound og MIDI-in
terface (MPU -40 1 e l ler 
GUS).  

Det som hovedsaklig 
skiller SBStudio fra de øvri
ge trackere på markedet, er 
at SBStudio har en integrert 
sampler-del med et vell av 
funksjoner. Dette betyr at du 
ikke trenger å bruke andre 
programmer for å ta opp di
ne egne lyder. 

I tillegg støtter SBStudio 
opptil 1 6-kanalers 16-bit lyd 
på både Soundblaster og 
Gravis Ultrasound. Til nett
opp dette har det sitt eget fil
format, Package, men SB
Studio støtter selvfølgelig 
også de andre, populære for
matene; MOD, S3M, og 669. 
En ny og interessant funk
sjon for dere som har MIDI
keyboard, muliggjør bl .  a. 
direkte MIDI-styring av sam
plinger. 

For å lage musikk, støt
ter SBStudio alle effekt
kommandoene fra ProTrac

ker for ArrJga, i tillegg til 

noen nye. Programmet har 
også en rekke andre små
funksjoner og er jevnt over 
veldig godt gjennomført med 
et flott brukergrensesnitt. 

Det er gledelig at et 
norskutviklet program fak
tisk kan være på verdenstop
pen innen sin klasse. En stor 
honnør til forfatteren for et 
ypperlig program, defInitivt 
vel verdt de 298 kronene den 
fulle versjonen koster. En de
mo-versjon, uten mulighet 
for å lagre, er nå tilgjengelig 
på !nfoLink BBS under fil
navnet SBST2 OD4 . Z I P. 

hs 

SBStudio støtter opptil 16-kanalers 16-bit lyd på både Soundblaster og Gravis 
Ultrasound. 

Lex 
Kunnskapsforla
gets oppslags
verk på CD-ROM 
for PC tilsvarer 
informasjon i 
fem bøker samt 
kart, bilder og . 
nye søkemulig
heter, og blir be
skrevet som en 
elektronisk kunn
skapsbase. 

I alt byr CD-ROMen på 
mer enn 55 .000 artikler, 
450 bilder, 350 tabeller 
og 250 kart integrert i tek
sten. De forskjellige bø
kene kan brukes som re
feranse til hverandre, og 
Windows-grensesni ttet 
gir deg anledning til å ha 
flere bøker åpne på PC
skjermen samtidig. 

Søkesystemene er ba
sert på kategorier på flere 
nivåer, og søket kan av
grenses geografIsk. I til
legg ligger det en omfat
tende kronologisk ord
ning av begivenheter fra 
før Kristus og frem til i 
dag. 

Applikasjonen kan 
kjøres både under DOS 
og Windows. Det er fullt 
mulig å kopiere deler av 
artikler og bilder over i 
teks  tbehan d l i n g s  pro
grammer, slik at dette kan 
brukes sammen med dine 
egne tekster, eller flettes 
inn i andre dokumenter. 
En notatfunksjon gjør det 
mulig selv å ajourføre 
opplysninger til de enkel
te artiklene i leksikonet. 
Kunnskapsbasen beskri
ves som et nyttig verktøy 
for alle som er forbruke
re av informasjon - f.eks. 
skoleelever og studenter. 

CD-ROMen distribu
eres av bl.a. AddOn AS i 
Oslo (tlf. 2238 1 520), og 
koster kr. 2.428 inkl. mva. 
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Aha - et dataparty! 
Ikke et dataparty 
uten store berq av 
colabokser. Sa og
så under Assembly 
94-treffet i Helsinki 
i sommer. Over 
2500 datafreakere 
fra hele verden -
derblant noen av 
TEKNOs medarbei
dere - hadde fun
net veien. 

Assembly blir kalt kodernes 
dataparty, og festen ble spon
set av store selskaper som 
Compaq, IBM, Epic Mega
Game og ID Software. De
mokonkurransene ble avgjort 
på meget demokratisk vis, 
idet samtlige deltakere fikk 
anledning til å se bidragene 

I KØ: 2500 datafreakere i kø 
for å komme inn på årets 
Assembly-treff i den finske 
hovedstaden. 

Norske deltakere lager 
party reklame for Skyline BBS. 

på storskjermer i salen. Alle 
kunne stemme på det de lik
te best. I tillegg til dataakti-

COIABERG: Det slår aldri feil. Datafolket er stoiforbrukere av cola. 

viteter, var det daglige kon
serter, laserspill ei la Mega
zone og kastekonkurranser 

(kast-PCen-eller-modemet

eller-disketten-så-langt-du

kan). De fleste valgte å kas-

te disketter, men ingen slo 
rekorden fra i fjor på 97 me
ter. Jo-Helge Paulsen 

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -. -

,/ Microsoft har lansert en 
egen hjemmemus som er for
met som et hus. ,/ IBM er 
ute med ny OS/2-versjon. 
Pris for full  utgave er kr. 
1 .495 , mens OS/2 for Win
dows har en pris på kr. 640. 
,/ Firmaet A Vteknikk i 
Drammen (tlf. 679069 1 2) til
byr nå en ny versjon av Mu

sic Time. Programmet finnes 
nå i to versjoner - MusicTi

me 8, med opptil åtte note
linjer - og MusicTime 16, 

med opptil 1 6  notelinjer. Pro
grammene finnes for både 
PC og Mac. '/ Passport Pro

ducer Pro er også kommet i 
ny versjon. Hele program
mets kode er gått gjennom, 
og resultatet er en hastighets
forbedring på opptil 50% 
ifølge den norske forhandle
ren A V teknikk. Hastighets
forbedringen merkes aller 
best der hvor store bilde- og 
videofiler er i bruk. Media

Player for både Windows og 
Mac følger nå med i pakken. 
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Det betyr at du lisensfritt kan 
distribuere dine produksjoner 
i opptil 10.000 kopier uten å 
måtte søke om distribusjons
lisens. ,/ Quarterdeck Offi

ce Systems har annonsert ver
sj on 7 . 5  av minnehånd-

teringsprogrammet QEMM. 

Den nye versjonen har man
ge forbedringer, inkludert 
nye verktøy for Windows. 

� � I ;) · I � 
Lettfattelig QEMM Setup 
hjelper deg når du ønsker økt 
tilgjengelig minne på PCen. 

Programmet har dessuten økt 
støtte for bl.a. IBM Think
Pad og Toshibas bærbare 
modeller, samt at program
met nå skal fungere bedre 
sammen med Stacker disk
komprimering. 

Qsetup er det verktøyet 
som tillater brukere å tilpas
se QEMM raskt og enkelt, 
og gir en mengde av teknis
ke tips for avanserte bruke
re. Tidligere var Qsetup et 
DOS-program, mens det i 
dag automatisk presenterer 
deg for et DOS- eller Win
dows-grensesnitt på samme 
måte som installasjonspro
grammet. QEMM 7 .5  er 
foreløpig den eneste memo
ry manager som påviser og 
tilpasser minneadresser be
nyttet av PCMCIA-kort. Pro
grammet distribueres av 
Swanholm Distribution (tlf. 
22 1 16828) . ,/ Adobe Sys
tems har introdusert versjon 
2.0 av sitt Acrobat-program. 
Acrobat gjør det mulig å ut
veksle elektroniske doku
menter på tvers av forskjel
lige program- og maskin
plattformer. ,/ WordPerfect 
vil lage en integrert mel
dings- og personsøkertjenes
te for brukere av bærbare 
PCer. Selskapet har allerede 
lansert sin personsøker-gate
way for WordPerfect Office. 

Gatewayen gjør det enkelt 
for Office-brukere å videre
sende elektroniske beskjeder, 
avtaleforespørsler, kalender
endringer og planlagte opp
gaver til sine personsøkere 
og PCMCIA personsøker
mottakere. Et personsøk kan 
mottas av numeriske og al
fanumeriske personsøkere, 

Feit lyd 

Bedre lyd! Det påstår det svenske fi rmaet 
Ljudtema, som gjennom sin norske avde
l ing på Kløfta nå vi l  lansere J PWs m ultime
d iahøyttaler i Norge.  Høyttalerkabinettet e r  
produsert i tre, og skal derfor ikke ha de 
resonansproblemene som med plastkabi
netter. - En av fordelene ved å bru ke aktive 
h i-fi-høyttalere ti l  multimedia, er at det er 
lettere å ski l le  mellom dårl ige og b ra Iyd
kort, sier Wil ly Tangen i Ljudtemas norske 
avdel ing ti l  TEKNO PLUSS! .  Du kan få 
nærmere info på tlf. 63986370. 

utskrifts enheter for personsØ
kere og PCMCIA-enheter 
som f.eks. Apples Newton og 
Motorolas Envoy. ti' IBM 
vil inn på markedet for vir

tual rea li ty , og har innledet 
samarbeid med selskapet 
Virtuality plc. ti' Film- og vi-

deo-markedet er også blitt 
gjenstand for IBMs opp
merksomhet. Selskapet har 
nylig lansert tre kraftige pro
grampakker beregnet for det 
profesjonelle film-og video
miljøet. - Målet vårt er å ut
vikle standardplattformer for 



Tre pop-pakker fra PC Security 
PC Security distri
buerer flere krafti
ge programpakker 
på kommunika
sjonssiden, blant 
annet BBS-syste
met Wildeat, som 
nå kommer i ver
sjon 4.0. 

- Wildcat er USAs mest 
brukte BBS-system, forteller 
Carsten A. Sæther i PC Se
curity, som om kort tid vil 
legge ut en demoversjon av 
Wildcat på sin egen BBS 
(modem: 67583358).  

- Ellers har QmodemPro 

for Windows, som ble lan
sert i januar, slått rimelig bra 
an i markedet. Dette pro-

dataunderholdning, sier John 

McAdaragh, som er sjefen 
for IBMs underholdningsav
deling. ./ Aschehoug For
lag har gitt ut boken Virtuelt 

lys av William Gibson i norsk 
oversettelse .  ./ Compaq 
melder om sterk salgsvekst. 
I Norge solgte selskapet 
9.200 enheter i tredje kvar
tal i år, en økning på 37% i 
forhold til samme periode i 
fjor. Compaq har for alvor 
gått inn på markedet for 
hjemme-PCer, bl.a. med en 
serie multimedia-maskiner 
som går under navnet Pre

sa rio. ./ Adobe har annon
sert versjon 2.0 av Dimensi

ons for Macintosh. Program
met er et verktøy for å lage 
vektorbasert 3D-grafikk i 
PostScript -standard . ./ Ado
be er også ute med versjon 
4.0 av videoredigeringspro
grammet Premiere for Mac
intosh. ./ Europress Soft
ware er endelig på marke
det med sitt sterkt roste 
Klik&Play. Programmet be
skrives som verdens første 
«instant game ereator», og er 
altså et verktøy for deg som 
vil lage dine egne PC-spill . 
CD-ROM-versjonen inne
holder i tillegg en rekke spill 
pluss massevis av lyd- og 
grafikksnax. I neste nr. av 
TEKNO PLUSS !  bringer vi 
en utførlig presentasjon av 
Klik&Play . ./ Texas Instru
ments har lansert en ny far-

POP PÅ PC: Carsten A. Sæther med tre hotte programpakker. 

grammet har et lettfattelig 
brukergrensesnitt, og leveres 
i norsk språkdrakt. Program
met har støtte for hele 34 ter
minalemuleringer og et titalls 
overføringsprotokoller. Pro-

geskriver for hjemmebruk. 
MicroMarc Color Inkjet 

Printer heter vidunderet, 
som i reklamen beskrives 
som «to skrivere i en». Det 
betyr at du kan ved å skifte 

skrivehode også kan bruke 
den til vanlige svart/hvitt-ut
skrifter. Skriveren produse
rer grafikkutskrifter i en opp
løsning på 300 x 300 punk
ter pr. tomme. Tekst kan 
skrives ut i 600 x 300 dpi 
hvis du bruker skriverens re
sidente fonter - som er Cou

rier, Letter Gothic, Times 

Nordic PS, RF Times og Li

nea. Skriveren er utstyrt med 
papirskuff som tar opptil 1 20 
ark. ./ Firmaet Rask Eng
ros Drammen (tlf .  
328421 20) har lansert en ny 
lavpris-PC. REC Connection 

er navnet, og firmaet regner 
med å selge over 1 .500 mo
deller før året er omme. 

- Neste år skal vi være 
blant de syv største PC-le
verandørene i Norge, sier 
adm. direktør Hugo Rask

Jensen til TEKNO PLUSS L 
Han mener Rec Conneetion 
vil bli en ny folke-PC. Mas
kinen er bygget på et «all-

grammet har også støtte for 
klasse 1 og klasse 2 faxmo
demer. Med dette program
met kan du også se på gif
bildene mens du henter dem 
ned fra BBSer. Veiledende 

in-one»-hovedkort. Maski
nen tilbys med valgfri pro
sessor fra 486 SX25 til 486 
DX66, utbyggbar til P24T 
(SX-utgave av Pentium), og 
leveres med 4 MB intern
minne som standard. ./ Os
lo Hard Disco har åpnet et 
eget Virtual Reality-senter i 
hovedstaden . ./ Kodaks pro
gramvare for digital bildebe
handling og multimediapre
sentasjoner vil nå bli mar
kedsført gjennom Software 
Pl us AS (tlf. 22952520) . 
Programmene er tilgjengeli
ge for både Mae- og Win
dows-brukere. Kodak Pho

toEdge, et rimelig og enkelt 
bildebehandlingsprogram for 
desktop publishing. Kodak 

Shoebox gjør det enkelt å sø
ke etter bilder i små eller sto
re bildearkiv lagt inn i en da
tabase. Programmet skal gjø
re det spesielt lett for bruke
re av Photo-CD å bygge opp 
en bildedatabase. Hver kata
log kan lagre opp til 30.000 
bilder. Kodak Photo CD Ac

cess Plus er et program som 
brukes for å kunne importe
re og eksportere foto-CD-bil
der til andre programmer i 
datamaskinen. Programmet 
har også en innebygget av
spillingsdel for Kodak Pho

to CD Portfolio format, som 
er selskapets nye multime
diaformat som kan kombi
nere bilder, tekst, grafikk og 
lyd på en CD-plate. Kodak 

pris kr. 1 .700 + mva. , fortel
ler Sæther. 

Han fremhever også den 
norske versjonen av WinLynx 

3.0, som gir enkel mulighet 
for fil overføring via kabel og 
lokale nettverk. WinLynx 
kan brukes både i DOS og 
Windows. Programmet lar 
deg overføre filer, kataloger, 
disketter eller hele harddis
ker mellom hvilken som 
helst Pc. Du kan også syn
kronisere filene på to PCer 
slik at begge maskinene har 
siste versjon av filene. Du 
kan benytte parallell eller se
riell kabel (inkludert i pak
ken) til overføringen. Pro
grammet har et grafisk kata
Iogtre, som er et nyttig hjel-

pemiddel når du skal over
føre filer til forskjellige ka
taloger. Overføringshastighe
ten er ca. 1 3  MB i minuttet 
når du bruker parallellkabe
len. 

Del CD-ROM 
WinLynx 3.0 har innebyg
get rnininettverk hvor du kan 
dele data, CD-ROM og skri
ver med en annen PC via net
tet eller seriell eller parallell 
kabel. 

En nyhet er at mininett
verket kjører i bakgrunnen, 
slik at du kan jobbe på beg
ge PCene samtidig som data 
deles. Veilende pris kr. 2.500 
pluss mva. 

Prisforskjeller på Bowies JUMP/-CD . . .  

Photo CD Aquire Module er 
en plug-in til Adobe Pho

toshop, beregnet på brukere 
som vil bruke foto-CD-bil
·der for utkjøring til fargese
parasjoner eller fargeskrive
re. Kodak Create It og Ko

dak Arrange It er forfatter
verktøy som gjør det mulig 
for desktop-brukere å lage si
ne egne Portfolio-plater. Ko
daks Portfo l io-plater kan 
avspilles på både CD-ROM
spillere og foto-CD-spillere 
bl.a. for presentasjoner mot 
TV -apparater. ./ Crystal 

Dynamics skal lage en 3DO
versjon av sitt sei-fi-eventyr 
Star Control Il, som hittil 
kun har vært å finne på PC
plattformen . ./ Den interak
tive CD-ROMen JUMPI 

med David Bowie selges nå 
i norske butikker. Prisene 
varierer fra utsalgssted til ut
salgssted, så det kan lønne 
seg å sondere terrenget . . .  Fra 
kr. 398,- til kr. 449,- er de 
prisene vi har sett på JUMP L 
./ MTV har fått [iJ 
norske sider på sitt 
tekst-TV . . .  
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Nyheter fra Norge ut i all verden 
En gruppe studenter ved 
NKl har opprettet to In
ternet-konferanser med 
informasjon om Norge 
for utlendinger. 

Norwaves og NorWeave heter kon
feransene, og målet med dem er å 
spre opplysninger om Norge til ut
lendinger, gjennom Internet, Bitnet, 
CompuServe og America Online. 

NorWaves distribuerer ukentlige 
nyheter fra Norge på engelsk, og har 
vært på luften i omtrent ett år. I dag 
distribueres NorWaves til mer enn 

1 000 personer i 25 land. NorWaves 
har utviklet seg til en stadig voksen
de database, der det går an å søke 
etter informasjon om Norge. Du kan 
søke i databasen ved å sende kom
mandoen search NorWaves sear

chword til listserv@nki.no. Du kan 
også få en oversikt over tidligere ut
gaver ved å sende kommandoen In

dex Norwaves til den samme email
adressen. De utgavene du ønsker, kan 
så hentes med kommandoen get Nor

wavesfile. 

NorWeave er et elektronisk kon
taktforum, og har i dag flere hundre 

Modempoetene blomstrer 
Påskeafta 

I parken 
sit ein gamal 
mann 
og kastar 
plastskeier 
på spurvan 

Jørn Støylen, InfoLink BBS 

Interessen for lyrikk blomstrer i cy
berspace. Dikt, rim og regler suser 
gjennom de digitale nettverk raskere 
enn man kan si «røde ripsbusker og 
andre buskvekster». 

Modempoetene sprudler. Sentralt 
er selvfølgelig kjærlighetsdiktene. 
Her får mang en kjærlighetssorg ut
løp og trøst i svevende ord. Likevel 
beviser modembrukerne at de kan 

skrive om annet enn Amors brukne 
piler - i diktkonferansen på InfoLink 
BBS finner du for eksempel alt fra 
lyriske hymner til brødkniven, gjen
nom filosofi over atomer og elektro
ner, til stemningsbeskrivelser fra den 
nedlagte togstrekningen Solørbanen. 

De undergrunnspregete nattbase-
• 

ne er modempoetens eldorado. Søk 
gjennom BBS-listene for å finne 
dem! De største BBSene har derimot 
sjelden miljø for lyrisk utfoldelse. Et 
unntak er nevnte InfoLink BBS med 
sin utmerkete konferanse Creative/ 

Philosophy. La deg ikke skremme 
av navnet - i konferansen foregår alt 
på norsk. Foretrekker du likevel en
gelsk og har tilgang på Internet, kan 
du fråtse i verkene til modem poeter 
over den ganske klode. Nyhetsgrup
pen rec.arts.poems er stedet du skal 

Grensesnitt mot Internet 
MKS Internet Anywhere 
er en ny programpakke 
som gir deg enkelt gren
sesnitt mot Internet. 

Programmet er utviklet av det ame
rikanske firmaet Mortice Kerns Sys

tems AS, og selges i Norge av Ra

venholm Computing A S  (tlf. 
22 1 10950). 

Som bruker av Internet Any
where kan du koble deg til Internets 
mange forskjellige nyhets grupper, 
utveksle elektronisk post med bru-
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kere over hele verden. Til all post 
kan du knytte til f.eks. tekstbehand
lings- eller regneark-filer. Program
met kan også stilles inn til å igang
sette nedlasting om natten, via en 
innebygd timerfunksjon. 

Internet Anywhere krever mi
nimum 386SX-prosessor, Windows 
3.1, 4 MB RAM, 4 MB ledig hard
diskplass, modem. I tillegg må du 
abonnere på oppkobling til nettet 
- f.eks. via elektronisk oppslags
tavle eller firmaer som Oslonett el
ler Powertech. 

abonnenter. Ett av målene med den
ne konferansen, er å hjelpe nordmenn 
til å få kontakter i utlandet, og å hjel
pe interesserte utlendinger til å få 
kontakter i Norge. Du kan sende fore
spørsler og informasjon til alle abon
nenter av NorWeave ved å sende ditt 
bidrag til norweave.nki.no. 

Ønsker du å abonnere, kan du 
sende følgende kommandoer til 
listserv@nkLno: 

subscribe norwaves Ditt Navn 
subscribe norweave Ditt Navn 

ta en nærmere titt på. En smakebit 
derifra er dette navnløse diktet, skre
vet av Paul Mena fra USA: 

I stayed up all night 
trying to dream about you 

in my dreamless sleep 
the cry of the midnight train 

the wind 
brushing your hair 
in waves of sunlight 

front row seat 
I watch the perfect romance 
alone 

Håkon Ursin Steen 

Warner Br 

Warner Bros. skriver In
ternet-historie ved å væ
re det første kommersiel
le plateselskapet som 
går on-line! 

Bruksområdene for Internet blir ba
re flere og flere. I redsel for å være 
teknologiske sinker, bruker kjente fir
maer store penger for å koble seg 
opp mot nettet. For platebransjens 
del, begynte kappløpet etter at Inter

net Underground Music Archieve -

IUMA (se reportasje i TEKNO 6/94) 
fikk stor oppmerksomhet i ameri
kansk media tidligere i år. 

Warner Bros. er det første store 
plateselskapet som kan puste ut etter 
en vellykket første-etappe i konkur
ransen om et rocka cyberspace. IU
MA ytet Wamer ekspertisen de treng
te for å gå on-line, og nå er Wamer 
Bros. sin World Wide Web-server 
klar for musikkhungrige internet-bru
kere fra hele verden ! 

Jukeboks anno '94 
Serveren fungerer som en slags hy
per-avansert jukeboks. Og - platene 
du kan velge blant er de nyeste utgi
velsene fra Wamer. 



�s . inntar nettet 

Etter innlogging får du opp bilde 
av coverne til mange nyutgivelser, 
slik som Come til Prince, From the 

Cradle av Eric Clapton og den tilsy
nelatende uskyldsrene Bedtime Sto

ries fra Madonna. 
Et museklikk på f.eks. Prince gir 

deg et nytt skjermbilde med interes
sante valg. For det første kan du hente 
ned en 30-sekunders smakebit av en 
låt fra CDen hans. Lydsnutten er 
MPEG-2-komprimert når du henter 
den ned, så lydkvaliteten blir abso
lutt bra. 

Er du fremdeles usikker på om 
det er verd besøket hos den lokale 
CD-sjappa for å kjøpe plata (eller 
for de som helt Internet-avhengige; 
bestille den via et av nettets flere 
svar på CD-butikker, f.eks.  telnet 
cdconnection.com), kan du også le
�e en anmeldelse av plata. Objekti
viteten i anmeldelsene er ikke akku
rat påfallende, men vi er jo tross alt i 
løvens hule - og hele dette oppleg
get er jo så steinkuult at vi får spare 
klaginga til senere . . .  

Vel, enten du kjøper CDen eller 
ikke; Wamer har lagt inn fyldige lis
ter over tidligere plateutgi velser til 
de omtalte artistene. I tillegg finnes 

Pek og klikk på coverne for å få mer info. 

også grundige karriere-beskrivelser 
av de forskjellige halvgudene. Og du 
trodde at Eric Clapton bare hadde 
vært snill gutt. . .  

Foreløpig er mer enn 10 forskjel
l ige artister registrert, og Warner 
Bros. lover at flere kommer ved nye 
plateutgivelser. For å nå hele herlig
heten gjennom Internet, peker du ditt 
World Wide Web-program (Lynx el
ler Mosaic)  t i l  http ://www.
iuma.comIW arner/. 

Vil du ha maksimal nytelse av 
denne jukeboksen, bør du nok ha en 
Internet-tilkobling med Mosaic (som 
gir deg bilder) og effektiv linjehas
tighet på min 28.800 bps. Mye data 
skal overføres - dette merker du spe
sielt når 1 0- 1 2  forminskede CD-co
ver vil på skjermen samtidig. Hvis 
du derimot bruker et tekst-program 
(Lynx) , er du ikke så avhengig av 
høy linje-hastighet. Men da går du 
glipp av det slørete blikket fra sen
gekanten til Madonna . . .  

' ,' � NO " 'I1, , � ]/l.� 
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Velkommen ti l 
PC-Land Software! 

/ 

PC-Land Software er blitt norges største utgiver 
av personlig programvare på rekordtid! 

PC-Land Software har utviklet programvare for 
PC-plattformen i åtte år og selskapet har en 
solid kompetanse på utvikling av brukervenn
lige og stabile programmer for Windows. 

PC-Land Software tilbyr programvare for hjem
mebruk og for forretningsdrift. Pr. i dag kan vi 
tilby seks titler og ytterligere to nye titler vil bli 
lansert denne høsten. 

Følgende momenter har gjort programvare fra 
PC-Land Software så populær: 

• Enkel å bruke 
• All tekst og dokumentasjon på norsk 
• Høy kvalitet 
� Godt forhold pris/ytelse 
• Fri telefonsupport 
• Gunstige oppgraderingstilbud 

Vi regner med å selge mer enn 20.000 lisenser 
bare i 1994 og dersom du enda ikke har 
anskaffet et program fra PC-Land Software, 
ønsker vi deg velkommen til norges eneste 
katalog kun med norskutviklet programvare! 

PC-Land Software AS • Pilestredet 75c • 0356 Oslo • 
Tlf: 2269 8340 • Fax: 2269 0038 

Norsk distributør: Micro Software AS 

PC-Land Software Katalog Høst 1994 
Opplag: 1 20.000 
Distribusjon: Interface / DataTid / Tekno / Posten 
Design: PC-Land Software AS 
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Skatteber 

I Hovedskjermbildet til PS WinSkatt Skatteberegning er alle junksjonene representert 
med en illustrasjon.  Los/lntervju-junksjonen leder deg gjennom hele prosessen og 
kun spørre om de opplysningene som el" relevante jor din selvangivelse. 

TQrsdlllg 22.09.1 994 Undlll l..llnn � �� kr 1.288.00 ij:l' 
Mandag 1 9.09.1 994 Cerna fifHI-!mrt �<> .. kr fi:on.DO· C 
Torsda:g 1 5,09.1 9"94 Hlfytente 1)veff0f!n9 �e:>" kr !i1l0.ml� Q 
lursdag HiJ)9.1 9M Kåte l.ønn � �� kl" u.ono,no [J 
Tursu1I9 OUJ9:1 994 Un1l1'l 8alrHltlygd (Gj �� kr 1 .2·ZI:L1l0 IJ 
Torsdag 2!i.O!l.l994 Unda tl�nl1 � �� ler 1 n,lImU1O C 

freday H l,OIl, Ht9JI Cofsa fina-km1 ��� h 60tlJlO� [) 
Mandag Hi,OlU 994 RIl1ieb(1 Kllmmu!\all!! avgifter �� kr UOO,UO� Q 
M<lbd� Hi.tl6, 1 9114 HUV/ente Ovt:rfijfing ��. kr 5nO,0t!- Q 
M�ndag lS,US.1 9M Kåfe Lonn � �� kr 1 1,o-UG.OU O 

WinSkatt Personlig Økonomi bruker symboler jor å illustrere pengestrømmer. I trans
aksjonslisten over er det enkelt å se hva pengene brukes på. Du bruker de samme 
symbolene jor å registrere en transaksjon, så enklere kan dflt ikke bli! 

WinSkatt ' 93 ble "Best i test" 
i DataTid og Dine Penger! 

Skatteberegning 
PS WinSkaH er de første skaHe-
beregningsprogrammet 
automatisk plasserer 
ningene i riktig post! 

som 
opplys-

Start opp PS WinSkatt og la 
losen lede deg gjennom selv
angivelsen, Du behøver ikke 
lete etter postene, PS WinSkatt 
lar deg skrive inn alle opplys

ningene slik du har dem for hånden for så å 
plassere informasjonen i den tilhørende post 
PS WinSkatt genererer deretter hele selvangi
velses-skjemaet ferdig slik at alt du behøver å 
gjøre er å underskrive. Så enkelt er det! 

PS WinSkatt lar deg også arbeide med to 
utkast til selvangivelsen i tillegg til originalen, 
slik at du raskt kan se hvor mye en inntekts
ell�r fradragspost påvirker skatteutmålingen. 
Du kan legge inn opptil ti selvangivelser slik at 
hele familien kan spare tid og penger i januar! 

ti Automatisk i nsta l ler ing ti Los som automati
serer utfyl l i n g  og utskr ift ti Hje l petekst på a l l e  
poster li' Mul ighet for å sammen l i g n e  tre utkast 
til selvang ivel sen ti Samkjør ing av ektefe l ler  
ti Si kkerhetskopi -fu n ksjon ti Utskr ift rett på 
selvang ive l sen ,  som god kjent ved l egg e l ler  post 
for post li' Automat i sk  utskrift av .a l le ved legg 
ti Oppti l  1 0  selvan g ivelser kan i n n legges 

Personlig Økonomi 
Med PS WinSkaH kan du på en 
enkel og morsom måte holde 
orden på din privatøkonomi.  

Alle innbetalinger o g  utbetaling
er registreres ved kun å trykke 
på en knapp med illustrerende 
symbol. Du behøver ikke 
engang vite hva debet og kredit 
er, PS  WinSkatt viser alle trans

aksjoner ved hjelp av symboler. 
Du kan selv bestemme detaljeringsgraden 

på opplysningene og programmet skiller mel
lom faste og variable kostnader. 

Du kan også få en grafisk fremstilling på 
skjermen for lettere å se din sitasjon, Nå er det 
virkelig enkelt å ha et oversiktlig husholdnings
regnskap! 

ti 1 00% symbolbasert, ingen forkunnskaper i 
økonomi  er nødve n d i g  � M u l i g het for flere 
regnska pssett fl' Beregner konta ntstrømmen 
ti' Graf isk  overs i kt over egenkap i ta l ,  l i kvid i teten 
og status  for lån  li' S k i l le på faste og var iab le 
i n ntekter og utg i fter 
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Fakturering) Ku ndeda ta base) salgsoppjølging) Tekstbehandling 

-, 
·-c 

Fredag 

1 8  Notat 

Februar VIKTIG: 
1994 

fli 
Husk å ringe Didriksen innen klokken 19.00 i kveld' 

Kalender I 
Klokken Aktivitets Kontakt Prosjekt 

Fra Til Type Nummer Navn Tekst Merknader 

07:30 08:00 30005 Bil-Service a.s. Nettverk Første tilbud 1 �D D  
09:00 09:1 0 Telefon ut 30001 Norsk Plastproduksjon Ny PC A vtalte møte 1 �D D �  
1 0:00 1 1 :00 Demo 30002 Hagavik Marina 2 stk PC Andre demo I med nettverk 1 �D D �  
1 2:00 1 3:00 Møte 30001 Norsk Plastproduksjon Ny PC Første møte I vise konsept 1 �D � � 
1 5:00 1 5:1 0 Telefax ut .;30003 Pettersen & SØn a.s. Ny sentral Andre telefax med detaljer 1 �D D �  
1 6:00 1 6:30 Møte 30000 Regnskapsfører Arsoppgjør T a med alle relevante dok!!! 1 DD D 

De aktivitetens art 
Dagboken i PS Activator Pro gir jull oversikt over alle gjøremål. Verktøylinjen øverst på skjermen gir deg adgang til alle tilhørende junksjoner. 

j� Dagbok/kalender 
Dagboken gir oversikt over dagens og ukens 
gjøremål. Viktige avtaler og tidspunkt for opp
følging vises slik at ikke noe kan glemmes. "Pek 
og klikk" på et gjøremål og få straks frem tilhø
rende data som adresse, telefon og relaterte 
dokumenter. Gjøremål som må utsettes flyttes 
med et "klikk" frem til ønsket dato. 

Ettersleps-listen minner deg på tidligere 
utsatte gjøremål. Tidsbmk for gjøremålene kan 
også registreres. Har du faste aktiviteter legges 
dette inn for automatisk påminnelse. Nye avta
ler plottes enkelt inn med kobling til alle regis
tre. Private gjøremål kan registreres uavhengig 
av kunderegisteret. ./ 

e Kundekartotek 
Kundekartoteket inneholder all nødvendig kun
deinformasjon. Kartoteket har rom for ubegren
set antall kontaktpersoner med fri innlegging av 
kommentarer. For å få bedre orden og oversikt 
kan du selv gmppere kundene i egne kategori
er og prosjekter. For hvert enkelt prosjekt kan 
du legge inn enkelt salgsbudsjett, tidshorisont 
og utviklingsplaner. 

PS Activator Pro's avanserte oppslag og rap
porterings-funksjon lar deg foreta komplekse 
utvalg i kundebasen og hente frem ønskede 
kunder på sekundet! 

- -ø Tekstbehandling 
PS Activator Pro har et automatisk arkiv-system 
som holder orden på dine dokumenter slik at 
du ikke behøver å huske kryptiske filnavn. 

Senere oppslag gjøres raskt og problemfritt 
i den medfølgende tekstbehandleren samt 
andre kjente som Word og Ami Pro. 

Koblingen til Word gjør at du kan generere 
standardbrev og telefaxer med den respektive 
kundes navn og adresse ferdig innlagt i doku
mentet. 

Du kan også lage flette brev basert på PS 
Activator Pro's kundebase når denne er koblet 
sammen med Word eller Ami Pro. 



Adresse 
l�a��ik_k�ei.':n_4-5 I Telefon 1 122 34 56 79 

u.1 Telefon 2 1223456
.
-7_.8 .-�j��I�1 . --I Telefax 22 34 77 98 , 

jNorge - = - li] j Foretaksnr 123232332 ; 
____________ _________ --------___ -__ 1 

Notat 
. Produksjon i 3 etg. 

God likviditet. Ref 
Banksjef Pettersen i 

Kategori Kreditkassen. 
I Betalings m&te . l 

__ ����. _
_ 
J �_�s

_
p
_
o��e J-IT_·eT'�lefivo�n��� ___ ... 

Fredrik Nystuen 

Stilling 
Prod-sjef 
Økonomisjef 

Tlf. jobb 
22 43 56 79 
22 3456 78 

Tlf. hjemme 
69 23 45 45 
22 56 45 67 

92 3434 34 92 43 34 34 

Kundekartoketet i PS Activator Pro inneholder all nødvendig informasjon for daglig oppfølging! 

- -. - -------

i Fakturering Salgsoppfølging 
-/O .,"'_ ... �U�� \o 

PS Activator Pro lar deg fakturere enkelt og 
raskt. Alle registre er tilgjengelige slik at kun
dens adresse, betalingsbetingelser og vare
informasjon automatisk fylles inn. 

Du kan også skrive fritekst på fakturaen for 
spesielle kommentarer. 

PS Activator Pro lager ordregrunnlag, pakk
seddel, kreditnota og har rutiner for betalingsre
gistrering og purring. Utskrift av faktura kan 
gjøres på vanlige ark eller formularer med 
bank- eller postgiro-talong. 

Fil Dagsplan Kartotek Fakturering Utskrifter 

1 10."'_· C3 _. C� FAKTURA 
1 1_ IN��k PI .. tpr�duklj�n ':,·1 

1111 OII\IettI PCSI 

1111 SUper VG" 14" 

2ttI ln.ttlHjon 

-
... 
... 
,-

.... 
,-... 
2."'" 

," ... 

3VR. '.!' 

- -,. -
'." 10," .. 3M,1I . 

.... 15'" 2."2,51 
' ... .... '" ... 

.... , . I' .;:" '" - .. I 

-_. 

Alle registrerte aktiviteter, som møter, telefoner 
og tilbud, kan når som helst listes ut på mange 
mulige utvalgskriterier. Ønsker du for eksempel 
en oversikt over hvilke salgs-prosjekter som 
antas å være innen rekkevidde vil PS Activator 
Pro gi deg en rapport på sekundet! 
Du vil således raskt få bedre oversikt over dine 
prosjekter og se hvilke som blir hengende etter. 
Med denne hurtige informasjonstilgangen får 
du kort og godt bedre oversikt og således et 
bedre totalresultat. 

24.02.t4 1"- 15;tO TelelonlA 

24.02.'4 11:M 17:11 Tetefon lJ 
2,..t2. .. 12M 13:11 Møte 

.1.11..4 tt:II lt:H TibJtI 

Teiefon fUM'lef 1  

F.ste oppl�eie1on 
1 00 
, Ii1IO 
1 000 
1 1i1I0D 
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PS Activator Pro er et komplett 
oppfølgingssystem som holder 
orden på alle dine aktiviteter! PS 
Activator Pro hielper deg å bli 
mer eHektiv og profesionell i det 
daglige arbeidet, fordi alle dine 
daglige aktiviteter blir samlet i ett 
og samme system! 

PS Activator Pro gjør det sam
me som kostbare programmer 
av typen SuperOffice, VEGA 
og ProSalg, men koster bare 
en brøkdel å anskaffe. 

Systemet har nå over 2000 norske brukere og 
er godkjent av Microsoft som Certified 
Microsoft Windows Compatible Product. I til
legg er PS Activator Pro testet grundig på 
Windows'95 (lanseres våren '95) og Windows 
NT, slik at en oppgradering faktisk ikke er 
påkrevet når Windows'95 blir allemannseie! 

PS Activator Pro selges i dag også sammen 
med flere kjente maskiner som f.eks Olivetti 
Pc. Med dette som garanti for programmets 
kvalitet kan vi trygt anbefale PS Activator Pro 
som markedets desidert beste kjøp innen den
ne typen programvare! 

• 

Datapressen uttaler: 
/lVi har prøvd PS Activator Pro 
- vi er imponerte!/I 

DataTid, mars 1994 

/lEnkelt og greit - og oversiktelig!/I 
''Nettopp hva et lite firma trenger er vår kon
klusjon etter å ha sett programmet i bruk. /I 

Kapital Data, 04-94 

''Activator Pro 2.0 har de fleste muligheter som 
finnes i jeks ProSalg, VEGA eller SuperOffice 
men er både rimeligere i anskaffelse, og på 
mange måter også mer brukervennlig enn 
mange av konkurrentene!/I 

PC-World Norge, 06/07-94 

. .1 Interaktiv dagbokfunksjon ti lknyttet alle regis
tre .I Komplett tekstbehandler "MiniWord" 
medfølger .I Integrert Ordre- og faktureringssy
stem .I Automatisk dokumentarkivering av 
Word og Excel-dokumenter (OLE) samt flette
funksjon for Word .I Salgsoppfølging av alle 
typer produkter/tjenester .I Avansert rapport
modul med mulighet for totalrapportering av 
al le typer aktiviteter .I Kan tilpasses de fleste 
yrkesgrupper (salgsbedrifter, advokater, megle
re, håndverkere, prosjektledere) .I Lettfattel ig, 
norsk manual .I Gratis telefonsupport .I Kan 
importere VEGA' s kunde- og vareregister 
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Tippeprogram 

Hovedvinduet og rekkevinduet gir deg tilgang til alle funksjonene i PS Tipp Win. I rekkevinduet kan du 
lage jeks reduserte systemer med ønsket garanti og sparesystemer. 

Premie-beregning 

Tast inn premiebea.p for: 

12 ,elte: I� Sum premie 

1 1  ,elte: 
�
112

�
76
=� 

10 ,elte: '-'-125-'-'-3_---' 

- Innsats: 

= Gevinst 

8 
2.027 

PS Tipp Win har den mest brukervennlige premiekontrollen. 

• 

PS TippWin er markedets mest 
oversiktlige og leHlærte tippe

o 
a være program .  I til legg til 

kraftig og fleksibelt e r  det 
også det hurtigste. 

Programmet utnytter alle fordeler i IQ Windows og gir deg således en full� stendig oversikt på skjermen, All redi
gering gjøres med mus rett på den 

"grafiske" tippekupongen. Bare pek og klikk. . .  
P S  TippWin kalkulerer definerte rekker 

meget hurtig og egner seg derfor ypperlig for 
simulering og bearbeiding av ulike systemer. 
Med PS TippWin kan du lage matematiske og 
prosent/vektall-systemer som kan bearbeides 
ut fra utgangsrekker, tegnfordeling m.m: 

Som avansert tipper vil du finne funksjoner 
for detaljert styring av rekke utvalget meget 
interessante. Du kan enkelt og oversiktelig lage 
reduserte systemer med ønsket garanti og spa
resystemer. Du kan også velge, slette, klippe 
og lime rekker mellom systemene for å mini
malisere inntastingsarbeidet. 

PS TippWin lager alle systemer bestående 
av enkelt-rekker, noe som gir stor fleksibilitet 
ved videre system-bearbeiding. 

Ferdige rekker skrives ut direkte på data
kuponger eller kan leveres på diskett for 
Online-tipping. Når resultatet av kampene 
foreligger sjekker PS Tipp Win antall premie
rekker i systemet slik at du til enhver tid vet 
hvor mange rette du har. 

Premiekontrollfunksjonen gjør deg istand 
til å se ikke bare hvor mange rette systemet 
inneholder men også hvilke betingelser du 
eventuelt bør endre og hvilke endringer i pre
mierekken som kan gi flere antall rette. 

PS TippWin er det kraftigste tippeverktøyet 
på markedet som lar deg lage systemer lettvint 
og fleksibelt ut fra dine egne kunnskaper om 
fotball og tipping. Systemet passer både for 
"amatører" og profesjonelle brukere og gjør tip
ping enda mer moromt og interessant! 

V Markedets mest oversiktlige og lettlærte program 
V Matematisk og prosent-tipping, utgangsrekker, 
tegnfordeling, blokk-tipping og reduserte systemer 
med premie-garanti V Unik premiekontroll 
V Markedets mest visuelle system. Ett skalerbart vindu 
viser hele systemet samtidig V OnLine-tipping til dis
kett eller utskrift på data-blanketter V Popup-menyer 
for enklere betjening V Opptil 4 separate systemer 
kan åpnes samtidig. Sammenlign, klipp og lim mellom 
systemene V Poeng-tipping. For poeng-blokker, 
rangerings-systemer o. l  V Mulig å definere uønskede 
tegnfordelinger V Inntil 30 forskjellige utgangsrekker, 
tegnfordelinger, poeng-blokker, osv. i hvert system 
V Detaljert styring av rekkeutvalg med mul ighet for 
reduserte systemer med ønsket garanti/ sparesystemer 
V Detal jert og fleksibel garantitabell 



Platearkiv for Windows™ 
== C rossRec al 

sreferanser! Database orter System 

X -ref. 

Nye 

. .. 

Kryssref. 

Avslutt 

Hovedmenyen gir deg adgang til alle PS CrossRec's funksjoner 

== Kryssreferanser al 

I kryssreferanse-dialogen kan du se all informa
sjon om feks en gruppe, musiker eller plate 

Registreringsassistenten gjør det enklere å legge 
inn nye opplysninger i PS CrossRec. 

• 

I 

PS CrossRec er utviklet spesielt 
for platesamlere og m usikkin
teresserte som ønsker å regis
trere platesamlingen på pc. 

Programmet er spekket med meny
er og rutiner som gjør det enkelt å 
registrere, finne og oppdatere pla
ter med f.eks en spesiell musiker, 

musikktyper og instrumenter. I tillegg kan du 
skreddersy alle typer rapporter over samlingen, 
f.eks som dokumentasjon til forsikrings
selskapet. 

Det første som møter deg når du starter PS 
CrossRec er et vindu med en stor, lettbetjent 
knapperad. Her har du tilgang til alle funksjo
nene i PS CrossRec. 

Registreringsassistenten består av en rekke 
menyer og dialogvinduer som veileder deg 
under innlegging av informasjon. Med 

• Registrerings-Assistenten legger du inn alle 
relevante opplysninger om platen, f.eks. 
cover-informasjon, grupper og musikere, kutt 
og hvem som spiller hva på hvert enkelt kutt. 

PS CrossRec vil så opprette separate data
baser samt tilordne og kryss-koble opplysning
ene automatisk. Når du har du skrevet navnet 
Pink Floyd, har du gjort det en gang for alle. 
Neste gang du skal registrere opplysninger til
knyttet Pink Floyd, hentes all informasjon fra 
en liste over de gruppene som allerede er 
registrerte! 

Kryssreferanse-dialogen lar deg lete i alle 
kryssreferansene som PS CrossRec har gene
rert. Finn frem en plate og du kan se hvem som 
spiller, hva slags instrumenter som er brukt, 
hvilke låter som finnes på platen osv. Finn frem 
en musiker og se hvilke plater og melodier 
vedkommende har medvirket på, hvilke instru
menter han har spilt eller hvilke grupper musi
keren har medvirket i .  

PS CrossRec er forseggjort og underhol
dende å bruke. PS CrossRec passer for private 
mUSikkinteresserte, platebutikker, nærradioer 
og andre som ønsker en omfattende katalogi
sering av sine plater. 

Pressen uttaler: 
"Der hobby programmereren må bite i gresset, 
hart CrossRec lansert et Columbiegg" 

ComputerWorld 
"Dette er sannsynligvis det beste som eksisterer 
av programmer til slikt bruk" 

Musikkavisen Beat 

� Lettfattelig norsk brukerhåndbok � Kraftig databa
se uten begrensninger t/ Registreringsassistent som 
veileder deg gjennom innleggingsprosedyrene Il' Eget 
adresseregister for plateselskaper, fan-klubber, artister 
m.m. t/ Kraftig rapportgenerator som lar deg defi
nere dine egne rapporter Il' Separate databaser for 
plater, kutt, grupper og musikere Il' Link til Windows 
Write for innskriving av kommentarrer m.m.  



PS SafeCopy 
Gir enkel oppdatering 
av dokumenter mellom 
flere PC'er! 
Safe Copy sørger for at dine 
dokumenter automatisk blir 
oppdatert til en diskett før du 
forlater arbeidsplassen. 

Programmet sjekker så 
dokumentene på din andre 
maskin og kopierer kun den 
siste versjonen av dokumentet 
til "mottaker"-maskinen. Slik 
får du full SYNKRONISERING 
av samtlige dokumenter som 
om PCene var i et nettverk! 

Programmet leveres med 
lettfattelig, norsk manual og 
har automatisk installasjons
rutine . 

PS UnitBase file Settinga Help 
G�� "'..,"6 F __ �, :��� t.. 

Markedets første kom
pleHe omregningsverk
tøy med over 650 inter
nasionale måleenheter. 
PS UnitBase er det ideelle opp
slagsverket for alle som arbei
der med tekniske fag. 

Hva er f.eks 10 gallon US 
(liquid) omregnet til kubikk
meter? Svaret får du med et tas
tetrykk i PS UnitBase. 

Programmet er meget 
enkelt å benytte og uunnvær
lig når du først har tatt PS 
UnitBase i bruk. 

PS UnitBase er i dag til
gjengelig på samtlige PCer 
som er tilknyttet nettverket til 
Det Norske Veritas.  

PS WinLønn 
Det mest brukervenn
lige lønnssystemet på 
markedet! 
PS WinLønn gir deg alle de 
avanserte funksjonene som du 
vanligvis kun finner i de dyres
te systemene som H&L, 

Micro80 og Hogia. I tillegg har 
PS WinLønn en egen los som 
veneder deg gjennom hele 
prosessen fra utfylling av 
arbeidstagers navn til utskrift 
av lønnsslipp og trekkoppga
ve. WinLønn er like avansert, 
men mye enklere å bruke! 

WinLønn kan hente infor
masjon fra flere systemer slik 
at du kan arbeide videre i 
Windows med de opplysning
ene du allerede har registrert! 

WinLønn lanseres ved års
skiftet, men vi sender deg gjer
ne mer informasjon i dag. 

· PS WinLink 
WinLink er det første 
dokumentarkiverings
systemet som giør 
deg helt uavhengig av 
operativsystemet! 
PS WinLink fungerer med 
Microsoft Office (Word, Excel 

og PowerPoint) slik at du får 
full oversikt over alle doku
menter i samtlige programmer 
uten at du behøver å vite hvor 
de er plassert. 

Du kan vedlikeholde egne 
"mapper" koblet til underkata
loger eller opprette en kunstig 
mappe som inneholder de 

dokumentene du ønsker uav
hengig av hvor de er plassert. 

Du kan søke på beskrivel
se, historikk, dato, arkivrefe
ranse og fritekst i alle filer. 

WinLink vil bli lansert ved 
årsskiftet, men vi sender deg 
gjerne mer informasjon i dag. 

Ta kontakt med din PC-forhandler 
eller ring 2269 8340 ·for mer 

informasion om PC-Land Software. 

Pilestredet 75c, 0356 Oslo 
Tlf: 2269 8340 • Fax: 2269 0038 

© 1994 PC-Land Software. Alle rettigheter forbeholdes. Det tas 
forbehold om trykkfeil. Alle priser er anbefalte utsalgspriser eks. 
mva. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. PC-Land Software gir 

ingen garanti for informasjonen i denne katalogen. 

• 

Distributør i Norge: 

MICRO SOFTWARE AS 
Nye Vakås vei 64, 1364 Hvalstad 

Tlf: 66 98 18 10 • Fax: 66 98 21 33 





Hvø e r  PC-Klubben? 
PC/MAC -Klubben Norge er Skandinavias største pro
gramvareklubb og er åpen for alle brukere av PCer 

" og Macintosh. Totalt er det over 30.000 brukere a" t/ 
PC-Klubben i Skandinavia. 

Medlemskap i PC/MAC -Klubben N'orge er fullstendig 
uforpliktende, gratis og det er ingen krav til minste

,kjøp. Som "bruker" i PC/MAC-Klubben Norge får du 
tilsendt kataloger fire ganger i året. Du kan også 
benytte deg av alle brukertilbudene fra PC/MAC
Klubben Norge, både på hardware og software. 
Velkommen som bruker i PC-Klubben Norge! 

PC-Klubbens Ordretlf. 
ml NORGE 

Ordretelefon: 22 696 777 
Fax: 22 69 00 38 

SVERIGE 
Ordretelefon: 00947 22 696 777 
Fax: 00947 22 69 00 38 

DANMARK 
Ordretelefon: 00947 22 696 777 
Fax: 00947 22 69 00 38 

� FINLAND 
Ordretelefon: 9904722 696 77,7 
Fax: 9904722 69 00 38 

Hvordan besti l le: 
BESTILLINGSFORM 
Du kan bestille pr. telefon, pr. fax eller pr. post: 
Pr • Telefon: Våre medarbeidere er alltid klare til å svare 
på dine spørsmål, gi nyttig veiledning og ta imot din ordre. 
Husk på å ha en oversikt over hva du ønsker å bestille, ditt 
brukernummer (slik at du får dine bonuspoeng) hvis du 
ikke er ny bruker, og dersom du betaler med kredittkort, 
all informasjon om dette. 
Pr. Fax/Pr. Post: Skriv ned navn, adresse, bru· 
kernr., produktnr. og antall samt all informasjon om 
eventuelt kredittkort (PS! husk å signer bestillingen). Oppgi 
også telefonnr. 

BETALINGSFORM 
Du kan betale pr. forskudd (til postgiro/bankgirol, pr. 
sjekk, pr. postoppkrav og med kort (VISA, Mastercord, 
EuroCard, Diners, American Express). 
Betal med kort! 
PC-Klubben Norge har inngått samarbeidsavtale med alle 
de store kortselskapene i Norge slik at det er enda enklere 
for deg å få dine produkter raskt hjem. Mange av våre bru
kere har ikke mulighet til å gå på postkontoret i arbeidsti
den og disse kan nå få sendt pakken direkte hjem/til 
arbeidsplassen med denne nye betalingsordningen. Har du 
DinersClub, American Express eller et bankkort med VISA, 
EuroCard eller MasterCard kan du nå betale direkte over 
telefon. 

o 

APNINGSTIDER 
Hverdager 08- 1 8. 241. ordretelefon/fax. 

LEVERINGSTID 
Vanligvis 3-6 dager ekspederingstid. lmidlertid må vi ta for
behold om noe lengre leveringstid ved stor etterspørsel. 
Produkter som er utsolgt, ettersendes så fort som mulig. 
Dette også for å holde prisene nede. 

ill/sir PC-/(III 
. 

U/lrap. • 6hens flceS/o. ,L 
Du k S"er.l on nå få 'li ° 

• 

Personal So 
Or MegaPac, , hetal kun k 

ffware: Velg 5 k 94 med 
motto r. 999 _ /. Pokker o 

k h ' pakkene ' I IInkI.ALT!) 'O 
fl mett for sikk 

I et solid 3M d/ k' Og 
er opph IS ett-eVaring!!! 

Hva er 
Personøl Softwøre? 

Personal Software er kategorien for PC-Klubbens unike 
samling med gode og rimelige programmer. Her vil du 
finne programmer for nær sagt ethvert behov til meget 
hyggelige priser. Programmene distribueres etter de ame
rikanske suksessrnodellene PublicDomain og ShareWare. 

De fleste programmene har et meget høyt kvalitetsnivå og 
er ofte på linje med tilsvarende kommersielle produkter. 
Eksempelvis inneholder våre spillpakker 1 0  til 1 2  profe-
sjonelle spill (denne pakken koster altså mindre enn du 
betaler for ett kommersielt spill hos PC-forhandleren!) 

PC-Klubben Norge introduserte dette konseptet i Norge 
allerede i 1 986 og har gjennom disse åtte årene fått over 
30.000 fornøyde brukere av denne typen programmer. 
Vårt Personal Software-samling (som stadig utvides og 
forbedres) er uten tvil markedets beste kilde for virkelig 
god og billig programvare. 

Hvor er PC-Klubben? 

Vi holder til i Pilestredet 75c ( Inngang 26), like ovenfor Bislett 
Stadio. Innkjøring i Norabakken ovenfor Sporveisgata. 

PC-Klubben Norge 
PC-Klubben Norge 
Boks S20S Majorstuen 
0302 Oslo 
Besøksadresse: Pilestredet 7Se (26) 
Tlf: 22 696 777 Fax 22 69 00 38 
Postgiro: 
Bankgiro: 

0823.09S8441 
6039.0S.6 1 6SS 



Terminator Pack er en samling med markedets desidert nyeste og beste acti
onspill. Spillene har lyd, grafikk og animering som overgår det aller meste og 
vil garantert gi deg l O-tall's timer med topp underholdning. 
Disk 1 -4: DOOM 
Oppfølgeren til Wolf 3D er kommet! Doom er neste generosjon innen onime
ring, oction og lyd! Oppgoven er å "rydde opp" på en månebose som består ov 
et stort ontoll dystre gonger, rom og etosjer i beste Wolf-stil men med dobbelt 
så høy gnifikkoppløsning, reolistisk lyd, bevegelse i olle 3 dimensjoner og 
hurtigere oction-tempo! Kjøres dette spillet med stereo-Iydkort og høyt volum 
får mon følelsen ov selv å delto i "Terminator II"-filmen ... Skremmende bro og det nærmeste mon 
i dog kon komme "Virtuol Reolity" på en pC! Du kon også spille mot ondre motstondre "reol-time" 
over nettverk!!! Spillbloder i over hele verden gir Doom den beste roting som er tildelt noe Action
spill gjennom tidene! Mer behøver vi vel ikke å si. 
Disk 5-6: BLAKE STONE 
Apogee's olternotive oppfølger til Wolf 3D. Bloke Stone ligner Ooom og oppgoven er å stoppe den 
gole Dr. Pyrus W. Goldfire før hon ødelegger hele goloksen! Beveg deg rundt i fin 3D-onimosjon 
som også går roskt på 286/386. Topp "blow' em owoy"-spill i beste "Schwortzenegger" stil! 
Disk 1: DUKE NUKEM Il 
Duke is bock! Vår gomle Action-venn fro pokke 97 er tilboke med ny "Mego-AtomGun" og sintere enn noens
inne! Supert orcode-spill med flott grofikk og lyd. Nedkjei!lP onde monstre i høyt tempo!! ! 

. Disk 8: HALOWEEN HARRY 
Møt Holoween Horry, vår nye oction-helt fro Apogee! Du og Horry må redde verden fro onde "oliens". Bra 
oction-spill med topp lyd og grofikk. Bruk flommekoster, målsøkende roketter og "Jet Pock"en for å ned
kjempe de onde intrengerene. 
Disk 9: LAMERS 
Vi kon presentere et norskutviklet PC-spill på internosjonolt nivå!!! Dette er spillet for olle med svart 
humor. Spillet er en omvendt versjon ov Lemmings og din oppgove er å stoppe de små gnogerne 
fro å nå sitt mål... Bruk skytevåpen, bomber og londminer. .. Bro lyd og grofikk og 1 0  meget 
humoristiske brett! 
Disk 10: SPEAR OF DESTINY 
'Wolfenstein I I"-spillet produsert ov ID-softwore (de loget også Doom og Wolfenstein 3D) som er 
en fortsettelse der Wolf 3D slutter. Spillet hor flott 3D-onimosjon, hemmelige rom, SS-soldoter , 
skotter og olt som hører med ... 2 komplette brett medfølger. PS! Du kon godt lote som soldotene i 
spillet egentlig tilhører en onnen yrkesgruppe! F.eks ... 

Endelig en rendyrket arcade-spillpakke som utnytter VGA-grafikken til det 
fulle. Bli kontorets ''sjefs''-zopper! 
Disk l :  Crazy Cars III 
Kjør Connonboll Roce o�er hele USA i fontostisk 3D-grafikk. Kjemp mot USAs 
20 beste "street-rocers" i din Lombourghini. Vinn roce og invester i bedre bil 
med turbo-charger, rockets, supertires osv. Bli kontorets Mr. US Connonboll! 
Disk 2: OverkilI , 
Arcode-hiten Goloctix i en fontostisk 3D-VGA utgove med en mengde ekstra 
options. Skyt ned onde Spoce-oliens i enestående tempo. Her vil tostoturet gå 
vorrnt! (Se bildet i morgen til venstre for detoils!) 
Disk 3: Xerix + Ultris 
Redd jorden ved å zoppe fienden i luhekonolene på Deoth-Stor! Use the mouse, Luke! Ultris: Den hotteste 
PC-tetris! 
Disk 4: Lemmings Plus 
Det verdensberømte strotegispillet Lemmings med 8 fontostiske brett. 4 helt nye brett. Denne versjonen må 
oppleves! 
Disk 5: Keen Dreams 
Commonder Keen på nye eventyr. Supert oreodespill i "Nintendo"-klossen. Hjelp Keen gjennom 
morerittet på pioneten Spillus! 
Disk 6: Brix 
Det mest populære i USA! Topp grofikk og logikk gjør dette spillet utrolig engosjerende. 
Disk 1: Phylox + Superball 
Bruk Jetpock'en og bekjemp de onde spoce-krobbene som ongriper ustoppelig. Actionpocked sho
ot'em down-spill! Bør spilles etter kl. 1 6.00! SuperBalI: Superutgove ov Breokout med mosse 
ekstrofunksjoner! 
Disk 8: Clydes Adventure 
Finn skotten i slottet Tohookoboo! Action-odventure. 
Disk 9: Vendetta Il 
Du er en ov The Untouchobles som slåss mot gongstere på goten. Skyt først og spør etterpå ... Her 
gjelder det å trekke roskest (med musen)! 
Disk 1 0: WizKid + Kiloblaster 
Arcodespill hvor du, SpocePoc-Mon, skol spise deg gjennom en rekke brett. Slåss mot de onde 
pingvinene og killer-sommerfugler! Husk ot den frie verden stoler på deg! 
Kiloblaster: Actionpocked lopper-spill i beste oreodestil. Ta på hjelmen og spenn deg fost! 

ArcadePack er den ferskeste samlingen med arcadespill som er tilpasset din 
PC Nå kan du spille alt du orker uten å legge på en femmer hver gang det 
begynner å bli spennende ... 
Disk 1/2: EPIC PINBALL 
Morkedets hotteste flipperspill-simulotor direkte fro Epic Megogomes, USA! 
Dette flipperspillet overgår olt ov lignende spill (også kommersielle titler) 
og hor en fontostisk grofikk og onimosjon som gir "feeling" med kulen. 
Spillet hor lyd-support og onbefoles olle flipper-entusioster. Må oppleves! 
Disk 3: MACHINE NATION 
Nytt oction/orcode spill ov den riktig effektfulle spilleautomot-typen. Styr 
ditt romskip frem og zopp ned olle fiendtlige robot-roketter. Topp grofik og 
lyd gir gorontert god underholdning! 
Disk 4: BACK TO THE FOREST 
'Tegne-serie"-ekornet Skunny på nye eventyr! Supert plottform-spill i beste 
Nintendo-stil. Styr Skunny frem gjennom eventyr-skogens forer. .. "Koselig" 
spill som posser for spillere i olle old re. 
Disk 5: ELEKTROBODY 

I denne PD-versjonen skol du hjelpe Cyborg'en Jock med å utslette de forlige robotene på et forlott 
romskip! Flott octionspill med bro grofikk og lyd ... Og husk! NO MERCYI 
Disk 6: HEARTLINE 
Morsomt "brikkespill" med fengende spill-logikk som gjør ot mon blir sittende. Spillet gir "Iydkort"
lyd også på ordinære PC-høyttolere! Anbefoles! 
Disk 1: SINK OR SWIM 
(5 Level) Nytt, Lemmings-lignende strotegi/ plottform-spill med meget bro grafikk og onimosjon. 
Hjelp "dumme" roboter ut fro en undervonnsbose ved hjelp ov logiske inngrep! 5 brett medfølger. 
Disk 8/9: LOST IN SPACE 

Vår ustoppelige "tegne-serie"-helt Skunny på flere eventyr! Denne gongen skal du og Skunny redde astro
nouter som er kidnappet ov rom-vesener!!! Lykke til! 
Disk 1 0: BIPBOP 
Morkedets nyeste "Brick out" spill i super grofikk! Dette "klossiske" spillet blir bore bedre og bedre med åre
ne. Her blir mon gorontert sittende! 

Det hotteste & nyeste fra P(-Klubbens gode softwarekontakter. Kjop en kasse 
med (ola og ''gol/'; sett caps 'en bakfrem og zopp'em away! 
Disk l :  MAJOR STRYKER 
Helprofesjonelt orcadespill fro Apogee, USA (Produsenten ov blo. 
Wolfenstein). I dette full-spekkede oction-spillet skol du frigi gisler og uskode
liggjøre Boss Kreoton's onde imperium i ekte "lopp'em owoy" stil. Meget bro 
grofikk, lyd og onimosjon! Et MUST! 
Disk 2: MAD-DOG WILLIAMS 

Flott odventurespill fro middelolderen i beste "tegnefilm"-stil. Hjelp fryktløse Willioms frem i sin komp mot 
ondskopen og vinn prinsessen og holve kongeriket.... Bli kontorets ubestridte adventurer .... 
Disk 3: MONSTER BASH 

Johnny Dosh på nye eventyr i Addoms Fomily miljø! Hjelp Keen å nedkjempe onde monstre, flog
germ us , "tingen" m.m. i ekte Nintendo-stil! Meget humoristisk og bro orcode-spill som må opple
ves! Konskje litt "skremmende" figurer for de oller yngste ... 
Disk 4: JETPACK 
Topp "Lood-Runner" spill i beste forgegrofikk. "Fly" rundt rundt på forskjellige brett med din rygg
monterte "Jet-pock" og innsoml poeng! Inneholde også generotor for design ov eget spill-brett! 
Disk 5: KEN'S LABYRINTH 
3-dimensjonol lobyrint med flott grofikk, lyd og onimering! Du er hentet til pioneten logor for å 
representere jorden i en test på liv og død! Kommer du ut ov lobyrinten vil den onde Xenoi spore 

jorden for totalødeleggelse .... Hele vår fremtid ovhenger nå ov deg!!! 
Disk 6: SOLAR WINDS 
Nytt, super-ovonsert Stor-Trek-lignende spill fre Epic, US.A! Styr ditt romskip rundt i verdensrommet og 
stopp en forestående invosjon fra høyt fremstående rom-vesesner! Spillet gir både topp oction og odventure 
i enestående grofikk, lyd og onimering. Noe ov det bedre vi hor sett! ! ! 
Disk 1: ZACK 
(Level I ) Kjempemorsomt "puzzle" spill med fontostisk onimering! Du er nyonsott som fobrikk- mekoniker 
og blir sott på en vonskelig "prøve" ov dine orbeidskomeroter.. .. Beveg deg rundt i fobrikkens intrikote 

moskin-Iobyrinter og innsami poeng! Bygger på enkel logikk og er meget underholdene. Lykke til! 
Disk 8: GALAaA 
Hyper-moderne utgave av "Spoce Invaiders" med fantostisk grofikk, lyd og onimosjon. Redd jor
den fro skumle romskip som angriper i svimlende tempo! Meget bro og fasinerende action-spill 
med "klassisk" story. Spenn deg fost og lapp løs!... 
Disk 9: PIN BALL 
(Level I ) Endelig et skikkelig flipper-spill for PC! Pinboll er en flipperspill-simulotor med den beste 
grafikk og animasjon vi har sett noensinne! Her beveger ballen seg helt naturtro og "feelingen" i 
spillet er faktisk på linje med en "virkelige" flipper-maskin! 
Disk I O: HEXXAGON + IGO 
Meget bra brikke-spill i 3-0 grolikk. IGO: Alle brettspilIs mor. Passer for olle aldre. 



Efter mange henvendelser kan vi nå tilby en pakke fullspekket med programmer for sleks
forskning. Programmene er av meget høy kvalitet og bør tilfredstille ethvert behov for regis
trering, systematisering og utskrift av slektsdato! 
Disk 1-4: BROTHERS KEEPER 5.2 NORSK 
Ny og forbedret versjon ov verdens mest brukte slektsprogram. Progrommet er nå fullstendig 
overso» til norsk og er meget le» å benyne. Brothers Keeper inneholder en rekke muligheter 
for søk på novn og generasjoner med varierte relasjonsparametere. Registreringsbildene hor 
god plass til personlige kommentarer (opptil 5 dato/sted/kommentarer pr. person), og tar nå 
hensyn til adopsjons-problematikk, registrering av enklet-individer istedet for familie/barn, 
skilsmisse/seperasjon m.m. Man kan legge inn et ubegrenset antall personer for hver slekt. Systemet hor 
mange utskriftsmuligheter som bla: Anetre, anetavle, e»erkommere, familiegrupper, e»erslektstre, adresse
etike»er og fødselsdagstre. Utskrift kon gjøres på alle vonlige printere og programmet har full support for 
ÆØÅ. Brothers Keeper er det beste programmet vi har se» for bruk innen slektsforskning og det gir utrolig 
stor nyneverdi se» i forhold til pris. Anbefales!!! 
Disk 5: BROTHERS KEEPER GRAFIKK 
BKCHART: Tilleggsprogram som gjør det mulig å vise grafisk statistikk for data registrert i Brothers Keeper 
5.0. Grofer på f.eks fødte, gifte og døde fordelt på forskjellige datoer lages med noen tastetrykk! Grafene 
kan skrives ut separat. BKMAN: Tillegsprogrom som muligjør bruk av PCX-bilder i Brothers Keeper. Ved 
hjelp av en Scanner kan du legge inn personbilder eller dokumenter og koble disse opp mot databsen til 
Brothers Keeper. Bilder av alle i slekten kan således legges inn på lik linje med tekst! 
Disk 6: BKWORD 
Tilleggsprogram for fri overse»else av olle tekster i BK 5.0. Arbeidsfilen med den komple»e, norske overset
telsen medfølger. Ypperlig til personlig modilisering for dialekter eller for overse»else til nynorsk, samisk. 
Disk 7: FAMILY TREE PRINT 
Tilleggsprogram for avansert utskrift av slekstsdata fro Brothers Keeper. Denne rapportgeneratoren innehol
der en rekke nye muligheter for spesial-utskrifter av familie-tre m.m. Virker på olle vanlig printere og 
Postscrip-format. NB: De»e tilleggs-programmet skriver ikke ut ÆØÅ på rapportene. 
Disk 8-9: FAMILY TREE JOURNAL 
Selvstendig program for å automatisk "generere" en slekstbok på tilnærmet uendelig antall familie-medlem
mer. Legg inn vanlige familie·data, beskjeftiglese, kirke-relasjoner samt opptil 9 sider med fri biografisk 
tekst pr. person og lo systemet så "kompilere" informasjonen til en bok med flo» lay-out. Tips: Send en kopi 
av programmet til alle i famlien med PC i god tid før et kommende familietreff. Få så tilbake innlagt infor
masjon fro hver enkelt på diske» og lag en imponerende slektsbok for publisering under slektstreffet! 
Disk 10: NORSKE SLEKTSDATA 
Database fra statsarkivet i Bergen. Inneholder den komple»e folketellingen i Bergen 1 B03, somt vielser fra 
Bergens�området i perioden 1 66B - 1 B I S. Tilsammen over 6 Mb med norske sleksdata som det kan være 
interessant å kryss-sjekke med egne navn og aner! Enkelt søkeprogram medfølger. 

Hjelp den søte vill-laksen James Pond i festlig Disney-lignende grafikk spill! Hopp rundt og få 
poeng i de»e snille, men meget avanserte spillet! Garantert en barne-hit som overflødiggjør 
Nintendo o.l.! Prøv de første og morsomste bre»ene i denne versjon. 
Disk 2: ANlMATED MULTIPUCATION AND DIVISION 
Program for opplæring i den lille multiplikasjons-tabellen. Stiller underholdene spørsmål om 
multiplikasjon og divisjon. Premierer riktig svor med morsom animering. Perfekt for barn som 
skal pugge gangetabellene! 
Disk 3: TALKING TEACHERS 
Program for opplæring i enkel telling, subtraksjon og addisjon i Ilo» fargegrafiikk og med inn
Iogt tale! Virkelig bro og engasjernede! 
Disk 4: GOOGOL MATH GAMES 
3 raske arcade-spill for opplæring av addisjon, subtraksjon og multiplikasjon. Gir god spill-fee
ling kombinert med opplæring og pugging. Ypperlig! 
Disk 5: MON DO MATH 
Supert acade-spill med mange bre» for morsom opplæring innen addisjon. Meget raskt og bra 
spill som gir engasjerende opplæring! 
Disk 6: ANIMATED WORDS 
Velg bildet som hører til det engelske ordet. Riktig utale av ordet leses så opp gjennom innlagt tale-synth av 
god kvalitet. Morsomt spill for elementær engelsk-opplæring! 
Disk 7: SHOW'N SPELL 
Viser frem gjenstander på skjermen som du skal navngi på engelsk! 3 forskjellige vansklighetsgrader. Meget 
bro for elementær staveopplæring i engelsk språk! 
Disk 8: TREASURE HUNT MATH 
Ved hjelp av et gammelt kort skal du finne frem til den stare ska»en. Men på veien må du løse ma»e-opp
gover m.m. for å linne veien forbi hoier og pirater. B nivåer. Meget BRA og opplærende spill! 
Disk 9: STORYMAKER 
Morsomt multimedia-program for barn hvor man kon loge en "story" på hele 10 sider med maksimalt 50 
objekter pr.side. (Ferdige symboler følger med). Legg inn tekst, lyd og tale! gjennom en dreie-bok "editor". 
Disk 10: DOLLARS & DINOSAURS 
Topp spill for lese-opplæring i engelsk. Pek på riktig figur når engelske or9 staves og få morsom premiering 
for riktig svor. Ypperlig for den første engelsk opplæringen. Anbefales! . 

I 
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Vi kon igjen tilby en pakke med nye og spennende programmer for Windows 3. 1 og 3. 1 /. 
Utviklingen av profeSjonelle Windows-programmer har "taff av" og denne pakken innehoftfer pro
grammer av meget høy kvalitet. Pakken anbefales olle Windows 3. 1/3. 1 1  brukere! 

Disk 1 /2: TOP DRAW 
Et av markedets beste objektorienterte tegneprogrammer basert på de samme prinsippene som lIIustralor! 
Med stor nøyaktighet kon du bygge opp dine egne skisser og tegninger modul for modul. Passer ypperlig for 
utvikling av f.eks. firma logo'er til senere bruk i Word og WinWP. Inneholder alle nødvendige verktøy for 

avansert tegning og gjør det le» å produsere nye utkast av samme grunn-tegning idet teg
ningen er delt opp i mange små-moduler. Anbefales alle som vil være "kreative" under 
Windows! 
Disk 3: DASHBOARD 
Komple» "Norton-system" fra Hewle» Pockord! Dashboard er som navnet tilsier et "instru
ment-panel" som inneholder alle nødvendige informasjoner og funksjoner for Windows 3.1 . 
samlet på et lite og svært oversiktlig område. Du kan når som helst få frem Dashboard med 
KUN et tastetreykk og umiddelbart utføre enhver vonlig Windows funksjon, og mange nye 
utility's, med å "peke og klikke" en gang på "instrument-panelet". De»e programmet vil spa-bJ�����§�"�'P�""�"/M§oI�"§"��"§f=� re deg for å "rote rundt" blondt forskjellige ikoner og bør legges inn på enhver PC med 
Windows. Advarsel: Daglig bruk av dashboard vil garantert medføre avhengighet!... 
Disk 4/5: BUTTON FILE 

Bu»on File er markedets beste system for personlig design og 
bruk av mindre databaser. Programmet er utviklet av legenda
riske Jim Bu»on, (mannen som "oppfant" Shareware-konseptet i 
1 982 med programmet PC-File), og er av meget høy kvalitet. 
Definering av nye data-baser er utført på 1 -2-3 i egen design

modul og bruken av systemet er enkel grunnet gode menyer og informative knopper. Vedlagt følger 
mange ferdige moler for databaser som bla: Bok/Artikkel-register, Kunde/Kontakt-register og 
Video-register. Har du bruk for en kjapp, enkel og brukervennlig databse er Bu»on File svoret! 
Disk 6: CHESS FOR WINDOWS 
Nyn, bra sjakk-program for Windows. Avansert spill-logikk og simulering gjør spillet utfordrende. 
Spilles direkte med musen på lik linje med bla. "Kabal". 
Disk 7: PAINT SHOP PRO 
Paint Shop Pro er markedets suverent beste program for grafikk-håndtering under Windows 3.1 . 
Programmet passer ypperlig for "fotografering" av ethvert skjermbilde i Windows og har support og 
konvertering mellom ca. 50 forskjellige filformater! Alle bilder fra Windows-programmer omtalt i 
denne katalogen,(Activator, Consolid, Crossrec, Windows-pakkene m.m.), er "fotografert" med Paint 
Shop Pro! Et MUST for olle som trenger å lage utdrag av skjermbilder for kataloger, brosjyrer, 
manuler etd!! 
Disk 8: FONT MONSTER 

Font Monster er et komple» progrom for håndtering av fonter under Windows. Innlegging, fjerning og juste
ring av TruType-fonter gjøres lyn-raskt og enkelt med Font Master! Progrommet hor svært mange opsjoner 
og er en total "Norton-pakke" for behandling av fonter. Det beste font-verktøyet vi hor se» pr. dato! 
Disk 9: GREEN MINIGOLF 
Morsomt og bra minigolf-spill for Windows 3.1 . Ta en kjapp runde golf i lunch-pausen! Underholdene! 
Disk I O: DRAG & ZIP 
Komple» system for å komprimere filer direkte fra "File-Manager" i Windows. Flyn ønsket fil til "Drog & Zip 
-ikonet" med musen og filen blir automatisk komprimert som om du kjørte PKZIP fra DOS. Spor tid og irrita
sjon hver gong du skal kopiere og komprimere en lil i Windows ... bruk Drog & Zip!!! 

Disk I :  Word Rescue (Norsk) 
Endelig et pedagogisk spill i "Super Mario"-stil med norske tekster! Her er det kunnskap som blir belønnet og 
læring som står i sentrum! La barna få full spilleglede som på Nintendo, men samtidig tilegne seg språk
kunnskap fro spillet! Et Columbi-egg innen spill og opplæring! 
Disk 2: Musical PaintBrush 
Et avansert tegneprogram som er gjort enkelt og morsomt for barna. Musikk og lydeffekter gjør at barn i 

alle aldre får utbyne av tegneprogrammet. 
Disk 3: Math Rescue 
Samme pedagogiske ide som i Word Rescue, men her med enkel matematikk (+!-). Fra 4-10 år. 
Du kan velge mellom "tekstoppgaver" på engelsk eller rene tall-spørsmål! Et morsom og engasje
rende innføring i matematikken. 
Disk 4: FunnyFaces Too Color 
Morsomt program hvor barna skal se»e sammen ansikt med øyne, hår, munn, nese osv. Tilslu» 
kan ansiktet fargelegges og skrives ut! En "hit" blant barn! 
Disk 5: Math Adventure 
Lær addisjon og subtraksjon på en morsom måte! Avslu»er testen med Spaceinvader-ma»espill. 
1 O nivåer! 
Disk 6: Kid WP + First Logo 
En lin og enkel tekstbehandler for barn med store tegn på skjermen. Alle menyer inneholder sym
boler som gjør at barn forstår. First Logo: Meget enkelt progrommeringspråk basert på grafisk 
lIyning av cursor og enkle tall-kommandoer. Inneholder likevel de lIese elementer i et dataspråk 
og er et ypperlig utgangspunkt for senere seriøs dato-interesse. Flere eksempler medfølger. 



id Softwore (omon) 
id Softwore (odion) 

Syndicate Bullfrog (omon) 
TIe Fighter LucosArt (odion) 
Civilizotion for WindowsMicroProse (strategi) 
Colonizotion MicroProse (strategi) 
Detroit Impressions (strategi) 
Premier Manager 2 Gremlin (strategi) 
SimCity 2000 Moxis (strotegi) 
Theme Pork Bullfrog (strategi) 
The Senlers Blue Byte (strategi) 
1 942 MkroProse (fly-sim) 
F- 1 4  Aeet Defender MicroProse (fly-sim) 
Flight Simulator 5.0 Microsoft (f�-sim) 
Overlord Virgin (f�-sim) 
Pocific Strike Origin (f�-sim) 
Space Simulotor Microsoft (fly-sim) 
TFX Ocean (f�-sim) 
Doy of the Tentaele LucasArt (adventure) 
Som&MoxHit The Rood LucosArt (odventure) 
Fotty 8eors Funpock Eledronic Arts (bornespil l ) 
KidPix Brøderbund (bornespill) 
PuHPun Goes to Moon Eledronk Arts (bornespil l ) 
Arena The Elder Scrolls Bethesda (rollespil l ) 
U ltimo Underworld 2 Origin ( rollespill) 
Uhima 8: Pagon Origin ( rollespill) 

Kr. 449,-
Kr. 499,-
Kr. 439,-
Kr. 469,-
Kr. 439,-
Kr. 439,-
Kr. 399,-
Kr. 378,-
Kr. 409,-
Kr. 469,-
Kr. 4 1 9,-
Kr. 439,-
Kr. 449,-
Kr. 449,-
Kr. 469,-
Kr. 409,-
Kr. 469,-
Kr. 449,· 
Kr. 429,-
Kr. 429,-
Kr. 2 1 9,-
Kr. 499,-
Kr. 389,· 

. Kr. 429,-
Kr. 409,· 
Kr. 469,-

PC-Klubben Norge har tilsammen presentert over 100(1) pakker med kvalitetsprogrammer til sine brukere_ 
For å feire denne begivenheten, priser vi jubileumspakken til kr_ 100, - (hundre, naturligvis)!!! Så selv !I!! 
som vanligvis ikke spiller så mye på PCen din, har sjansen til å få 17 spill (tilsammen 10 MegaByte!) til en 
fantastisk pris! Følgende spill er med i pakken: 
BodyBlow Actionspill o lo Streetligther 2 Cisco Heat Kjør politibil i Son Francisco (001 (rooc Twins 
Actionspill_ Styr de snille tvillingene (reepers XmasJul i Creepers-fomilien (o lo lemmingsl Goblins 3 
Tegneseriehumor i PC-spill! Homidde At Sea Undersøk en mordgåte ombord i et passasjerskip 

. MicroMachinesKjør race med lekebiler på skrivebordet!Oscar Hjelp Oscar forbi olle de onde og grusom-
me forene! Perfect General Ble du bore fenrik? Nå hor du sjonsen ___ Shooting Gallery Vis hvem som er 
sjefen_ Blink, lerdue m.m Sleepwalker Du er voven som skal passe på at søvngjengeren ikke foller ned fro 
taket! Sword Quest Adventure ___ Striker 2 Fly spocemopeden din i treedeeOvision! Tennis Få en for-
smak på Wimbeldon Court Vær klor til sommeren! The Incredible Machine Prøv noen av de sinnsvake 
mekonismene ___ The Lost Vikings Fire fartsfylte bre" med berserker! 

Tilbudet gjelder kun ved bestilling for min_ kr_ 200,-_ 
Pakken består av frigitte versjoner av de omtalte programmene_ 

Doom 2 id Software 
Rebel Assouh lutosArt 
Outpost Sierra 
Theme Park Bullfrog 
TFX (fly-sim)  Ocean 
Day Of The Tentaele l.uc:asArt 
HeliCab TImeWomer 
Larry 6 Sierra 
Sam&MoxHit the rood LucasArt 
The Lownmover Mon Soles Curve 
Arthurs Teaeher Trouble Brøderbund 
Just Grondma ond Me Brøderbund 
Uhima 8 Origin 

Shareware Overload Trio f'3 stk CDer) 
Hot Sound & Vision 2 
So Much Shareware I I I  
Pc  Sig Games 
Danger Hot Stuff 1 &2 
Hot Sound & Vision 
Games Plotinum 
Giga Games 
Clipart Warehouse 
GIF Golore 
Edumtion Moster 

PC-Klubben Norge • OrdreTlf: 22 696 777 • Fax: 22 690 038 

( adion) . Kr. 549,-
(action )  Kr. 469,-
( strategi) Kr. 469,-
( strategi) Kr. 549,-
(fIy-sim )  Kr. 299,-
(adventure) Kr. 439,-
( adventure' Kr. 499,-
(adventure) Kr. 439,-
(adventure) Kr. 439,-
(adventure) Kr. 299,-
(barnespill) Kr. 399,-
(bornespiU) Kr. 399,-
( roUespdl) Kr. 499,-

Kr. 499,· 
Kr. 249,· 
Kr. 249,-
Kr. 249,· 
Kr. 249,-
Kr. 249,· 
Kr. 249,-
Kr. 249,· 
Kr. 249,-
Kr. 249,-
Kr. 249,· 



· 1  

Microsoft Applikasioner 
20001 Access for Windows, Nor v. 2.0 
2001 1 Excel for Windows Nor. v. 5.0 
2001 6 FoxPro for Windows Eng. v. 2.6 
20300 Office Pro Nor. v. 4.3 
20301 Office Std Nor. v. 4.3 
20029 PowerPoint for Windows Nor. v. 3.0 
20302 Project for Windows Eng. v. 4.0 
20036 Publisher for Windows Eng. v. 2.0 
20069 Visual Basic St. Edition Eng. v. 3.0 
20058 Windows for Workgroups Eng. v. 3.1 1 
20059 Windows for Workgroups Nor. v. 3.1 1 
20074 Word for Windows Nor. v. 6.0 
20304 Word Stavekontroll (olle språk) 
20086 Works for Windows Nor. v. 3.0 

Microsoft . Home 
20202 Ancient lands CO 
20003 Beethoven I s 9th Symphony CD 
20203 Bookshelf CD 
20090 Cinemania 1 994 CO 
20093 Creative Writer 
2009 1 Dinosaurs CD 
20204 Oangerous Creatures CD 

• 

20005 Encarta Multimedia Encyclopedia CD 
20 1 00 Flight Simulator 5.0 
20 1 02 Flight Sim 5: New York 
20 1 03 Flight Sim 5: Paris 
20 1 04 Flight Sim 5: Japan 
20089 Golf for Windows 2.0 
20201 Golf for Windows 2.0 Multimedia CD 
20025 Musical lnstuments CD 
20022 Mozart CD 
20205 National Gallery 
20 1 1 0  Space Simulator 

eks. inkl. 

3990,- 4868,-
3990,- 4868,-
4590,- 5599,-
7499,- 9 1 49,-
6490,- 791 8,-
3990,- 4868,-
4590,- 5599,-
1 449,- 1 768,-
1 290,- 1 573,-
1 449, - 1 767,-
1 690,- 206 1 ,-
3990,- 4868,-
549 - 669 -, , 

1 639,- 1 999,-

573 - 699 -, , 
491 - 599 -, , 
1 098,- 1 339,-
491 - 599 -, , 
491 - 599 -, , 
491 - 599 -, , 
491 - 599 -, , 
1 098,- 1 339,-
368 - 449 -, , 
245 - 298 -, , 
245 - 298 -, , 
245 - 298 -, , 
368 - 449 -, , 
409 - 499 -, , 
491  - 599 -, , 
491 - 599 -, , 

- 491 - 599 -, , 
385 - 469 -, , 

Microsoft Oppgradering 
2001 2 Excel for Windows Nor. Ver 5.0 
20078 Word for Windows Nor. Ver 6.0 

eks. inkl. 

1 490,- 1 81 7,-
1 490,- 1 8 1 7,-

Microsoft Kryssoppgradering 
2001 O Excel for Windows Nor. Ver 5.0 1 790,- 2 1 84,- ) 
20071 Word for Windows Nor. Ver 6.0 1 790,- 2 1 84,-

PC-Land Software Home Office 
23003 HO-Silencer 
231 00 PS Activator Pro 2.0 N 
23005 PS CrossRec 1 .3 N 
232 1 0 PS SafeCopy 2.2 N 
23200 PS TippWin 2.0 
2321 0 PS UnitBase 2.0 E 
23050 PS WinSkatt Pluss v 2.5b 1 994 
23051 PS WinSkatt Pluss v 2.5b 1 994 Klient 
23052 PS WinSkatt Pluss v 2.5b 1 994 

Oppgradering fra 1 993 
23053 PS WinSkatt Pluss v 2.5b 1 994 

Kryssoppgradering fra Do Tax mJI 

690 - 842 -, , 
1 490,- 1 8 1 7,-
409 - 499 -, , 
409 - 499 -, , 
409 - 499 -, , 
409 - 499 -, , 
409 - 499 -, , 
990 - 1 207 -, , 

245 - 299 -, , 

245 - 299 -, , 

O J .  �'L ' d' .... . . � 'PpgrøueTlngst"uU • ��f' 
Dersom du hor, en 'eldre, utdatert tekstbehandler, kan du nå spare tusen
vis av kroner på å "kryssoppgradere" denne hos PC-Klubben. For KUN 
kr. 2.990,- (inkl.mva) får du Word 6.0 norsk versjon for Windows og 
Adivator Pro™ 2.0! Du får et komplett hjemmekontor med markedsle
derne innen tekstbehandling, fakturering og kundeoppfolging. Et uslåelig 
tilbud kun for våre medlemmer (Veil. pris på denne pakken er 6.900,
(inkl.mva) 

23 1 0 1  Activotor Pro 2.0 jWord· 6.0 Norsk for Windows Kryssoppgradering 

PC-Klubben Norge • OrdreTlf: 22 696 777 • Fax: 22 690 038 



MU LTIME D IA KIT 
22 1 0 1 5B Discovery CD 1 6  2458,· 2999,· 
Sound Blaster 1 6  lydkort som kan oppgraderes med CSP & WaveBlaster. Dobbel hastig
het CD-ROM spiller. Stereo høyttalere og mikrofon medfølger. Programvare: Creative 
programmer, VoiceAssist og Monologue for Windows. 8 CD-titler medfølger: Creative 
Ensamble, Asymetrix Presentation PE, Grolier Multimedia Encylopedia, Colombus, 
English in touch, Kid Pix, Scooter's Magic Castle, Syndicate og Beneath a Steel Sky. 

22 1 02 5B Discovery EZ 1 6  4097,· 4999,· , 
Sound Blaster Easy 1 6  lydkort som kan oppgraderes med CSP & WaveBlaster. Dobbel 
hastighet ekstern CD-ROM spiller. Stereo høyttalere og mikrofon medfølger. 
Programvare: Creative programmer, VoiceAssist og Monologue for Windows, Følgende 
8 CD-titler er inkludert: Creative Ensamble, Asymetrix Presentation PE, The New Grolier 
Encyclopedia, Columbus, Kid Pix, Scooter's Magic Castle, Conspiracy og Syndicate. 

22 1 03 GameBIaster CD 1 6  2950,· 3599,· 
Sound Blaster 1 6  lydkort som kan oppgraderes med CSP & WaveBlaster. Dobbel hastig
het CD-ROM spiller. Joystick og stereo høyttalere medfølger. Programvare: Creative 
programmer, VoiceAssist og Monologue for Windows, Følgende 8 CD-titler er inkludert: 
Creative Ensamble, Beneath a Steel Sky, Theme Park, Ultima 8, Syndicate Plus, Strike 
Commander, Wing Commander 2, Rebel Assault og SimCity 2000. 

221 04 Digital Edge 3X 4507,· 5499,· 
Sound Blaster 1 6  �CSI-2 med C� som også kan oppgraderes med WaveBlaster. Trippel 
hastighet SCSI-2 CD-ROM spiller, Stereo høyttalere og mikrofon medfølger. 
Programvare: Creative prognimmer, VoiceAssist og QSound. Følgende 1 1  CD-titler er 
inkludert: Creative Ensamble, Aldus Photo Styler SE, Asymetrix Presentation PE, Altamira 
Composer, Digital Morph, Kai 's Power Tools,The New Grolier Multimedia Encylopedia, 
Speed, Conspiracy, Syndicate og Rebel Assault. 

22 1 05 Multimedia Office 491 7,· 5999,· 
Sound Blaster 1 6  lydkort med CSP som også kan oppgraderes med WaveBlaster. Dobbel 
hastighet CD-ROM spiller, Stereo hodetelefoner og bordmikrofon medfølger. 
Programvare: Creative programmer, VoiceAssist og QSound. Følgende CD-titler er 
inkludert: Creative Ensemble, Microsoft Office Pro. 4.3 UK, Microsoft Office Training, 
Microsoft Encarta og Microsoft Sound System 2.0. Eks. manualer. 

C D- ROM 
2 1 0 1 1 PC-klubbens OMNICD PACK (Intern) 

1 639,· 1 999,· 
Intern CD-ROM spiller fra Creative labs med 1 .5 giga by te software! PC-Klubbens 
OMNICD PACK inneholder en Panasonic CR563, Multisession, Doublespeed CD-ROM leser 
med 350ms søketid og som støtter MPC 2 standarden. Kontrollerkort og nødvendige 
kabler og drivere medfølger, samt Aldus Photostyler slik at du kan bruke Kodak 
PhotoCD på spilleren og Grolier Multimedia Encyclopedia. Du får også en ekstra valgfri 
CD med spill eller nytte med i pakken. Ring for oversikt over hvilke titler vi kan tilby. 

Betalingsform: Varenr Produkt 

LYD KO RT 
22201 Sound Blaster VE 540,· 659,· 
Et lydkort som passer for de fleste som skal "oppgradere" spilloppleveisen. Kortet har til
kobling for mikrofon, høy talere, forsterker, line-in og joystick. Drivere og programvare 
for Dos og Windows medfølger. lemmings og Indianapolis 500 medfølger også. 

22202 Sound Blaster Pro VE 720,· 879,· 
Soundblaster stereo 8-bits kort med tilkobling til CD-ROM og bedre lydkvalitet på opp
tak. Program som følger med: WaweStudio (lydredigeringsprograml, SoundOlE (for OLE 
kobling av MIDI filer), Talking Scheduler (snakkende avtalebok), Mosaic (puslespill), 
lemmings og Indianapolis 500. 

22203 Sound Blaster 1 6  VE 901,· 1 099,· 
Kortet supporterer opptak og avspilling av ekte 1 6-bits CO-lyd. 20 stemmers synthesi
zer. Inngang for stereo linje, MIDI og mikrofon. MIDI/Joystick-kontakt og innebygget 
forsterker. Interface for Creative labs CD-ROM spiller. Standard SB programpakke med
følger pluss Monologue for Windows. 

22204 SoundBIaster 1 6  MultiCD 1 228,· 1 499,· 
Stereo 1 6-bit lydkort. Stereo 20-stemmers, FM OPl-3 musikksynthesizer. Stereo lin
jeinngang, mikrofoninngang og lydutgang. MIDI/joystick-kontakt og innebygget for
sterker. CD-ROM interface for Creative labs/Panasonic CR523 og CR563, Sony CDU33A, 
Mitsumi CRMC-FXOOl og CRMC-LU005 spillere. Kan oppgraderes med Creative Signal 
Processor (CSPlog Wave Blaster. Inkludert programvare: Creative programmer, 
VoiceAssist, Monologue for Windows og HSC Interactive SE. Inkludert: Bordmikrofon 

22204 SoundBlaster AWE32 2294,· 2799,· 
1 6-bit stereo lydkort, lydsampling med 51 2KB minne. CD-ROM interface for Creative 
labs/Panasonic CR523 og CR563, Sony CDU33A, Mitsumi CRMC-FX001 og CRMC-LU005 
spillere. Kompatibel med Sound Blaster 1 6, General MIDI, MPC2, Roland GS, Roland 

. MT32 og Windows 3.1 . Inkludert programvare: Creative programmer, VoiceAssist, 
TextAssist, QSound Control Panel, Monologue for Windows, Cakewalk Apprentice og HSC 
Interactive SE. Inkludert: Bordmikrafon. 

22006 Creative StereoHøyttalere 233,· 285,· 
Høy talere til å plassere på hver sin side av skjermen. leveres med Innebygget batteri
drevet forsterker. 

C R E AT I V E  T E C H N O L O GY LT D 

Antall Pris Sum 
O Pr. postoppkrav 
O Pr. forskudd (sjekk er vedlagt) 
O Pr. faktura (kun offentlige inst.) 
O Pr. kredittkort 

O Jeg besti l ler 5 PC-klubb pakker, så jeg betaler kun 999,- for d isse! 
Kan sendes 
ufrankert i 

Norden 
PC-Klubben 

betaler 
portoen. 

O Jeg har bestilt for over kr. 200,- så send meg pakke 1 00 for kr. 1 00,- ! 

O Visa O Diners 
O Am.Ex O Master/Euro 

Kortnr: . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sign: ... . . . . . . . ............................................... . 

Gyldig til: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BrukerNr: peK / Tlf: Fax: Sum (eks.mval 
Navn: Firma: 22% mva 
Adresse: Frakt 4 0 , -

Postnr / sted: 
Total 

Du kan ringe inn (22 696 777), sende inn eller faxe (Fax: 22690038) din bestilling. 
Frakt kr. 40,- uansettantall enheter. 

SVARSENDING 
Avtale Nr. 1 1 7000/326 Pb 

Maiorstuen 
0301 Oslo, Norge 

Tlf: 22696777 
Fax: 22690038 



Den enkelste måten å fylle 
ut selvangivelsen på! 

- WinSkatt 2 .5 :  Ny se lvang ive lse [o rig ina l] 

I nformasjan Los/interYiu Beregne skaU 

,� ;� i oo" oo i'� , 
. - - " . .' 

P�nsjon 

fIi1."OO"-�"OO_ OOoo" OOOOOO 
1olroooo ........ _'<IiII a olig Kapitalinntekter 

• 

SkaH�beregning 
PS WinSkaH er det første skat
teberegningsprogrammet som 
automatisk plasserer alle opp
lysninger i riktig post! 

Start opp PS WinSkatt og la 
losen lede deg gjennom selvan
givelsen. Du behøver ikke lete 
etter postene, PS WinSkatt lar 
deg skrive inn alle opplysning-

ene slik du har dem for hånden. PS WinSkatt 
genererer så hele selvangivelsesskjemaet ferdig 
slik at du kun behØver å underskrive. Så enkelt 
er det! 

PS WinSkatt lar deg også arbeide med to 
utkast til selvangivelsen i tillegg til originalen, 
slik at du raskt kan se hvor mye en inntekts- eller 
fradragspost påvirker skatteutmålingen. Du kan 
legge inn opptil ti selvangivelser slik at hele 
familien kan spare tid og penger i januar! 

-

fl :-4� . .. "'" 
�--- : . 

Personlig Økonomi 
Med PS WinSkaH kan du på en 
enkel og morsom måte holde 
orden på din privatøkonomi. 

Alle innbetalinger og utbetaling
er registreres ved kun å trykke 
på en knapp med illustrerende 
symbol. Du behøver ikke 
engang vite hva debet og kredit 
er, PS WinSkatt viser alle trans

aksjoner -"ed hjelp av symboler. 
Du kan selv bestemme detaljeringsgraden på 

opplysningene og programmet skiller mellom 
faste og variable kostnader. 

Du kan også få en grafisk fremstilling på 
skjermen for lettere å se din sitasjon. Nå er det 
virkelig enkelt å ha et oversiktlig husholdnings
regnskap! 

Ta kontakt med din PC-forhandler el ler ring PC-
Land Software 2269 8340 for mer informasion. 

Distributør i Norge: Micro Software AS 

-

� m g g  
/ 



Slik kobler du deg opp: 
• Pek ditt World Wide Web-program (Mosaic, Lynx eller Cello) til 
http://lunar.org/LIT/sdhp.html. 

Mer snadder for hobby-astronomer med Internet-tilgang: 
• Synes du at stjerneskip blir litt vel far out, anbefales WWW-siden 
for Shoemaker-Levy 9 - kometene som traff Jupiter i sommer. 
På http://seds.lpl.arizona.edulsI9/sI9.html finner du mye info, 
animasjoner og bilder i forbindelse med denne hendelsen. 
• NASA har selvsagt en rekke bilder fra rommet i sine arkiver. Bruk 
FrP til ftp naic.nasa.gov:/pub/files/images/nasa. 
• . . . og glem ikke å sjekke nyhets gruppene sci.astro og 
sci.astro.amateur! 

Det virtuelle universitetet 

Lunar Institute of Technology er 
uskyldig nok i sin fremtreden, men 
tegner rammene rundt en veldig 
interessant ide - et universitet i 

cyberspace! Kanskje dette kunne 
redde bosetningen i distriktsnorge 
og spare endel stakkarer for store 
studielån? Om ikke cyber-univer
sitetet finnes ennå, så ligger tek
nologien klar; bestill en linje fra 
det nye telenettet, ISDN, inn på 
arbeidsværelset, og du har nok 
overføringskapasitet til multime
dia. 

La oss si at du skal ta eksamen 
i filosofi neste semester. På World 
Wide Web-serveren til det virtuel
le universitetet ligger alle foreles
ningene du trenger, klare som vi
deofilmer. Alt fra oldtidens greke
re til 1 700-tallets Irnmanuel Kant. 
Med et museklikk velger og star
ter du en video-forelesning i et 
Windows-vindu. B lir du ukonsen
trert et øyeblikk, er det bare å spo
le tilbake til der du glapp. 

På skjermen har du også et 
tekstbehandlingsprogram hvor du 

gjør dine forelesningsnotater. Du 
kan fritt bruke egne eller on-line 
bøker som støttelitteratur. Faglige 
spørsmål er det bare å sende som 
elektronisk post til veilederne. Du 
kan til og med delta i studie- og 
diskusjonsgrupper hvor du og an
dre studenter taste-snakker 
sammen over nettet. Eller kanskje 
en videokonferanse er tingen? Det 
meste er faktisk mulig. 

Et virtuelt universitetet vil nok 
hovedsaklig være smart for de som 
bor usentralt, og er bundet til hjem
stedene av forskjellige grunner. 
Men teknologien gir også mulig
heter til de lyse hodene som slett 
ikke vil dra til storbyen for å til
fredsstille sine akademiske behov. 
Kombinert med en bærbar PC, 
modem og mobiltelefon, kan du 
jo like godt studere Sokrates mens 
du gjeter sauene om høsten, et sted 
i Setesdal . . .  

Håkon Ursin Steen 



Storavisen New York Times kunne i 
sommer fortel le om en norsk data

student - Arnt Gulbrandsen - som 

hadde sendt et noe spesielt & selvla

get program på Internet. Programmet 
hadde Gulbrandsen laget fordi han 

hadde seg seg lei på at stadig flere 

firma spredte reklametekster på net

tet. Han var spesielt irritert på en re

klame fra et advokatfi rma som duk

ket opp overalt. Derfor laget han et 
program som sporet opp reklamen 

og slettet den! Her er et utdrag av 

hva New York Times skrev om sa

ken:  



George 
bommet 
De siste mInedene har 
jeg vært SigOp p' BBS
en Si/ieon Graphies. 
Sagt enkelt har Jeg vært 
debattleder i en av kon
feransene der. Jeg må . .  � 
innrømme at Jeg Ikke all
tid har gjort en like god 
jobb. Tiden har ikke helt 
strukket til, oQ. den siste 
tiden har jeg ikke en
gang hatt skikkelig til
gang til en datamaskin 
med modem. 

. 

N å kan jeg imidlertid gle�e all 
dårlig samvittighet. Jeg leser nemlig 
i avisa at BBSen er besl gla� av 
Telemark politikammer. Tirsda1\23. 
august brøt politiet opp to utgan\s� 
dører og et vindu hjemIT,l.e hos Sys , 
Op DeepStar og tok barn bokstave., 
lig talt på senga. Årsak: Sprednin� 
av pomografi og 230 data ' s. 

I ettertid har siktelse1;1 fått eq 
langt mer forsiktig ordlyd. Politie ' 
vet ikke hvordan det å gjøre datavi
rus tilgjengelig kan definctres sOIll 
ulovlig. De vrir sine hoder og bruke 
lovboka kreativt for å forsøke ' å fiDl 
ne på noe. Håpet deres lig(.er i at 
kan tiltale ham for medvitkning • 

hærverk eller sabotasje av noe sla 
Noen kan ha hentet ned et vi.rUs fra 
basen og plantet det f. eks. på ar
beidskontoret eller i da�butikken, 
kanskje? Beavis & Butthead�gener4;l
sjonen synes jo slikt � usfy;rtelig 
morsomt. Og de kononpske kon$ -
kvensene for offeret kumie blitt enor
me! 

Problemet er bare hvilket! �abo
tasje? Hvilket hærverk? Se 'V dl» slikt 
skadeverk hadde foreko:rnru� ville 
det vært håpløst å bevise at det var 
gjort med virus fra Silicon Graphics. 
De kunne like gjeme hentet det på 
datamaskinen min. Systemet mitt 
holdt nylig på å ryte samme på 
grunn av at et virus hadde smittet 
seg inn. En hvilken som helst nybe
gynner kunne fått en diskett smittet 
og tatt den med seg. 

Personlig fmner jeg sabotas� 
orien litt søkt. S like konspirasjonste--

redaktør med absolutt ansvar for alt 
som blir proklamert gjennom medi
et. I mine øyne er sammenligningen 
urimelig, men la oss følge den ut i 
sin konsekvens. 

La oss tenke oss at en dagsavis i 
morgen kket et muligens ulovlig 
pornografisk ilde. Ville det da være 
rimelig at politiet dukket opp på av
isas .trapp dagen etter og la beslag i 
både arkiver og trykkeri? Ville det 
V$re greit oin avisa ble tvunget til å 

. legge . .ned all redaksjonell virksom
hetfil det kom noen dom i saken? 
� Hvilket ramaskrik ville det ' e 
da bli J pressen? 
,, ' eDet er dette s m nå har skjedd 
med Silic Grap 'cs, men nå med 
agspressens skadefro velsignelse. 

13eslag av en BBS, eller for den 
saks skyld en avis, rammer ikke bare 
påstått spredning av pomografi . Den 
rammer også eventuelle politiske de
batter som m.åtte pågå der. Slik som 
mi,u Saiberland-konferanse på Sili
con Graphies. 

Det er en sak å påtale og straffe 
kriminell atferd. Det er noe helt an� 
net å kneble folk. Ved å ta beslag i 

. Silkon Graphics har politiet frarøvet 
meg en vikti debattkanal. Hvis jeg 
var slem ku e jeg hevde at ordens
makten gjor e det for å hindre mot
parten i å debattere. Dette ville i så 
fall yæte n grov krenkelse av 
ytring�frih n. 

Jeg spørmeg selv følgende: Hvis 
en BBS fak . sk er å likne med en 
avis, b�rde ' e da mediet også bli 
bepandlet ed den respekt som til
fallet av.ise . Eller er det bare slik at 
o�eltsrnak en konstruerer argumen
ter 1; fl !i re tilværelsen lettere for 
seg el . 

e virker som om George Or
weU bømmet med ti år. Jeg hadde 
håpet det skulle bli mer. 

Tekst: Rune Myrland 
Roboten i bakgrunnen & øverst Då 
siden til venstre ble lo et i 195f. 
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ABK-BBS 
Aktiv base for deg som har 
Atari-maskin. Heftige tips om 
utesteder i Oslo, i t i l legg til 
massevis av nyttestoff for 
Atarieiere.  System :  MiniBBS. 

67132659 

Absolute Floppy Disco 
Nordnorsk base for PC- og 
Ami�a-brukere . Her kan du 
og sa sende leserbrev og 
kom m entarer  d i rekte t i l  
T E K N Os redaksjon - i 
spesialkonferansen TEKNO. 
System :  ABBS. 

Abyss 
PC-base. 
System: Wildcat. 

Action 
PC-base. 
System :  MBBS. 

Airport 
PC-base. 
System :  MBBS. 

Alrs 
PC-base. 
System :  MBBS 

78463344 
78463345 

73528467 

74807766 

32833377 

51541 521 

Alpha Plus 
M est for PC-brukere. 
System: ABBS. 

Atlantis 
Amiga-base. 
System: ABBS. 

Balder 

51 41 7620 
51 41 81 1 8  
51 41 0585 

32825330 

Mest for PC-brukere. 
System: PCBoard. 

63844284 

Barcode 
Offisiell supportsite for BBBS 
i Norge, og utveksler dagl ig 
meldinger med BCG-Box i 
Finland, som er basen til den 
som utvikler systemet. Vi har 
et nettverk - BBBS-net - blant 
BBBSer i Norge, hvor disse 
meldingene blir videresendt. 
BarCode er med i ytterl igere 
to nettverk, SIGnet og Fidonet. 
Av fi ler finnes det mest util ities 
for BBBS, i til legg til OS/2-
relaterte programmer. 
System:  BBBS. 

BBS Scandinavia 
PC-base. 
System: MBBS. 

67060007 

5141 9029 

BBSør 
PC-base. 
System: MBBS. 

Bergen BBS 
PC-base. 
System: MBBS. 

Bergen By Byte 
PC-base. 
System:  BBB/CS. 

Big Blue 

380241 86 
38024472 
38021998 

551 61 1 1 1  

55324447 
55323781 

l. 

l 

Dette er basen for deg som 
har - eller snuser på - OS/2. 
Massevis av nyttestoff for OSI 
2-interesserte, men også mye 
annet. Bl .a. nydelige bilder fra 
ve rdensrommet .  Syst e m :  
Maximus. 

Bjørnehiet 

224651 27 
22609501 

Base med g rafisk bruker
grensesnitt. Du trenger First
Class klient-programmet for å 
dra nytte av dette , og dette 
kan hentes ned fra basen .  For 
Mac- og Windows-fans. 
System: FirstClass. 

67135364 

KLIPP UT & SEND INN DIN EGEN ANNONSE! (Lag din egen kupong hvis du ikke vit klippe i bladet.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , B I 

Norges beste I 
BBS-sider! I 

BBS-guiden er åpen for alle 24-timers baser i Norge. Vil du ha DIN base med på listen 
kan du legge inn melding til oss på en av de basene som har egne TEKNO-konferanser 
- eller skrive til oss via I nternet-adressen tekno @tekno.no. Passer det av en el ler 
annen grunn bedre å bruke sneglepost, ber vi deg bruke denne kupongen. Legg gjerne 

ved et bilde for å trekke oppmerksomheten til nettopp DIN base. 

BASEINFO: 
I TELEFONNR. (vole.) , II TELEFONNR. (mod.m) , 

Sysop:  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nl 
" z 
o 

Postnr./-sted:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
Sendes til TEKNO PLUSSI, BBS-guiden, postboks 49, 1414 Trollåsen. 

en � 
" cD :"-

I 
I 

Sysoper! ! !  Presenter din base gratis i BBS
guiden . Send info gjennom emai l ,  el ler b ruk ku
pongen nedenfor! 

Black Night 
PC-base. 
System:  MBBS. 

Bogus Boutique 
Ny base. 
System:  FOSS/2 

Bravo 
PC-base. 

77849777 
77849631 

73933569 

System:  PCBoard. 
561 46276 

Båtsfjord 
PC-base. 
System:  MBBS. 

Carpe Diem 
PC-base. 
System:  BBBS. 

Circus 

78984330 

72554232 

PC-base med Internet-ti lbud. 
Bl .a. stoff for l itteraturelskere. 
System:  MBBS. 

Cyber Core . 
PC-base. 
System:  BBBS. 

DA BBS 
PC-base. 
System:  MBBS. 

Dasan Databank 

35050750 
35050172 

551 31 319 

62521 575 

Dette er en av landets største 
PC-baser. Drives fra en stor 
bondegård - med meget 
allsidig t i lbud. System:  PC
Board. 

Data Morgana 
PC-base. 
System: MBBS. 

deFacto 

33459530 
33458377 
3345851 8  
33458662 
33458560 

33458944 

PC-base d revet av orga
n isasjonen J uvente , som 
arbeider mot bruk av rusgifter. 
System: MBBS. 

Delta Data 
PC-base. 
System:  MBBS. 

Disco 

22385260 

' 67972090 

. 
PC-base. Tidligere Oslo Hard 
Disco. 
System:  MBBS. 

22731 1 1 0  

Dream of Perfection 
On line rollespi l l  & Amiga-stoff. 
System:  ABBS. 

Eaglestar 
PC-base. 

64944683 

System:  Maximus. 
51 585845 

Entertainment 
Ny PC-base. 
System :  MBBS. 

Festival BBS 

64931 1 1 0 

PC-base, med i bl .a.  SigNet. 
Masse sharewareprogram
mer. System: BBBS. 

63992459 

Fischer Chess BBS 
PC-base. 
System :  MBBS. 

55936959 

Folkehelsa 
Oppdatert informasjon fra 
Folkehelsa om b l .a. AIDS . 
System :  MBBS. 

22378660 
. 22384942 

Fortuna 
PC-base. 
System :  OPUS. 

Forum BBS 
Ny PC-base. 
System :  Wi ldcat. 

Fredrikstad BBS 
PC-base. 
System :  MBBS. 

Fukla 
PC-base, 
System :  MBBS. 

Gamers 
Ny PC-base. 
System: MBBS. 

Gold City 
PC-base. 
System :  MBBS. 

Grenland BBS 
PC-base. 
System:  MBBS. 

Handibase 

77675656 

69288489 

6931 8745 

32768731 

61 1 95820 

33322063 

35546287 

PC-base d revet av og for 
funksjonshemmede. 
System:  MBBS. 

Hatlana 
PC-base. 

52851 053 

System:  Maximus. 
7015531 5 

Havbrukets Online 
Hvem sa at det bare er vold & 
sex på BBSer? Denne basen 
er spes ie l t  t i l t enkt HAV
BRUKSINTERESSERTE, og 
har Salmon2thePeople som 
slogan ! ! !  Her kan du skrive 
b rev og t ips t i l  T E K N Os 
redaksj o n ,  i konferansen 
N o r N etIT E K N O .  System :  
MBBS. 

5171 0571 

IBMs OS/2-base 
Spesial base for OS/2-brukere. 
System: Maximus. . 

66999450 

,-
! 
! 
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Hunter 
PC-base. 
System:  MBBS. 

Hunter Man 
PC-base. 
System: M BBS. 

n171665 

38030685 

IBMs OS/2-base 
SpesialbaseforOS/2-brukere. 
System:  Maximus. 

IFAH-BBS 
PC-base. 
System :  MBBS. 

IJBasen 

66999450 

551 95730 

I J  står for  I n st i t utt for  
Journalistikk, og det er dette 
i n st i tuttet - som l i gger  i 
F redr i kstad - som driver 
basen.  System: MBBS. 

69323440 

InfoLink 
Nytt navn på SoundServer. 
Stor og seriøs PC-base, med 
mye for Iyd- o g  m us ikk
i nteresserte .  M assevis av 
sharewarefiler. I ntervju med 
sysop G u nnar  Johnsen i 
TEKNO nr. 6/94. 
System:  M BBS. 

Insider BBS 
PC-base. 
System:  Wi ldeat. 

22571 600 
22571601 

551 21591 

Mestfor PC-brukere. Bl.a. fi ler 
som er hentet  ned  m e d  
satel l ittmodem !  Fasten your  
seatbelts! System:  MBBS. 

Mac-in-sand 

22227484 
22228090 

M ac-base m e d  graf i sk  
brukergrensesn itt. System :  
FirstClass. 

38025573 

MacOnline 
M ac-base m ed graf i s k  
brukergrensesnitt. Dessverre 
er det ikke mye aktivitet på de 
norske Mac-basene for tiden 
- er det bare sprøyt at Mac
brukere er mer kreative enn 
a n d re datafo l k ?  System : 
FirstClass. 

MangAnime 
Amiga-base. 
System:  ABBS. 

n017200 

51 550621 

Manhattan 
PC-base. 
System :  MBBS. 

Mediafoto 
PC & Amiga. 
System :  ABBS. 

Midnight Sun 

3801 5742 

22672546 
22194673 

Nord-Norges stø rste BBS, 
i fø lge SysOp.  F i re l i nj e r  
gruppekoblet. Nesten 1 0 GB 
med onl ine filer. lnternet-mail , 
UseNet ,  R ime ( re layNet) ,  
WEB, U 'n i  Net, Planet Earth 
Net ,  Basnet ,  S o u rceNet .  
System :  MBBS. 

75584545 

Mike's 
Drevet av Mike Robertson, 
som h a r  u tv i k le t  M BBS
systemet. System:  M BBS (hva 
el lers?) .  Her pleier BBS-l isten 
å være ajour til enhver tid! 

Mitronix 

22416588 
22410403 
22337320 

PC-base som ti lbyr Internet e
mai I og utvalgte newsgroups. 
M it ron ix  er p l assert i 
Kristiansand, og drives av to 
sysoper som er utdannet innen 
EDB og elektronikk. Vi erikke 
en GIF-database, men en BBS 
for dem som vil ha l itt mer ut av 
mask i n e n  s i n .  I nte rnet
tjenesten koster 200 kroner. 
Stort utvalg i spill og lydfiler, 
en egen akvarie-konferanse, 
og medlemskap i både Multi
nett og Sør-nett. Vi ønsker 
velkommen også ferske BBS
brukere, og vei leder i bruk av 
offline-Iesere. 
System :  M BBS. 

Multimedia 
PC-base. 
System:  MBBS. 

Music Machine 
Ny PC-base. 
System :  BBBS. 

Net-Op 

380931 01 

22684976 
22684930 

73938276 

PC-base som er med i flere 
nett . 2 G B  f i ler! Syste m :  
MBBS. 

NorthPole 

38015063 
38015863 

Mest for PC-bruke re .  Nytt 
door-spil l :  Trade Wars 2002. 
Med i det internasjonale nettet 
S IGnet, hvor du b l .a .  kan 
knytte kontakt med data
interesserte i andre deler av 
verden .  Eneste Oslo-base 
som er med i Ice-Net. System:  
BBBS. 

22374249 
22376869 

Vi er på Internet! 

NightHawk BBS 
Massevis av spi l l ,  g rafikk, 
animasjoner og demoer. Du 
får fri download-access fra 
første stund.  Massevis av 
doors og bulletiner. System: 
MBBS. 

Orion 

328321 22 
328321 1 2  

PC-base med bl .a. ti lbud for 
OS/2-brukere. Programme
ring! System:  Maximus. 

PanAm 
PC-base. 
System:  MBBS. 

Post Office 

57851 059 

6241 6894 

B e rgensk  base for  PC
brukere. Du kunne lese om 
denne BBSen i TEKNO nr. 3/ 
94. Utveksler filer med bl.a. 
FidoNett. 
System:  SBBS. 

55342848 

Rendez-Vous Online 
PC-base som er norsk host 
for SIGnet. Har ogsål I nter
net-tilbud med FTP-mail .  
System:  SBBS. 

22306069 

Saltrød Horror Show 
PC-base. 
System: RBBS. 

Scoop 
PC-base. 
System: MBBS. 

Septentrio 

37031 378 

51748535 

PC-base som er med i NorNet. 
H e r  kan d u  b l . a .  sende  
meldinger etc. t i l  TEKNOs 
redaksj on i konferansen  
NorNetITEKNO. 
System:  MBBS. 

32147427 

Siddis 
PC-base som er med i NorNet. 
H e r  kan d u  b l . a .  sende  
meldinger etc . t i l  TEKNOs 
red a ksjo n  i konfe ransen  
N o rN et/T E K N O .  System :  
MBBS. 

Sidewalk Cafe 
PC-base. 

51 520601 

System: PCBoard. 
35512227 

Skyline 

4:: . 
O . '  �SI<YLl�! 

Med sharewarefi ler som er 
omtalt i TEKNO. 1 konferansen 
NorNetITEKNO kan du sende 
brev og meldinger ti l TEK�O-

RESYME 
Skriv l itt info om deg 
selv på basene! 

redaksjonen. Tilbyr I nternet
aksess (post og  nyhets
grupper) for 1 00 kr. i året. 
System :  M BBS. 

Slektsforum 

66801 1 41 
6680141 9 
66801636 

Slektsforskning er en spen
n e n d e  hobby .  Er du i n 
teress e rt ,  kan d u  f i n n e  
l ikesinnede på denne basen! 
System:  PCBoard. 

Soft Point 
PC-base. 
System: BBBS. 

Software Pluss 

35990991 

32893835 

PC-base drevet av selskapet 
med samme navn. Her kan du 
bl .a.  hente Acrobat-reader
program gratis. 
System :  FirstClass. 

Solund BBS 
PC-base. 
System: PCBoard. 

221 84915 

553481 45 

Spaceman Spiff's 
Med bl .a.  kult åpningsbilde av 
Tommy & Tiger'n! PC-base 
med bl .a. OS/2-stoff. 
System :  FOSS/2. 

66915451 

SportsBBS 
PC-base for sportsinteres
serte. System:  PCBoard. 

55201528 

Starship 
Demo-orientert BBS. Drives 
av tre skoleelever som satser 
på demoer & introer. Basen er 
WHO ( World Head Ouarters ) 
for to demogrupper, den ene 
med navnet xPose, den andre 
heter Misc Dezign. Begge 
gruppene deltok ved The 
Gathering '94. 
System :  PCBoard. 

Sunny Hill 
PC-base. 
System: MBBS. 

Swanholm 
PC-base. 
System :  M BBS. 

Tech BBS 
PC-base. 
System: BBBS. 

TechBase, NIH 
PC-base. 
System :  MBBS. 

551 38653 

76946456 

221 1 6821 

38397606 

76947380 

The Creased 
PC-base som bl.a. har stoff 
om UNIX-varianten L INUX. 
MID I -filer. System: M BBS. 

32888015 

Thunderball Cave 
PC-base. 
System: PCBoard. 

22567018 
22568082 
22569554 

ToonTown 
PC-base. 
System: MBBS. 

USIS 
PC-base. 
System:  MBBS. 

Vice 
PC-base. 
System:  MBBS. 

ViIIeMo BBS 
PC-base 
System: MBBS. 

Virtual World 
PC-base. 
System:  MBBS. 

Wild Palms 
Amiga-base. 
System:  ABBS. 

Win BBS 
PC-base. 
System :  MBBS. 

Wizard BBS 
PC-base. 
System: MBBS. 

XBase 
PC-base. 
System:  XBBS. 

Yankee Rose 

61 1 90355 

22556955 

22732787 

7n47493 
77.747480 

37049324 

64925834 

70213470 

72559818 

73523018 

PC-base som har gått over til 
BBBS. Bl .a.  egen MC-kon
fe ranse & mye a n net 
spennende. 
System :  BBBS. 

Yggrasil 
Ny Amiga-base. 
System:  ABBS. 

Zilent BBS 

55991378 
55228497 

51 551 21 1 

PC-base. Medlem av Mult iNet 
og TeamN et.  Support for 
Internet. 
System:  MBBS. 

Aasen BBS 
PC-base. 
System:  MBBS. 

22495392 

221 49755 
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Die 
VIDEODAT

Basisdienste 
Infos im Magazin 
VD-BASIS.VDB 

Tools 



KONTAKT? BYTTE? KJØPE? SELGE ?  SKRIV TIL: TEKNO PLUSS!,  BØRSEN, POSTBOKS 49, 1 41 4  TROLLÅSEN ' 

• A miga 500/500- og 
1 200-kontakter søkes for 
bytte av demoer, program
mer og spi l l .  Skriv t i l :  Ør
jan Hojem, Langsida 8, 
8008 Bodø. (Liste er tøft, 
så send en lang en!) 

• PC-kontakter i al le 
aldre søkes for  bytte av 
spi l l/programm e r. Driver  
selv med grafikk/design .  
Liste = 1 00% svar. Søker 
også datafrelste jente kon
takter. Øystein Bjørnvik, 
Thorbjørnsrødvn. 3, 
1537 Moss. 

• G a mecheater !  J e g  
har en beskjed t i l  folket: 
Det f innes en gamecheat
er som heter Game Wi
zard 2. 1 .  Det er  et pro
gram på 300 kb. som kan 
sammenl ignes med Acti
on Replay på Amiga. Du 
fryser bi ldet og kan få uen
delig med penger, energi ,  
l iv, ammo osv. Er du in
teressert , kan du kjøpe 

shareware-versjonen av 
meg for kr. 30,-. Jeg be
taler da diskett og porto. 
It works! ! !  Kontakt: AI/an 
Jorung, Roalinna 40, 
2740 Roa. 

• Amiga SOO-kontakter 
som er ti l  å stole på sø
kes for bytte av spi l l ,  pro
g ra m m e r  og d e m o e r .  
S k r i v  t i l : Jan Morten 
Rong, Bråtet 15, 5033 
Fyllingsdalen. • 

• PC-ko ntakter sø
kes ! ! !  1 5-årig datafrelst 
gutt ønsker kontakter over 
hele landet for bytting av 
p ro g ra m m e r ,  mod u l e r ,  
samples m . m .  Jeg e r  og
så ute etter programmer 
ti l  Gravis Ultrasound. Skriv 
ti l :  Tarjei Kårfald, Ekorn
veien 3, 2030 Nanne
stad. 

• PC-kontakter ' søkes! 
Send l iste, og du får svar. 
Skriv ti l :  Marcus Karlsen, 
Kirkerudbk. 14, 1800 As
kim. 

• Amiga! G rafiker søker 
g ruppe. Helst AGA-bruke
re. Ingen krav. Søker og
så kontakter. Alle får svar. 
Skriv t i l :  Simen Grankei, 
Fortunavn. 20, 3234 San
defjord. 

• J urassic Park sel
ges! Jeg selger Jp med 
manualer for 200 kroner. 
S kriv t i l :  Rolf-Ivar Buer-

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . � ... . Nf) 
P L U S S '  

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 bi lde for å fiffe opp annonsen din ! 

ANNONSETEKST: I TELEFONNR.:  

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

Adresse: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . -l 
m ;>; Z 
o 

Postnr.l-sted: . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  � 
c en !!! 

engen, Bjørkås, 1593 
Svinndal. Er også inter
essert i brevveksl ing.  

• PC-kontakter søkes 
for utveksl ing av erfarin
ger, ideer, spil l  og util 's. 
Kun seriøse brukere. Skriv 
t i l  The Undertaker, Løy
peveien 1, 1 710 Sarps
borg. 

• Ønsker PC-kontakter 
som har backup-streamer, 
m i n .  200-300 M B  med 
BRA spi l l  og en 486DX
maskin .  Skriv ti l :  Frode 
Laupsa, Fjeldal, 4790 Lil
lesand. 

• Macintosh-kontakter 
ønskes for bytte av spil l  
og programmer. Liste = 

1 00% svar. Nøl ikke, men 
skriv ti l :  Torgeir Amund
sen, Klems gt. 8, 3600 
Kongsberg. 

• Jeg selger Draw Plus 
tegneprogram med 2000 
symboler. Skriv ti l :  Kjetil 
Nyland, Bergveien 45, 
5042 Bergen-Fjøsanger. 

• Modem kjøpes! 1 4.4-
m o d e m  ø n skes kj ø pt .  
R i n g  Lars - P ette r på 
671 20579 . 

• ShareWare CDer øn
skes kjøpt (93 - >  ) .  E-mai l :  

JanFrode . Haskjold@mrih.no 

• PC-spil l !  Jeg har mas
se kjempebra spi l l  som vi 
selger veldig b i l l i g .  For 
gratis l iste, skriv ti l :  Espen 
Storaker, L. Ole Hoels 
vei 8, 2020 Skedsmokor
set. 

• Brukt datautstyr sel
ges! 386/33 M Hz- ko rt ,  
Soundblaster 2 . 0 ,  joystick 
og masse annet selges 
bi l l ig g runnet rydding. Ta 
kontakt hvis du er interes
sert. E-mai l :  svaar@sma
ug . uio . no. 

• PC-s p i l l - ko ntakter 
ønskes! Er veldig interes
sert i arcade/adventure
spi l l .  Ønsker kontakt med 
folk med samme interes
se. Brev m/l iste = svar. 
Skriv ti l :  Heljar Grimstad, 
6060 Hareid. 

• SW/PD til PC! Du kan 
velge blant over 3200 pro
grammer, spi l l ,  G I F, pcx, 
musikk, grafikk, tekstbe
hand l ing  osv . Skriv for 
gratis info - og oppgi hvil
ket diskettformat du bru
k e r  ( 3 , 5 "  e l l e r  5 , 25 " ) ! 
Johnny Johannessen, 
Maridalsveien 250, 0467 
Oslo. 

E-post 
ti l 

BØRSEN ! j 
� 

BØRSEN-annonser 
kan også sendes via 

Internet: 

tekno@tekno . no 

Internet-kontakter! Jeg er en 21  år gammel gutt 
som akkurat har fått ti lgang til I nternet! Jeg ø nsker å 
komme i kontakt med andre PC- og Internet-bruke
re! Internet-adresse: 
lars-kenneth . knutsen@dasan . thcave . bbs . no 

Sendes til TEKNO PLUSSI, Børsen, postboks 49, 1414 TROLLÅSEN � ��====================================�--� ='" 

( 





I 

Vitser  sendes: TEKNO PL USS!, 
postboks 49, 14 14 Trollåsen. 

Jesus 
Han kom inn på Blå Kors og 
ropte: 

- Jeg er Jesu s !  Jeg er 
Jesus ! 

De andre i salen skrek: 
- Hold nå kjeft og la oss 

sove, du er ikke Jesus ! 
- Ikke det? sa han. - Bli 

med utenfor, så skal dere få 
bevis !  

De andre ble med ham ut. 
Han gikk over gaten, banket 
på døren til en stengt restau
rant, og i vinduet i 2. etasje 
kom eieren som sa: 

- Herre Jesus, er du her nå 
igjen ! ?  

Bakfra 

Andreas Nyseth, 
Oslo 

- Goddag, fru Østby ! 
- Jeg heter Vestby ! 
- Unnskyld, jeg så Dem bak-
fra . . .  

Doom 
Alle barna spilte Doom 
unntatt Kirsten 
hun var kristen 

Martin Haughem 
Kodal 

Svensk 
Svensken fikk beskjed om at 
han hadde to uker igjen å leve. 
Han bestemte seg for å ta den 
ene uken i juli og den andre i 
november. 

Terje Aarseth, 
Ellingsøy 
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286 - 8 MHz . . .  

• 

Etter å ha spilt Doom en gang for 
mye. 

Eksperiment 'med to Pentium
prosessorer med overdrive, uten 
kjøling. 

o r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  

SmakløShetSPOlitiet 

Gutta på tur 
Nå er det ikke lenger 
trygt å være smakløs. 
Smakløshetspolitiet er 
her for å rydde opp, og 
vi nekter å gi opp den 
hellige og statsstøttede 
krigen mot smakløshet 
i databransjen. 

Med største nøyaktighet finleser 
vi alle datatidsskrifter, vi skygger 
datatopper og vi foretar razziaer 
når vi ser oss nødt til å samle be
viser. Vi bruker alle våre krefter 
på å nøytralisere udugelig smak
løshet. Dersom du som leser Øn
sker å henlede oppmerksomheten 
vår på smakløshet du sel v eller be
kjente har opplevd, så ikke nøl med 
å kontakte oss. 

Skandalesaken 
med Micro Software 
Smakløshetspolitiet merket seg tid
lig artikkelen Med gutta på tur i 
Computerworld nr. 30/94. I et 
halvsides oppslag med bilder for
telles det om en representasjonstur 
i regi av Micro Software. I seilbå-. 

I ten Intrum Justitia seilte et følge 

I av Micro Softwares forretningsfor

I bindeiser fra Oslo til Lyngør, der 
de' tok inn på Den Blå Lanterne. 

Vel framme «gikk det slag i slag», 
med innendørs minigolf og pjol

terdrikking . Dagen etter ble det 
vannscooterkjøring og lerdueskyt

ing. Avslutningsvis ble deltakerne 
fraktet hjem i sjøfly. 

Smakløshetspolitiet ante ugler 
i mosen, og gikk straks igang med 
etterforskning av saken. Vi pre-

senterer her et utdrag fra smakløs
hetsdommer Hansens rapport til 
Stortinget: 

Ærede folkevalgte! 

Vår hardtarbeidende avdeling for 
Total Usmakelighet har gjennom 
flere uker etterforsket skandalesa
ken med Micro Software.  Det 
fremkommer helt tydelig av vår 
avdelings rettferdige rapport at en 
høy grad av smakløshet har fore
kommet. Turen gikk med seilbåt 
fra Oslo til Lyngør, der en gjeng 
referert til som databransjens 

hardbalne menn drakk seg dritings 
mens de skjøt på lerduer fra vann
scootere. Alkohol fløt fritt under 
hele turen, og resultatet er bevist: 
Oppkast er funnet på flere steder, 
blant annet på en vannscooter som 
ble funnet på bunnen av Oslofjor
den, gjennomhullet av haglebly. 
De middelaldrende morogutta på 
turen ble i all hast kjørt hjem i 
sjøfly, der de ble pumpet på Ulle
vål Sykehus. Denne turen var visst
nok en slags reklamejippo under 
dekket av å være en tur med «for
retningsforbindelser» . 

Det er verdt å merke seg at he
le denne turen foregikk mens den 
norske databransjen sliter i bratt 
oppoverbakke, med underskudd og 
konkurser annenhver helg. 

Vi er også sikre på at Micro 
Software har passet på å trekke 
hele fyl leturen av på skatten, un
der rubrikken «representasjon». 

For Smakløshetspolitiet 
Avd. Total Usrnakelighet 

Dommer Hansen 

- - - - - - - - - - - - -
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Sakset! 
Farlig 

om det man lager angår andre enn 
meg selv foran skjermen. 

fax eller mobiltelefon. ratet førte til at et ukjent antall fører
kort ble slettet da Biltilsynet overtok 
politiets førerkortregister. 

- Bruken av computergrafikk er far
lig og veldig besnærende. Datakunst 
åpner for dilettantisme. Alle kan le
ke, det er lov, men det er en grense 
mellom lek og kunst. Spørsmålet er 

Marianne Heske, bildekunstner, til 

IBMs magasin Visjon. 

Vegetarianer 
- Jeg er en slags vegetarianer når det 
gjelder teknologi, og har hverken PC, 

Tabbe 

BjØrg Vik, forfatter, 

til Aftenposten 

Flere tusen bilister kan kjøre rundt 
med sertillkat som ikke fInnes i noe 
register. En data tabbe i Vegdirekto-

Hvis datatabben har s lettet deg 
må du selv bevise at du har hatt ser
tifIkat hvis lappen din blir stjålet el
ler forlagt. 

Dagbladet 
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The Beatles 
Hvorfor dette gigantiske oppslaget 
om Beatles CD-ROMen for Win
dows? Den har jo vært på markedet 
for Mac i en evighet. Er det en ny
het? 

Kommer dere til å ta en omfat
tende presentasjon av The 1 1  th Hour 
(oppfølgeren til 7th Guest)? 

Hilsen Tim 

Vi er klar over at Mac-versjonen av 

Beatles ' A Hard Day 's Night hadde 

vært på markedet en tid da vi pre

senterte den. Men Windows-versjo

nen var helt fersk, og vi har fått po

sitive tilbakemeldinger på oppslaget 

fra både Mac- og PC-brukere, så helt 

unyttig var det vel ikke . .  ? Ellers føl

ger vi stadig utviklingen på spillmar

kedet, også når det gjelder oppføl

gere til 7th Guest. 

Musikk 
Jeg har siden Amigaens barndom 
drevet med musikk på Noisetrackerl 
Protracker. Noe som alltid har irri
tert meg er den nedsatte lydkvalite
ten (8 bits) på denne maskinen, samt 
at det kun er 4 kanaler ut. 

Jeg har nettopp gått til anskaf
felse av en DX2-66 på grunn av sko
lesituasjonen (og ikke bare derfor, 
jeg er egentlig mektig lei av Amiga
en). Situasjonen er slik at jeg vil fort
sette med musikk på datamaskinen, 
og må derfor kjøpe meg et lydkort. 
Det jeg trenger er et lydkort som har 
mer enn 4 kanaler ut for samplede 
lyder, f.eks. 8 .  Jeg har hørt rykter 
om at lydkortene ikke støtter mer enn 
4 kanaler ut for samplede lyder, stem
mer dette? 

Jeg er også på utkikk etter pro
gramvare som Protracker/Oktamed, 
men som støtter mange utgående ka
naler. Jeg har hørt rykter om at Ok
tamed for PC er under planlegging, 
stemmer dette? Hvis så er tilfelle, vil 
den støtte mer enn 4 utgående kana
ler? 

Jeg er rimelig grønn når det gjel
der PC-utstyr, og skjønner lite av spe-
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sifikasjonene til alle lydkort på mar
kedet. Jeg håper dere eller noen av 
leserne kan hjelpe meg med dette 
problemet. 

Anbjørn Grindheim 

Molde 

Vi kaster hansken videre til leserne! 

Kult ! 
Takk for et kult og bra datablad hvor 
alt er bra (nesten) . Dere gir bra le
serstoff, hints og tips, men jeg liker 
ikke ansiktene som blir brukt som 
'rating' . Ansiktet kunne godt ha blitt 
der, men en 'prosentrating' hadde gitt 
et bedre inntrykk av spillet. Jeg syns 
også at dere bør si hva dere er for og 
imot i konklusjonen ved vurderin
gen av spillet. Ellers er spillbarome
teret deres originalt og bra. Noe an
net som kanskje skulle ha vært i bla
det, er en coverdisk eller to, cover-

• 
CD også. Ellers har TEKNO alt som 
trengs for et bra datablad: God pris, 
bra med BBS- og spill-stoff, og vir
ker alltid oppdatert med hva som 
skjer. 

Robin Skahjem-Eriksen 

Internet 1 
Det hadde vært fint om dere hadde 
hatt flere innslag om Internet. BBS-

. guiden er topp, fortsett med den ! 

ANDREAST@sofus.hiofno 

Internet 2 
Jeg har lest TEKNO nr. 6 vedr. In
ternet, og der var det noe som fattet 
min interesse enormt ( !  l ) ,  nemlig av
snittet om Internet Relay Chat. 

Jeg har imidlertid et problem som 
jeg håper dere kan hjelpe meg med: 
Jeg skulle så gjeme hatt adressen (ty
pe: prat.ivei.naa.no) til en eller flere 
databaser som gir denne muligheten ! 
Og den må være gratis !  ! 

Klarer dere dette er jeg dere evig 
takknemlig ! ! ! ! ! 

bjarte. kristiansen @ student. uib. no 

Du kan nå IRC via TELNET, hvis 

det ikke fungerer å skrive ire < en

ter> på kommandolinjen i UNIX. 

Her er noen servere du kan prøve: 

telnet s c i . dixie . edu 6 6 7 7  <enter> 

telnet exuomax . ecn . uoknor . edu 6 6 7 7  
<enter> 

telnet i rc . tuzvo . s k 6 6 6 8  < enter> 

te lnet i r c . nsysu . edu . tw < enter> 

(Iogin: ire) 

Følg for Øvrig med i TEKNO i tiden 

fremover. Vi kommer ganske sikkert 

med mer stoff om bl.a. WORLD 

WIDE WEB og annet spennende 

snadder! 

Diskett-trøbbel 
Når jeg laster ned .lha-filer (Amiga) 
fra Internet er det gjennom en Pc. 
Men jeg får problemer når jeg tar 
filen med hjem på diskett til Amiga
en mm. 

Den vil selvfølgelig ikke lese 
den. Har prøvd å formatere diskette
ne både i PC-format og på Amigaen, 
men ingenting virker. Må jeg ha 
Cross-DOS, eller fins det andre mu
ligheter? 

roljbg@karl. uio.no 

Bra blad ! 
Det siste TEKNO var bra (nr. 6/94) ! 
BBS-guiden var også vellykket. 

Hjelp med modem-artikkelen var 
sannelig på tide. Det er sikkert en 
del interesserte som har modem, men 
som ikke vet hvordan man bruker 
det. 

Artikkelen om rimelig Internet
abonnement var også veldig bra. 

Kanskje en liten test av kommu
nikasjonsprogrammer hadde vært en 
ide? Men IKKE av de om utgis av 
de store selskapene som Microsoft 
osv. (veldig få innen BBS-verdenen 
bruker dem) - men av f.eks. Telix, 
Galink osv. 

Ellers burde dere nevne at det er 
råkult å spille DOOM over null-mo
dem eller modem. Det blir et helt 

nytt spill når du ser kameraten din 
på skjermen. Og det er jo mulig å 
spille opptil fire personer samtidig, 
for dem som har nettverk. 

Michael Nosowski 

CoSysop Nortpole BBS, Oslo 

Lydkort 
Jeg har tenkt å kjøpe et Soundblaster 
A WE 32 lydkort. Hvordan er det i 
forhold til Sound FX CIassic 3000 
og Gravis UltraSound Max? 

I samme slengen: Er det noe nytt 
om Windows 4? 

Kåre 

For å svare kort på spørsmålet ditt: 

Soundblaster A WE 32 er fordelaktig 

å kjøpe hvis du er ute etter å kunne 

kjøre ALLE spill uten emulering. 

GUS MAX har som kjent såkalte 

<falsk» emulering av Soundblaster, 

og dette skaper problemer med en

kelte spill. A WE32 har endel flottere 

ting når det gjelder MIDI og sånt 

med en dedikert effekt-prosessor for 

effektene reverb og chorus og 

sånt . . .  Ellers er kortene i det store og 

det hele like, men det kan jo være 

verd å vite at GUS MAX foretrekkes 

blant freakerne . . .  

Windows 4 - alias Chicago - har 

nå fått endelig et navn: WINDOWS 

95. Blir sluppet i første/andre kvar

tal av '95, og skal visstnok være svi

nebra (men det sier de jo alltid) . . .  

Rollespill 
TEKNO har bragt et intd:essant in
tervju med Einar Andreas Solvang, 
som har satt seg fore å forske på 
vold i dataspill. 

I intervjuet sier Solvang bl.a. føl
gende: - Uten at jeg har belegg for 

det, har amerikanske forskere kom

met fram til at 10-15% av rollespil

Iere utvikler schizofreni. 

Denne påstanden er helt utrolig. 
Dersom den er sann, ville det ameri
kanske helsevesenet forlengs slått 
alarm. Det ville vært diskutert i vi
tenskapelige tidsskrifter verden over, 



og det ville vært tatt opp i sosiolo
giske, sosialantropologiske, psykolo
giske og psykiatriske kretser. Minst. 

Uten at jeg har belegg for det, 
kan jeg hevde at amerikanske for
skere har påvist at alt er sant - samt 
det motsatte. Jeg vil ha kilder. Jeg 
vil vite hvem som er kommet frem 
til at amerikanske forskere har slått 
fast dette. For å si det slik - alle som 
har meninger om rollespill er ikke 
like troverdige. 

I en normalpopulasjon finnes det 
til enhver tid ca. 1 % mennesker med 
den alvorlig sinnssykdommen schi
zofreni. Årsakene til schizofreni er 
uklare, men det er relativt alminne
lig enighet om at schizofreni er en 
arvelig betinget lidelse, i den forstand 
at dersom man ikke har anlegg for å 
utvikle schizofreni, så får man det 
ikke. Noe enkiIt kan man si at det 
hevdes at sykdommen utløses der
som presset fra omgivelsene blir for 
sterkt, men altså bare dersom anleg
get er til stede. Schizofreni er en 
svært alvorlig sykdom, den regnes 
for å være uhelbredelig, og er en av 
de mentale lidelsene hvor det fore
ligger mest forskning og minst klar
het. SO% av norske sengeplasser i 
psykiatrien er opptatt av schizofre
ne. 

Som kandidater for utløsende 
faktorer har man undersøkt nærings
stoffet gl uten (Reiehelt, Norge), fø
lelseskalde mødre (Bateson, USA), 
uheldig kommunikasjonsmønster i 
familien (Milano-skolen, Italia), etc. 

Uansett. Det er svært uvanlig at 
mer enn ca. l % av en normalpopula
sjon utvikler schizofreni, og hittil har 
det vært enighet om at miljøfaktorer 
alene ikke kan bidra til utvikling av 
denne sinnssykdommen. Normalt ut
rustede mennesker bruker mer ade
kvate metoder for å håndtere stress 
og plager. 

Imidlertid ville schiZClfreni som 
teori vært mye enklere å håndtere 
dersom man kunne påvise at schizo
freni kan ses på som en glidende 
overgang mellom fullstendig frisk og 
fullstendig psykotisk. Denne teorien 
finner for øyeblikket liten støtte: En
ten har man anlegg for schizofreni, 
eller så har man det ikke. Dersom 
1 O- 1S% av en normalpopulasjon kan 
utvikle schizofreni ved å spille rolle
spill, så er vi kommet et langt skritt 
nærmere å løse schizofreniens gåte. 

Imidlertid er det en mulighet for 
at mennesker som spiller rollespill 
ikke representerer et gjennomsnittlig 
lag av befolkningen, og at rollespill 
bl.a. kan være tiltrekkende på men
nesker som i utgangspunktet har an� 

legg for å utvikle schizofreni. I så 
fall ville mye være vunnet ved å stu
dere disse menneskene, og å finne 
frem til hva det er ved rollespillet 
som er så tiltrekkende, heller enn å 
innføre restriksjoner mot rollespill .  

Men l O- I S  %? Det tallet er altfor 
høyt. 

Vennlig hilsen 

Rolf Lindgren, stud. psychol. 

rolf. lindgren @psykologi.uio.no 

Theme Park 
Lurte på om noen kunne skrape 
sammen noe cheats til Theme Park 
fra Bullfrog. Trenger cash ! 

Lars Sunnannaa, Oslo 

BBS-guiden 
Jeg har sett igjennom BBS-guiden 

deres. Dere skriver at Net-Op har 2 
GB filer, men hva med MultiMedia, 

da? Jeg husker ikke om de har 6 el
ler 1 0  GB, men mye er det ! !  

En liten ting om Brevboksen og
så. Hva med å oppfordre folk som 

. spør: «Jeg har hørt at det går an å 
søke på emneord på MBBS-baser. . . » 

til å bruke den lille nerd-funksjonen 
som heter hjelp (en kan faktisk få 
hjelp når en er på en MBBS også -
tast ? uansett hvor du er). 

Well, ellers må jeg bare takke 
for at dere gir ut det BESTE og TØF
FESTE databladet. . .  

WOW ! 

Rune D., 

Rissa 

Nå har dere gjort det ! Dette er et av 
de beste norske blad jeg har sett (nr. 
6), pr. dags dato. 

Et lite minus er derimot plaka
ten av David Bowie. De som vil ha 
plakater av musikere kjøper heller et 
musikkblad ! 

CD-bibliotek 

Hilsen 

Ole K. 

Dere skrev for en tid siden i TEK
NO om et CD-bibliotek. Et mye be
dre arkiv, er te lnet 1 9 9 . 3 5 . -

1 5 . 1 0 0 .  

Geir Botterli 

Doom 
Kjære Einar Andreas Solvang ! 

Jeg mener du fullstendig har 
bommet - hva er vitsen med å an
melde PC-klubben til politiet når du 
vet (du bør i alle fall vite det) at 

Lydprogrammer for PC 
Til Peter, Oslo 

UltraTracker v l .S er et SW-program for å lage moduler med GUS. Det 
er etter min mening det beste tracker-programmet som er å oppdrive til 
GUS i dag. Det er laget i Tyskland, og har tysk bruksanvisning, men 
selve programmet er på engelsk. I SW-versjonen er alle funksjonene 
tilgjengelige, men du blir kvitt noen info-bilder ved registrering. Pro
grammet bruker alle de 32 kanalene GUS har. Det lagrer bare filene i 
lydkort, bl .a. fordi alle .ult-filene blir rundt S-20 Kb mindre enn .mod. 
Kan lese en mengde samplingsformater (Raw, W A V, SAM, VOC, SND), 
og hente inn moduler laget i minst 1 3  andre trackere (-MOD, .669, 
.FAR, .MTM). Vil snart også støtte formater som .psm (musikken i 
Epic 's Pinball) .  

Foruten å være et program for å lage musikk, er  det vel også bra til å 
spille av med. Kvaliteten virker på mange låter bedre enn på avspillerne 
som fulgte med v3 . 1 1  av Gravis . . 

Et annet program som er nyttig å ha sammen med UltraTracker, er 
Blaster Master vS .7; et verktøy for å jobbe med samplinger. Du kan bl.a. 
loade en modul, få opp en liste over alle samplingene i mod-Iåta, velge 
ut akkurat DEN samplinga du vil bruke,og lagre den som f.eks. en 
Wave-fil .  

Men et program som kanskje er mest å foretrekke for Soundblaster
eiere, er Module Editor v2.0. Dette er også et fullt brukbart program 
(men det kan ikke avspille filene selv) . 

Tror at i hvert fall et par av disse programmene finnes på InfoLink 

BBS. Ellers er det bare å skrive til meg hvis noen ønsker disse eller andre 
programmer til GUS. 

• 

enhver nordmann med modem kan 
få tak i nettopp den Doom-versjonen 
som PC-klubben selger? Å stoppe 
Doom kan du ALDRI få til ! 

Nå er ikke jeg noen stor fan av 
Doom, jeg foretrekker heller Wol
fenstein og B lakeStone, men det 
kommer IKKE av at det er mindre 
vold, det kommer ganske enkelt av 
at jeg synes Wolfenstein er bedre. 

Scene fra Doom. 
Jeg har spilt Doom flere ganger 

og har ennå ikke sett noen scener 
som gjør at jeg helst vil legge meg 
under dyna . . .  

Min far er lærer, og skulle vel 
også vite endel om hva som er riktig 
for et bam å få se, men han nekter 
ikke min yngre bror å spille verken 
W olfenstein eller Doom for det. 

Kjell-Inge Tufte-Tyssen 

@ 7net. thcave.bbs.no 

Sturia Frøyland 

Postboks 406 

1473 Skårer 

Dagsrevyen 
Jeg ser i Dagsrevyen i dag at det nok 
en gang er en reportasje om B BSer, 
og alt det stygge man finner der. . .  

Denne reportasjen gjorde meg 
sint, først og fremst fordi jeg vet at 
det meste av det som er av BBSer i 
Norge representerer noe fint. Gjen
nom elektroniske oppslagstavler kan 
du få greie på det mest utrolige. Du 
kan f. eks. få tak i alle de nyttepro
grarnrnene du kan tenke deg. 

Men det forteller de ikke noe om, 
disse nyhetsreporterne, bare at det er 
funnet nok en base med pornobilder 
på. Hvorfor kan ikke Dagsrevy-re
daksjonen komme med en reportasje 
om den stadig voksende massen av 
akive BBS-brukere - og hva de først 
og fremst er interessert i å få tak i? 

Flertallet av B B S-brukerne er 
ikke først og fremst interessert i å 
downloade pornobilder, men derimot 
meldinger og nytteprograrnrner. 

Mitt oppfordring er derfor at 
Dagsrevy-redaksjonen lager en repor
tasje om alt det positive som tross alt 
finnes i datamiljøene landet rundt ! 
Det dreier seg nemlig ikke bare om 
piratkopiering og porno. 

Kjell Inge Tufte Tyssen, 
AZvik 
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H vern sa at det lønnet 
seg å være pirat? 
De tror de er så jævlig 
smarte. Hånler av alle 
som ikke gjør som de 
selv, og storkoser seg 
hver gang de gjør et 
ekstra stort varp ...  

- Programmet koster 5000 kroner, 
jeg fikk det gratis av en kamerat 
TO uker før det ble utgitt i butik
ken, ler de. - Fett program, men 
ikke pokker om det er verdt 5000 
blanke. Latterlig at folk spytter ut 
så mye gryn for fire disketter med 
programvare. 

Joda, piratene er kule, de. Når 
de grafser til seg alt innen rekke
vidde. Tjuvpakk, kaltes de i gamle 
dager. Crackere, hackere og pira
ter, sier media som forlengst har 
gitt opp å forstå hva disse tenår
ingsgeniene egentlig sysler med. 
Men så er medias og spesielt poli
tiets meninger helt uvesentlig. De 
kan ikke gjøre noe fra eller til, bort
sett fra å stoppe en og annen uer
faren baseeier, som ikke vet å be
skytte seg. 

Det er nemlig bare piratene selv 
som kan få en slutt på den virk
somheten vi har i dag, og skal så 
skje, må det visse forandringer til 
- piratene må begynne å tenke. 
Kanskje for mye forlangt for hjer
ner som kommer til kort, men alli
kevel helt nødvendig. Forbrytel
ser lønner seg sjelden, og det kan 
med enkelhet bevises . 

Se på Amigaens posisjon som 
spillemaskin i dag. For bare noen 
få år siden var Amiga befestet som 
den uten tvil kuleste spillemaski
nen verden hadde sett. Barna fry
det seg og lekte dag ut og dag inn, 
med sine vidunderbokser. Badet i 
«gratis» programvare gjorde de, og 
som mange etter hvert skulle fin
ne ut, hadde Amigaen enda mere 
godis på lur - et knasende godt 
operativsystem. Med tid og stun
der ble barna voksne, og Amigaen 
likeså. Men programmer, det ville 
fortsatt ingen kjøpe, for de kostet 
jo penger. 

Så har så skjedd, at spillprodu
sentene har gått lei, og forlatt det 
synkende skip til fordel for de 
IBM-kompatible PCene, fordi de 
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der møter et mer voksent publi
kum. Nåja, hundre ganger så man
ge brukere gir kanskje hundre gan
ger mere salg, så da er vel produ
sentene reddet. 

Hva så med Amiga-piratene, 
som plutselig ikke får noen pro
grammer å stjele? Jo, skal man 
fortsatt kunne leke med de feteste 
spill, så må man følge spillenes 
vei. De kjøper PC, med SVGA
monitor og 200 MB harddisk for 
flerfoldige tusenlapper. Men, in
gen spilleglede dukker opp uten et 
skikkelig grafikkort. 1 500 kroner 
ut av vinduet, sleng på 2000 til så 
har du en CD-ROM spiller, og det 
vil du vel ha? Ytterligere 1 000 kro
ner gir deg et dugelig lydkort, som 
selvsagt er et must om du vil opp
nå den rette spillfølelsen. Så er alt 
ren lykke - helt til sulamitten skal 
betales. 

Lydkortet suser. Ingen av spil
lene fungerer, minnet er nemlig 
ikke riktig konfigurert, og Win
dows gir ikke annet enn hodepine. 
Dermed inMalleres en betaversjon 
av OS/2 som selvsagt kræsjer hver 
eneste dag. 

Når en endelig finner ut at det 
kan være greit å kjøpe et CD
ROM-spill dann og vann (de er jo 
så vanskelig å kopiere), får de bak
oversveis av prisene - som selv
sagt er langt høyere enn alle Ami
gaspillene til sammen. Året etter 
er maskinen foreldet, harddisken 
for liten og monitoren ukul. Kast 
all dritten, behold boksen og kjøp 
nytt. 1 6  MB RAM, bare for å væ
re på den sikre siden, Pentium-pro
sessor og SCSI-harddisk. 30.000 
kroner er ALTFOR lite, det dob
belte må til. 

Da begynner det virkelig å luk
te svidd, bokstavelig talt. Pentium 
er den perfekte varmeovn, og selv 
om den sparer på fyringskostna
dene, er det langt fra greit når mas
kinen finner på de merkeligste 
sprell på grunn av heteslag. Etter 
masse lumsk banning, reparasjo
ner og et tonn med telefoner, er 
pengekassa fullstendig tom. 

Hvem sa det lønnet seg å være 
pirat? 

Andre E. Eide 

Betal-TV anno 1 95 1  

I denne multimediatid 
kan det være på sin 
plass å minne om at alle 
teknologiske nyheter 
ikke er så ferske likevel ... 

I den senere tid har jeg lest i diverse 
magasiner om interaktivt TV. For 
eksempel har TEKNO fortalt at sven
skene har begynt forsøk med en ny 
type betal-TV, der seerne kan bestil
le f.eks. spillefilmer og betale med 
tellerskritt. 

I boken Teknikkens vidundere av 
Edgar B. Schieldrop, som kom ut på 
Gyldendal Norsk Forlag i 195 1 ,  kun
ne man i en artikkel om fjernsynets 
inntog i Amerika lese bl.a. følgende 
om en annen oppfinnelse - Phone

vision: 

«Det er særlig en plan som hen
ger truende over filmen. Det antas at 
hvis den settes ut i livet, vil de 1 500 
kinoer som allerede har måttet luk
ke' få følge av en 5-6000 flere. 

Dette prosjektet er Phonevision. 

En kveld sendes et fint program, en 
film, et teaterstykke eller en opera. 
Vi vil gjeme 'gå' på forestillingen, 
men vil ikke gå ut. Forestillingen skal 
komme til oss i stuen. Vi ringer i 
telefonen til studio, bestiller seks go
de plasser til familien i vår egen or
kesterplass, slipper en dollar i bøs
sen, saken er i orden. Om kvelden 
sitter vi i en krets og får hele oppfø
relsen på vår fjernsynskjerm. Tek
nisk sett kan dette gjøres slik at når 
dollaren er sloppet i bøssen, så får 
vår fjernsynsmottager et 'nøkkelsig
nal ' fra studio over telefonledningen, 
et signal som setter mottageren i 
stand til automatisk å korrigere visse 

I den utstrekning er en 
fornøyelse, er det Ingen 

. 
sådan. 

Finansieringen synes dog å løses 
ved «phonevision». Man telefonbestiller 
kveldens film, slipper mynten i bøssen, 
og når øyeblikket er inne, har man på 
fjernsynskjermen gleden av å se disse to 
like på randen av selvmordet. Underet 
på venstre side bevirkes ved at det fra 
studio, straks mynten klinger i bøssen, 
sendes et «nøkkelsignal» inn i vår 
mottager. Ja, men de som er så lure og 
påholdne at de ikke spytter i bøssen, hva 
med dem ? Glem dem, de får en fryktelig 
straff. Flimmeret til høyre er alt de får å 
se. (Original bildetekst fra Teknikkens vidundere, 1951.) 

'feil ' i sendingen og danne et klart 
bilde. Uten dette signalet kommer det 
bare et meget ubehagelig flimrende 
bilde på skjermen, slik det er vist her 
på siden. En prØve i Chicago, der 
300 familier fikk phonevision i tre 
måneder, ga som resultat at 1 00% 
ville fortsette.» 

Dagens filmkanaler og morgen
dagens «bestill-film-pr-telefon» er 
altså ingen nye oppfinnelser ! 

Fast TEKNO-leser, 

Oslo 

/ 
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PrØv Nethackl 
Er du blant dem som me
ner at heftige lydeffekter 
og fargesprakende gra
fikk er nødvendig for å få 
en god dataspillopple
velse ? Du kan faktisk 
ombestemme deg når du 
ser Nethack. 

PC Nethack er slett ikke noen 
nyhet på spillfronten. I begynnelsen 
av SO-årene kom et PD-spill ved navn 
Rogue ut på Pc. Tilhengerne av fan
tasirollespillet Dungeons & Dragons 

kunne nå for første gang leve ut sine 
drømmer på dataskj ermen . Som 
eventyreren Rodney skulle du van
dre ned i såkalte dungeons, på leting 
etter skatter. Du dumpet selvsagt bor
ti monstre, magi, og alt som hører 
middelalderen til. I stedet for gra
fikk brukte man ASCII-karakterer, 
der for eksempel hvert monster var 
representert med en bokstav. Lyd 
fantes ikke, for Soundblaster og de
res slektninger lå fortsatt langt frem 
i tiden. Hva var det som gjorde et 
slikt spil l  verd å prøve i det hele tatt? 

Det helt fargeløse, gørrkjedelige ut
seende skremte nok de fleste bort et
ter bare en kj app ti tt. 

Nådeløst 
Selvsagt hadde Rogue sin sjarm, si
den del-kommandoen tydeligvis ikke 
tok knekken på det hos alle. Noe av 
poenget var at spillet var forskjellig 
for hver gang man spilte. Hvert enes
te nivå av hulene inneholdt helt til
feldige monstre og skatter, noe som 
gjorde at man stadig fikk nye situa
sjoner og nye utfordringer å bryne 
seg på. På denne måten kunne det 
også oppstå nokså absurde situasjo
ner. Hvem vil vel tro at fire aggres
sive dverger, alle bevæpnet med 
sverd, heeelt tilfeldig vil befinne seg 
to skritt fra startstedet ditt? Nådeløs
heten i et slikt system var både pro
voserende og lokkende på spilleren. 
På den annen side kunne man jo ha 
griseflaks, og finne et herreløst to
håndssverd slengende rundt. En grei 
måte å gjøre en til seriemorder på 
rekordtid. Dessuten var målet i spil
let å finne en spesiell amulett som 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
I Velkommen til en ny seksjon i TEKNO PLUSS!. I 
I Vi har omdøpt AL T OM SPILL-sidene til CIRCUS, I 
I fordi vi opplever at grensene mellom spill, under- I 
I holdning og undervisning stadig blir overskredet. I 
I På CIRCUS-sidene vil vi gi deg Norges heftigste I 
I omtaler av spill & underholdningssoftware, sam- I 
I tidig som vi vil rapportere om elektroniske bøker, I 
I leksikon, interaktive musikk-CDer, spennende I 
I undervisningstilbud osv. I 
I Har du synspunkter på noe av stoffet, eller selv I 
I vil bidra med noe, er det bare å skrive til: TEKNO I PLUSS!, Circus, postboks 49, 1 41 4  Trollåsen. 
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  � 
befant seg langt nede i hulegangene, 
og man kunne komme borti såpass 
mye rart at dette var en tilnærmet 
umulig oppgave. Dermed, nok av ti
mer med underholdning for de hel
frelste. 

Mange variasjoner 
Etterhvert fant man ut at spillet var 
litt for enkelt. Mange flittige pro
grammerere var villige til å forsøke 
å lage noe bedre. Resultatet ble flere 
forskjellige lignende spill, som alle 
har blitt utviklet og laget nye versjo
ner av frem til i dag. Deemest kjente 
er Moria, Angband, Lam, og Net
hack. Samtlige er Public Domain el
ler Freeware. 

Etter manges mening er N ethack 
det beste av disse. Skjønt, et hvert 
program som er blitt kontinuerlig ut
viklet over 1 1  år må jo bli bra. Mye 
er forandret fra Rogue, men essen
sen er den samme. Visuelt brukes 
det stadig kun bokstaver, tall og an
dre kjente figurer fra tastaturet, mens 
lyden fortsatt er nærmest ikkeeksis
terende. I det senere er det riktignok 
blitt, i noen versjoner, inkludert 
samples som blir spilt når eventyre
ren blåser i en fløyte eller spiller på 
tromme. Som regel brukes det nå og
så farger. Men ellers er alt ved det 
gamle. 

Hovedmålet 
I Nethack er målet å hente The Amu

let of Yendor, som ligger lengst nede 
i hulene. Du kan også, ved å lese 
tekstfilene som følger med, få vite at 
du i tilfelle først må beseire The Wi

zard of Yendor, med alle sine ukjen
te evner og egenskaper. Du har fått 
et godt knippe med forskjellige even
tyrtyper du kan bruke. Standardrol
ler som den store, sterke, men desto 
dummere Tarzan-typen til den sva
kere men hyperintelligente magike
ren brukes selvfølgelig. Men du kan 
også spille en j apansk samurai, eller 
en turist bevæpnet med kamera og 
kredittkort ! 

ovenfor, er alle de festlige meldinge
ne du kan få i de forskjellige situa
sjonene det største trekkplasteret for 
å spille. Rust in peace er en av dem 
(kommer når et iron golem blir truf
fet av en vannstråle). I tillegg funge
rer Nethack glimrende som strategi
spill, siden man har mange forskjel
lige, mer eller mindre gode måter å 
overvinne problemene på. 

Egen nyhetsgruppe! 
På U senet finnes nyhetsgruppen 
rec . games . roguelike . nethac� 

hvor alt vedrørende spillet blir dis
kutert. Alt fra prinsipper om ikke å 
spille på søndager til morsomme his
torier utsprunget fra heftig lek med 
wand of polymorph. Folk som har 
spilt i åre'vis hevder at de stadig blir 
overrasket av nye situasjoner. 

Det skader da ikke å prøve. Spil
let finnes for PC, Amiga, Atari , 
UNIX og Mac. Nethack er tilgjenge
lig på flere av landets BBSer, bl.a. 
på Rodeløkka MBBS finnes nyeste 
versjon (3. 1 .3) for både PC og Ami
ga. E l ler via Internet, f.eks . på 
f tp . luth . s e. 

Navn: 
Nethack 

BBSer: 
Bl. a. på Rode

løkka og på 

Internet 
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Hein Haraldsen 

La deg ikke skremme av ASCII-karakterer og nærmest ikke-eksisterende lyd. . .  Ved siden av de grunnene nevnt 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 



Insekter og kryp i Bug Adventure 

I Bug Adventure kan du søke etter insekter, etter nøkkelord som «giftig» og «bombefly». Til høyre et eksempel på sistnevnte kategori. 

Er du av typen som alltid 
sjekker skoene dine for 
insekter 09 kryp før du 
tar dem pa, og rister dy
na godt for sikkerhets 
s!9'ld før du legger deg? 
Na har det kommet et 
oppslagsverk som kan 
lære deg mer om din fobi 
- på CD-ROM! 

Eacll eompO- nd e,e 
ot an Inseet 1$ made v p  
o t  h andreds of 
lIexagoDally-fltUn 91 
facets. ben .aa 11l$eC1 
vIe ... somelbl 9. eacll 
face'�cons l.stllllg of a 
s u rtaco lells a n d  a 
COllle:31 re"s I s lde--wts 
In a small pari ø' Ule. 
lotal scene. Slnce we are. 
Dot IlIsecis. ·e doo'C 
kDOW e.xaclly wflat a 
Inseet � t ro gli 
colllpoand eye.s. e do 
bo • lr olYeyer. tltat all  
I"e parts ogetller tOml 
'''e w h ore plcll.lre. Ulte a 
mosafc. AI.llo u gh 
(n.seete cann ot toeas 

PC CD Hva det er som gjør at 
så mange av oss får frysninger på 
ryggen og nervØse rykninger av ed
derkopper og andre sikkert ufarlige 
kryp aner jeg ikke. Det er liksom 
noe med de ekle skapningene som 
vekker uro i oss. Knowledge Adven
ture er en av de største leverandøre
ne av kunnskap pr. CD på markedet, 
og de har dristig satt seg ned og la-

En ganske oversiktlig meny gir deg adgang til en film-del. 
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get et produkt som skal gi oss alle 
viktige fakta om de små dødsmaski
nene. Visste du for eksempel at de 
fryktede tarantellene ikke er giftige? 
Og at de kan temmes i samme grad 
som huskatter? 

Presentasjonen av Bug Adven
ture er rimelig grei. En ganske over
siktlig meny gir deg adgang til en 
film-del, der du kan spille korte di
gitaliserte sekvenser med insekter i 
bevegelse, spille et enkelt trivia-spill 
om insekter, eller gå til oppslagsde
len. Oppslagsdelen er svært bruker
vennlig, og lar deg søke etter insek
ter direkte eller via nøkkelord som 
«giftig» eller «bombefly» ! ?  

Svært få insekter 
Kvaliteten på informasjonen om in
sektene som presenteres virker tro
verdig, men jeg sitter igjen med et 
inntrykk av at Knowledge Adventu
re gjerne kunne skrevet litt mer fyl
dig om enkelte arter. Til hjelp for de 
som måtte ønske å gjenkjenne de for
skjellige insekter er det bilder av 
samtlige kryp. I tillegg er det digita
liserte sekvenser med enkelte popu
lære arter. Etter mitt syn burde det 
være mulig å ha sekvenser av alle 

omtalte insekter, da den største svak
heten med produktet Bug Adventure 
er at vi har litt vel lite insekter å 
fråtse i. Skulle vi kalle dette et opp
slagsverk ville det blitt latterlig, så 
vi ender opp med et rimelig greit 
underholdningsprodukt, som dessver
re ikke helt er verdt pengene det kos
ter. Claus Grøvdal 

Navn: 
Bug Adventure 

Produsent: 
Knowledge 
Adventure 
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Suverent golfspill fra Electronic Arts 

PGA Tour Golf 486 har 
bare en betydelig svak
het. Det er langsomt, 
selv på en 486 DX2-66 
med dobbel-hastighets 
CD-ROM. Jeg tør nesten 
ikke tenke på hvordan 
det må være på en SX, 
men det snakkes om 8-9 
minutters ventetid når et 
nytt hull skal lastes inn .. ! 
En rask og sterk maskin 
er dermed et krav. 

PC Jeg kunne også beklage meg 
over at ballfølelsen er litt merkelig, 
som om golfkula var laget av papp
masje. Dessuten er ball-animasjone
ne av og til litt rykkete, spesielt ved 
korte putter. Men de to siste innven
dingene er egentlig bare pirk og noe 
man snart venner seg til og glem
mer. Dermed har jeg raskt gjort meg 
ferdig med det negative. 

Pumpet opp 
For la det bare være sagt PGA Tour 
Golf er suverent det beste golfspillet 
som noengang er laget. Forløperen 
PGA Tour var også meget bra, kan
skje ikke på grafikken, men spillbar
heten og anvendeligheten var utmer
ket. Electronic Arts har klokelig be
holdt og faktisk også utviklet meny
systemet og det lettvinte brukergren
sesnittet fra den gode gamle PGA 
Tour. Når grafikken er pumpet opp 
og forskjønnet mange hakk, kunne 
ikke resultatet bli dårlig. 

Realisme 
PGA Tour Golf 486 tilbyr tre for
skjellige baner som er nydelig tegnet 
i Super-VGA-grafikk. De er både 
flotte å se på, detaljerte, og gir en 
flott følelse for både avstander og 
høydeforskjel ler. Kameravinklene 
skifter glatt og greit fra utslag til ste
det der ballen lander. Grafikken er 
både vakker og gir en realistisk TV
følelse. Lyden er det ingenting å inn
vende mot. Her er de vanlige ball
klaskene og fuglekvitteren, lavmæl
te talekommentarer, applaus og for
undret mumling hvis ballen blir lig
gende og vippe på kanten av hullet. 
Et trivelig akustisk gitartema gjør 
innlastings-pausene kortene. 

Spiller-spriten er digitaliserte ani
masjoner av noen av de beste ameri
kanske golferne, som Tom Kite, Jeff 
S luman og Craig StadIer. Det er ti 
stykker å velge mellom, og hver en
kelt har sinelkaråkteristiske bevegel
ser og fakter. Imponerende ! 

Electronic Arts har sine ord i be
hold når de på esken skriver at golf 
aldri før har blitt så nøyaktig simu
lert. 

PGA Tour Golf 486 har alt det 
gode gamle PGA Tour hadde. Du 
kan spille øvingsrunder før du møter 
proffene i større turneringer. Det kan 
velge match-spill eller skins (vedde 
penger for hvert hull) .  Her er en del 
statistikker å kose seg med for den 
som liker denslags. Programmet hol
der nøye rede på hvor langt du slår, 
hvor mange putter du gjennomsnitt-

lig trenger, hvor mye du.har tjent og 
så videre. 

En usynlig caddie tipser deg om 
hvilke køller du bør velge, samt ret
ning og styrke ved puttingen. På 
green'en hender det han hvisker deg 
noen ord i øret, som for eksempel .  
«This looong put should be fairly 
straight in !»  Det lønner seg stort sett 
å lytte til caddiens råd og vink. 

Vanskelig? 
Enkelte anmeldere i de engelskspråk -
lige datamagasinene har beklaget seg 
over at PGA Tour er for vanskelig. 
Det er jeg ikke enig i. Riktignok må 
en være pinlig nøyaktig med musa 
og timingen på klikkene. For å få 
golfballen dit du vil, kreves tre mu
seklikk; det første setter slaget i gang, 
nummer to bestemmer kraften og det 
tredje avslutter svingen. Skjermen 
viser et halvmåneformet «svingo
meter». For å få til et rett slag må du 
med det tredje museklikket treffe på 
millimeteren. Det er ikke helt enkelt, 
for svingen skjer med stor hastighet 
og marginene er små. Jeg føler like
vel at dette er den mest realistiske 
måten å simulere en virkelig golf
sving på. Jeg har i alle fal l  ikke sett 
det gjort bedre i noe annet golfsimu
lator på data. 

Et golfspill man behersker med 
det samme ville være poengløst, og 
spillets varighet ville tape seg. Jeg 
liker at det stilles krav til konsentra
sjon og presisjon. Ligger ikke litt av 
utfordringen i å måtte trene inn en 

god sving? 
I PGA Tour Golf 486 merkes 

fremgangen nesten med det samme. 
Etter en to-tre øvingsrunder bør en 
være i stand til å klare en birdie i ny 
og ne. Dermed kan man henge bruk
bart med i turneringene. Og har man 
fått såpass dreis på det, er det nesten 
umulig ikke å bli hekta. 

Konklusjon: PGA Tour Golf 486 
lever opp til forventningene. Det er 
en vakker, passe utfordrende og nes
ten feilfri golfsimulator. Anbefales 
på det varmeste, men man bør altså 
helst være den lykkelige eier av minst 
en DX2/S0-maskin. 

Navn: 
PGA Golf Tour 
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I det finske sharewa
re-spillet Slicks 'n Sli

de kan du og hele fa
milien - samtidig -
kjøre og svi av så mye 
hjulgummi at Flåkly
pa Grand Prix blir en 
billig parodi ! 

Bilspill kan være så mangt. Det 
spesielle for Slicks 'n Slide, og en 
rekke andre spill i samme sjanger, er 
at du (og dine medspillere) inntar 
fugleperspektivet - hele kjørebanen 
betraktes altså fra akkurat passe høy
de. 

Opptil fire biler kan delta i et 
løp. Mens du styrer en bil, kontrolle
rer datamaskinen de andre. Og det er 
her spillets åpenbare svakhet ligger 
- datamaskinen er rett og slett for 
flink! Mens du selv, med mestepar
ten av det omliggende buskaset i støt
fangeren, såvidt har klart å vingle 
deg rundt banen en gang, har data
maskinens prikkfrie sjåfører gjeme 
rundet fem-seks ganger i et usann
synlig høyt tempo. 

Poenget er å finne noen men
nesker å spille mot. Og ja, det er 
meningen at hele fire personer skal 
dele det samme tastaturet - og trangt 
blir det ! Her er det med andre ord 
bare å utstyre seg med frisk tygge
gummi og deodorant før startskud
det går. 

Ustyrlige biler 
Dere har en rekke forskjellige kjøre
baner - med finske navn - å velge 
mellom. Her finnes alt fra de helt 
enkle, sirkel-inspirerte banene, til de 
som minner mest om en asfalt-entre
prenØrs svar på alvorlig tarmslyng. 
Sistnevnte byr selvsagt også på tun-

. neIer, hopp og andre hinder som gjør 
det lettest mulig for oss å kjøre av 
veien. 

Som om ikke det var lett nok fra 
før av. Til å styre har du nemlig fire 
taster, som henholdsvis har funksjo
nene «gi gass», «rygg», «roter ven
stre» og «roter høyre». ,Dette er j o  
vel og bra, hadde det ikke vært for at 
et lett trykk på «gi gass»-knappen 
gir en spontan-akselerasjon som vil
le gjort en F- 1 6  rårnisunnelig. Sik
kert fint i 1 0.000 fot, men ikke ak
kurat praktisk når man skal lukepar
kere. Og ikke nok med det. Når bi-

len først er oppe i sin sinnssyke has
tighet, vil den med et lett trykk på 
for eksempel «roter høyre», snu nes
ten «på femøringen», for så å fort
sette i en ganske annen retning. Og 
ja, du tippet riktig; denne retningen 
er som regel aldri synonym med kjø
reretningen, i hvert fall  ikke hos ny
begynnerne . . .  

Selv om styringen i Slicks 'n  
S lide er vanskelig, er det også nett
opp styringen (eller mangelen på den) 
som gjør spillet så utrolig morsomt 
når flere spiller sammen. Lillebror 
vil nok ha fordel av å ha øvd seg 
med sin radiostyrte bil, men som re
gel blir det et svare kaos både foran 
og på skjermen når venneflokken el
ler familien skal prØve å kontrollere 
de mest hissige og ustyrlige små bi
lene PC-spill-verdenen har sett på 
lang tid. 

Sosial toppscorer 
Spillet holder ikke kommersiell stan
dard på verken lyd eller grafikk, men 
grafikken er i det minste funksjonell 
og med noen artige detaljer (hjul
spor slår alltid godt an). Ulydene fra 
Soundblasteren kunne jeg derimot 
klart meg uten. Jeg syns kjørefølel
sen blir heftigere om alle spillerne 
gnåler eeeØØØrnnn hver gang man 
aksellererer bilen sin . . .  

For mer sosialt spill enn Slicks 
'n Slide er det nemlig vanskelig opp
drive. Her er det ikke snakk om å 
linke sammen PCer, nei, her skal al
le spillere sitte sammen foran en 
eneste maskin. Dette skaper skikke
lig stemning, og er en gylden anled
ning til å arrangere konkurranser el
ler turneringer. Mens vanlige spill 
vanligvis passiviserer ett individ, ak
tiviserer Slicks 'n Slide en hel grup
pe - og gir virkelig varme i trøya. 
Kan dow)1loades fra bl.a. InfoLink 
BBS.  Filnavn: s l i cks . z ip.  

PS ! Glem ikke Mumfor men ! 

Dette er et IQ-spill av 
den vanskelige sorten. 
Du skal flytte forskje
lige symboler bort til 
hverandre slik at det 
står to eller flere ved 
siden av hverandre. 
Når du har klart det, 

sprenges de i luften, og målet er å bli 
kvitt alle sammen. Spillet har 28 
«brett» med fem nivåer, og det blir 
vanskeligere jo lenger du kommer. 
To kan spille samtidig. Brukbar gra
fikk, men lyden begrenser seg til PC
standard (pip-pip). 

Brix kan du hente fra Skyline 
B B S  med kommandoen f d 
brixl O . z ip.  

Jo-Helge Paulsen 

Ant Run 
Dette spillet handler 
om en maur som har 
problemer med å kom
me seg gj ennom 
maurtuelabyrinten. Du 
må bygge ganger slik 
at mauren kommer seg 
frem uten å gå gjen

nom samme gang mer enn en gang. 
God grafikk, men lyden er ingenting 
å skrive hjem om. Spillet kan hentes 

fra Skyline BBS med kommandoen 
f d an trun2 . z ip.  

Du er på en fredelig 
ferd i verdensrommet, 
men blir plutselig ut
satt for angrep fra en 
mengde fremmede 
romferger. Bra grafikk 
og lya, så det er bare . 
å sette i gang å plaffe 

& smelle det du kanv for å stå imot 

angrepet. Hent filen ba t s 2 O . z i p 
fra Skyline BBS. 

Catch 
Jo-Helge Paulsen 

Er du en baseball-fan? 
Da er dette spillet for 
deg. Du begynner som 
en cateher i et base
ball-lag pga at trener
ne mener at du er en 
god fremtidig spiller. 
Du må først vise hva 

du kan, og det gjør du under noen 
testrunder før du kommer inn på det 
ordentlige laget. Deretter begynner 
du langt nede i serien, og så skal du 
spille deg oppover. Jo lenger du kom
mer, jo større krav blir det til dine 
ferdigheter. 

God grafikk og bra lyd med 
Soundblaster-support. Filen kan hen
tes fra bl.a Skyline BBS med kom
mandoen f d c a t ch1 3 . z ip. 
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Colonization er herI 
Colonization er oppføl
geren til det kjente, av
hengighetsskapende 
strategispillet Civilizati
on. Vær forberedt på 
sene nattetimer foran 
skjermen, for dette er 
ikke noe dårlig valg! 

PC Colonization føyer seg godt 
inn i rekken av glimrende strategi
spill av samme produsent. Både Ci
vilization og Railroad Tycoon har 
blitt klassikere. Spillet ligner for øv
rig sterkt på sin forgjenger i både 
grafIkk og utforming. Var du Civ
fan, er du sprØ om du går glipp av 
dette. 

Det hele begynner i år 1492. De 
som ikke sov i historietimene vet at 
det var da Amerika offisielt ble opp
daget av Columbus. Du kan sette deg 
inn i hans rolle som oppdager. Det 
er fire europeiske stormakter som 
skal krangle om herredømmet over 

selvfølgelig å begynne med den en
kleste første gangen, da får du nem
lig hele tiden beskjed om hva du bør 
gjøre når noe nytt skjer. Det blir rik
tignok for lett i lengden. Trapp van
skelighetsgraden gradvis opp. Du 
skal faktisk være uhyre god for å 
klare det på høyeste nivå. 

Få skipet ditt i land så fort som 
mulig. Der kommer du til din første 
viktige avgjørelse. Skal du slutte fred 
med de innfødte indianerstammene, 
eller skal du fordrive dem for å met
te ditt eget egoistiske behov? Her 
risikerer man faktisk å miste sympa
tien man hadde for indianerne. 
Landsbyene deres kan inneholde til 
dels store skatter. På den annen side 
vil de innfødte overØse deg med 
«freds gaver» i lang tid fremover om 
du er vennlig mot dem. Løsningen 
på dette dilemmaet er å være så sleip 
som mulig. Det beste er antageligvis 
å være fredelig en stund, for så å 
angripe og stjele av hjertens lyst. Sor-

l ditt gamle hjemland kan du hente nye immigranter. 

det nye kontinentet. Du tar altså par
ti for enten England, Frankrike, Spa
nia, eller Holland. Maskinen styrer 
de andre tre. Hvert av deltakerland
ene har ulike fordeler og ulemper, 
noe du merker med en gang. F,or
skjellige typer skip og immigranter 
mellom landene gjør at du må legge 
opp egen spillestil med en gang. Selv 
om det eneste du starter med er et 
skip lastet med eventyrlystne folk 
som har utvandret fra sitt eget hjem
land, også kalt kolonister. Du må 
hjelpe dem til å søke lykke og rik
dom. 

Først skal du erobre den nye ver
denen, for deretter til slutt å erklære 
det nye kontinentet uavhengig av 
moderlandet. Du må bruke alt du har 
av strategiske og taktiske kunnska
per for å klare det. Spillet har fem 

ry, men dette er en taktikk du må 
venne deg til hvis du har høye ambi
sjoner. Det samme gjelder også når, 
og hvis, du skal undertegne freds
traktater med andre land. Du kan 
motta masse penger for å slutte fred, 
for deretter å rane de samme når be
hovet melder seg. Det gir deg en 
herlig sadistisk følelse. 

Mesteparten av spillet går ut på 
å skaffe seg penger. De nye immi
grantene bør bygge kolonier så fort 
som mulig. Hver koloni har forut-

vanskelighetsgrader. Det lønner seg Muligheten til å lære historie 
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setninger for å produsere bestemte 
råvarer. Disse kan enten eksporteres 
tilbake til gamlelandet, eller omdan
nes til enda mer inntektsbringende 
ferdigprodukter. De råvarene du ikke 
skulle ha mulighet til å dyrke selv, 
kan du eventuelt kjøpe fra moderlan
det og frakte til koloniene. Det sier 
seg selv at det lønner seg å produse
re de varene du kan få mest for. Men 
her lurer det også en fare. Lovene 
om tilbud og etterspørsel gjelder her 
også. Varjer derfor produksjonen av 
og ti l, så du ikke ødelegger marke
det. Så var det hva du skal bruke 
pengene dine til. 

Du kan for eksempel skaffe rei
sepenger for nye kolonister, så du 
kan befolke og utnytte Amerika enda 
mer. Du har også muligheter for å 
bygge veier mellom byene for å ef
fektivisere transporten, investere i 
militære, bedre handelsskip etc. Po
enget er at du ikke kan følge en en
kelt vei til det endelige målet. Hva 
som er lurest er selvsagt sterkt situa
sjonsavhengig. 

Nye immigranter, et utall for
skjellige med ulike egenskaper, står 
stadig i kø for å slutte seg til det 
nyoppdagete kontinentet. Legg mer
ke til at alle disse, som det meste 
annet i spillet, er tilfeldig generert. 
Dette gjør selvsagt at to spill aldri 
blir helt like. For å gjøre det ekstra 
spennende, kan du til og med spille i 
«New World» - da blir Amerika til
feldig oppbygget, slik at du ikke kjen
ner hele terrenget fra før. Dette er jo 
aldeles glimrende, og gjør at det skal 
utrolig mye til for at du går lei. 

Colonization er også glimrende 
til å lære historie med. Under spillets 
gang får du tilbud om å oppta såkalte 
founding fathers i kongressen din. 
Disse er politikere, økonomer, mis
jonærer eller andre kjendiser fra his
toriebøkene. Samt at du får vite en
del om bakgrunnen til hver av disse, 
har de også funksjoner. Her kan du 
få Adam Smith til å hjelpe deg med 
handelen, eller George Washington 
til å styrke dine militære krefter. I 
tillegg har manualen en egen seksjon, 
illustrert med bilder, som forteller litt 
om hver indianerstamme fra det tid
lige Amerika. Du kan dermed ikke 
komme å si at spillet er «bortkastet 
tid» . 

Grafikken i Colonization er ikke 
det aller beste man kan oppdrive på 
en PC-skjerm, men det holder lenge. 
Det viktigste er at det er fargerikt 
nok til at du ser forskjell på og for-
tår alle symbolene. Lyden skal man 

heller ikke klage på. Du får med et 
bredt spekter av forskjellige kompo
sisjoner du kan høre på til enhver tid. 
Det første jeg fant som kan fremhe
ves som positivt, var de allerede fer
diglagde config. og autoexec. fi lene, 
som skulle sørge for at spillet kunne 
kjøres fra en nær sagt hvilken som 
helst maskin. I mange spill og pro
grammer er du plaget av at du må 
konfigurere minnet og andre ting selv 
for at sakene skal virke som det skal. 

I tillegg er det ingen plagsom 
passordbeskyttelse. Endelig noen 
som har tenkt på oss brukere også. 
I det hele tatt er det vanskelig å 
fmne noen feil ved Colonization. 
Her finner du omtrent alt 'du vil se 
i et spill: Konstant spenning, ev
nen til å holde deg foran skjermen 
i timevis, glimrende grafikk og lyd, 
og ingen synlige bugs. 

Hein Haraldsen 

Navn: 

Colonization 

Produsent: 
MicroProse 

B 

Opinion! 
Sid Meier, som har laget Colonization, er en av 
mine absolutte favoritter når det gjelder PC-spill. 
For Civil ization-fans er det bare en ting å gjøre: 
Løp & kjøp! 

Yngve Kristiansen 



Simon the Sorcerer best på CD32 

Simon dukker opp på de mest vidunderlige steder. 

Bukkene Bruse og trollet 
under brua har havnet i 
en kraftig disputt, der 
trollet, sulten og utmat
tet som han er, nekter å 
følge manus før han får 
en feit og saftig geit ser
vert på sølvfat. 

CD32 Noen årvåkne lesere har 
sikkert hørt om dette spillet før, og 
enkelte har kanskje rundet det hele 
for lenge siden. Vel, den siste grup
pen kan like godt stoppe her, så slip
per vi en horde av arge henvendelser 
fra uskyldige som ikke kan skjønne 
hvorfor ikke de ble advart mot tidli
gere versjoner. Og nå som jeg. alle
rede er godt i gang med å knuse 
drømmene til noen uheldige spille
gale, vil jeg også påpeke at denne 
kremversjonen kun er forbeholdt ei-

Se, han snakker! 
Alt det visuelle er det samme som i 
diskettversjonen, likeså er historien 
og eventyrfigurene. Denne gangen er 
det nemlig Ørene som skal blidgjø
res, og dette til gagns. For når Ami
ga-eiere tidligere har lekt problem
løsere i eventyrland, har alle samta
ler foregått visuelt med tørr og be
gredelig tekst til hjelp. Ved overfø
ring til CD-plater, har teksten for
duftet for godt. Alle samtaler er snak
ket inn av (nesten bare) dyktige skue
spillere, og da dreier det seg om ti
mevis med slibrige bemerkninger og 
vittigheter. For når tyskeren, sint og 
utslitt som han er, har forferdelig lyst 
til å gi en viss liten gutt noe å tygge 
på, får vi endelig høre syting og kla
ging på ekte gebrokkent engelsk. Til
svarende overbevisende er den over
fladiske stemmen til selgeren som 

rer spillet en ny dimensjon hva spill
følelse angår, skal det nevnes at en
kelte kommentarer kan stusse litt, og 
en og annen gang forsvinner kanskje 
et lite ord. Men det er overhodet ikke 
plagsomt og faktisk forståelig - feil 
må jo kunne unnskyldes når spillene 
er så store som dette, og spesielt når 
de ikke har ødeleggende virkning. 

Rapende dverger 
Har du forresten hørt en sovende 
kjempe snorke lydløst? Vel, da har 
du fortsatt den opplevelsen til gode, 
etter å ha spilt Simon. Her sover nem
lig kjempen mer dundrende enn bul
drende bøffelflokker i fullt firsprang, 
mens bekkens sildrende brus fram
bringer de mest fremragende natur
opplevelser. Kvakkende ender og ful
le rapende dverger, hører også med. 
En sann fryd for sansene. 

Bra grafikk i CD32-versjonen av Simon the Sorcerer, men lyden tar prisen! 

Disse elementene er som tidlige
re nevnt, de samme som for de andre 
formatene. Men det er en og annen 
ting angående CD32-versjonen som 
bør nevnes. For det første er det kom
plett umulig å bruke en gamepad til 
å styre. Det blir det samme som å 
kontrollere en musepil med joy
stieken - kort sagt ulidelig. Spillmak
erne har lagt inn noen hurtigvalg, 
med det hjelper så lite. Kjøp en mus, 
om du ikke har en allerede, og plugg 
den inn i port 2, så er det fryd og 

ere av CD32 eller en annen CD
ROM-spiller (oh yes, dette spillet fin
nes selvsagt også til PC). Det er nem
lig ikke en helt uvesentlig forbedring 
den nye utgaven av Simon the Sor
cerer drar ut av ermet. 

konstaterer at den varen du prØver å gammen for alle pengene. Ellers kan 
selge til ham, fyller lageret hans til kun ett fattig lite spill lagres i det 
randen, og rett og slett er umulig å interne minnet, og den fyller også 
bli kvitt. over halvparten av lagringsplassen. 

Selv om skuespillerprestasjone- Litt synd det der, men det er egentlig 

holde deg unna andre spill som kre
ver stor lagringsplass, når du diller 
med Simon. 

Løp & kjøp! 
Om du ikke allerede er overbevist, 
så fortjener du heller ikke å nyte godt 
av mitt råd. Kjøp Simon the Sorce
rer, og løp hjem og kos deg. Dette er 
det beste spillet til CD32, og demon
strerer bare hvor fantastisk og an
vendelig denne burken er. Jeg venter 
bare på Simon the Sorcerer 2 !  

Andre E. Eide 

Navn: 
Simon 
the SO"Fcerer 

Produsent: 
Adventuresoft 

BLA OM - og les løsningen til 
Simon the S orcerer. . !  

ne i mange tilfeller er gode, og tilfø- ikke så mye å gjøre med. Du får bare 
J _________________________________________________________________________________________________________________________ [ 
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Løsningen til Simon the 
for deg som er utålmod: 

Kast melonen i instru
mentet! 

Lukk opp skuffen i skrivebordet og 
ta med saksen. Ta med magneten på 
kjøleskapet. Gå til smeden og ta med 
«clapper» (på bordet) og tauet (på 
bakken). 

Gå til baren og ta med deg fyr
stikkene (på fruktmaskinen). Bruk 
saksen og klipp av skjegget til den 
sovende dvergen. 

Gå deretter til huset (til venstre 
for gateselgeren) og ta med stigen. 
Gå inn i huset og ta med det tomme 
glasset og forkjølelsesmedisinen. Gå 
ut i skogen. 

Hjelp krigeren på stien med å få 
ut tornen i foten. Du får da en fløyte 
av ham. Gå til heksens hus og ta 
med deg bøtten med vann i brønnen 
(use handle) . 

Gå til De Tre Bukkene Bruses 
bro og snakk med trollet. Trollet blir 
kastet ned i elven hvis du har med 
deg fløyten. Gå til «oaf» og snakk 
med ham. Hell vann på bønnene 
hans. Gå tilbake og plukk opp bøn
nene i vanndammen. 

Gå til tårnet og bruk «clapper» i 
bjellen. Ring i bjellen og klatre opp 
fletten (use hair). Ta med deg grisen. 

Gå til baksiden av huset til Ca
lypso, og legg bønnene i komposten. 
Ta med deg vannmelonen, og gå til 
mannen med blåseinstrumentet (saus
aphone). Kast melonen i instrumen
tet. Du får nå instrumentet hans. 

Gå til gorgenes hule og ta med 
deg handlelappen (under steinen) . 

Gå til tømmerhuggeren og snakk 
med ham til du får en metalldetek
tor. 

Gå til huset på myren og smak 
på fyrens stuing - to ganger. Den 
neste porsjonen heller du i glasset. 
Gå så til kjempen og bruk instru
mentet. 

Gå tilbake til statuen av trollman
nen og bruk metalldetektoren. Gå 
over treet (ved kjempen) til du kom
mer til dragens hule. Gi dragen me
disinen. 

Ta med brannslukningsapparatet 
i hulen og gå videre. Da finner du en 
liten stein som du må ta med deg. 
Gå til smeden og legg steinen på am
bolten. 

Gå til utgravningsstedet i sko-
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gen og snakk med mannen nede i 
hullet. Gi ham steinen med fossilet i. 
Gå til fjellet hvor du la fra deg me
talldetektoren. Se på jorden rundt hul
let, og ta med metallet «milrith». Gå 
til smeden og legg metallet på am
bolten. Gå deretter til huset med en 
dør av trøffelsjokolade. Bruk grisen 
på døren og gå inn. 

Ta med røykboksen og hatten, 
og gå ut til bikuben. Bruk birøkter
utstyret og ta med bivoksen. 

Gå til butikken og gi handlelis
ten til kjøpmannen. Gå til baren og 
spør «Barman» om å få en drink. 
Når han bøyer seg ned, tetter du igjen 
øltønnen med bivoksen. Nå får du 
en brosjyre av bartenderen. Gå der
etter ut, og ta med deg tønna. 

Gå til stupet (ved veikrysset), og 
klatre ned i slyngbuskene. Snakk med 
fiskeren og gi ham stuingen. Du får 
nå en ring. 

Gå til tømmerhuggeren og gi 
ham øksehodet. Gå inn i huset hans 
og ta med «climbing pin». Slukk 
peisilden med brannapparatet. Dytt 
(move) på voken i peisen. Da kom
mer du ned i et hemmelig rom. 

Ta med trebiten av mahogny, og 
gå til stubben i skogen med barke
billelarvene. Snakk til stubben og gi 
larvene trebiten. 

Gå opp i tårnet (hvor du fant gri
sen) og bruk larvene på gulvet. Sett 
så stigen ned i hullet og gå ned. Lukk 
opp sarkofagen (kisten) .  

Selv om du blir skremt, må du 
åpne den opp igjen . Når mumien 
kommer ut, trekker du i bandasjen 
(bak på mumien). Ta opp staven. 

Gå til uglen i skogen og be om 
råd. Ta meg deg fjærene som uglen 
mister. 

Gå til dvergenes hule og se på 
steinen som ligger utenfor. Det er 
passordet som står på steinen. Sett 
på deg skjegget før du går inn i hu
len. Gi øltønnen til dvergen som hol
der vakt. Bruk fjærene på den so
vende dvergen (på gulvet), og ta med 
deg nøkkelen. 

Gå så ned den andre trappen i 
hulen, og ta med deg kroken. Lås 
opp døren' og gå inn. 

Gi dvergen ølbrosjyren (du får 
da en edelstein). Gå til gateselgeren 
i byen og gi ham edelsteinen (gem). 

Legg deg ned i esken utenfor bu-

tikken. Nå er du i gorgenes hule ! 
Lukk opp papplokket og se i de 

andre eskene. Ta med deg tryllebo
ken og lukk den opp. Legg lappen 
under døren og bruk et rottebein (på 
gulvet) til å dytte ut nøkkelen. Ta 
opp lappen, og du har nøkkelen. Lås 
opp døren og gå ut. 

Ta med deg bøtten og gå ned 
trappen. 

. Nede i torturkammeret tar du 
med deg mintsukkertøyet (på gulvet) 
og «flaming brand» (i glohaugen) .  
Snakk med druiden og ta av deg rin
gen. Overbevis ham om at du ikke er 
en demon. Sett metallbøtten over ho
det hans og hold «flaming brand» 
foran ham. Gjem deg i «Iron Mai
den». 

Snart kommer druiden tilbake (i 
form av en frosk) med en fil .  Bruk 

filen til å komme deg ut. Gå til utsi
den av dragens hule og bruk kroken 
på steinen (oppe på hulen). Gå opp 
på hulen. Bind tauet fast i magneten 
og slipp den ned i hullet. Gjenta det
te to ganger. 

Gå til butikken og kjøp en ham
mer og white spirit. Gå inn i huset 
på sumpen og dytt vekk kisten på 
gulvet. Lukk opp luken og gå ned. 

Den løse planken på broen spi
krer du fast med hammeren. På Skull 
Island tar du med deg planten (frog
sbane) .  

Gå til trollmennene i baren og 
snakk med dem. Si at du vil bli en 
trollmann. Gi dem staven og betal 
trol lmanns-medlems av giften. 

Gå til treet som kan snakke (oppe 
i fjellene) og bruk white spiriten til å 
få vekk det rosa kysset på treet. 



oreerer 
, lig • 

Snakk så med treet, og det vil si deg 
noen magiske ord. 

Gå til huset hvor du fant glasset 
(druidens hus) . Gi druiden planten. 

Gå til heksens hus. Gå inn og 
utfordre henne til en duell . Du må 
slå henne tre ganger på rad for å få 
sopelimen hennes. Når heksen for
vandler seg til en drage, tryller du 
deg om til en mus og løper ut gjen
nom hullet i veggen. 

Gå til trappen av «climbing 
pin»er og sett en pinn i hullet. 

Gå deretter til snømannen. Spis 
et mintsukkertøy, og snØmannen 
smelter. 

Gå videre til tårnet (Tower of 
Doom). For å komme bort til døren, 
må du bruke kosten. Drikk trylle
drikken du fikk av druiden. Ute i 
hagen tar du med deg bladet (ved 

��Når heksen forvandler seg til en 
drage, tryller du deg om til en mus . . .  �� 

sprekken), en fyrstikk (i bøtten) og 
en stein (på bakken ved bøtten) .  
Trekk (pick up) Lily leaf inn til land 
og lag en båt av det, fyrstikken og 

bladet. 
Seil med båten bort til frøene 

(seeds) og ta dem med deg. Knus 
frøene med steinen og bruk oljen du 
da får til å smØre kranen (tap) . Sleng 
hundehåret opp mot kranen. Nå kan 
du seile over hele vannpytten. 

På den andre siden av dammen 
må du se i vannet (ovenfor båten). 
Ta opp rompetrol let. 

Nå kan du true frosken med å ta 
knekken på rompetrollet hvis den 
ikke flytter seg. 

Smak på soppen, og du blir stor. 
Ta med deg en kvist fra treet før du 
går inn døren. Sett kvisten i munnen 
til monsteret, og ta med deg spydet 

og skjoldet. Gå ned trappen og ta 
med deg kisten. 

Bruk den ene maskinen til å knu
se kisten. Bruk spydet og ta ned ho
deskallen (oppunder taket). 

Gå opp i 2. etasje og ta med 'sok
ken (på gulvet), boken (på puten), 
pungen (på sengen) og tryllestaven 
(på speilbordet) .  Legg sokken i pun
gen, og hold den foran musehul let. 
Da får du musen. 

Gå opp en trapp og ta pussernid
delet (på bordet) og boken i bokhyl
len. Puss skjoldet. Heng skjoldet på 
kroken (ved demonene) og gå ned til 
speilet. Snakk med speilet og be om 
å få se demonene. Du får da vite hva 
de heter. 

Gå til demonene og overbevis 
dem om at du er en trollmann. Les i 
«spell book». Lån et kri'tt av demo-

nene og bruk tingene dine til å sende 
dem hjem. Gå til teleporten og bruk 
den. 

Nå har du kommet til et nytt sted. 
Snakk med mannen bak disken. Du 
får noen brosjyrer med en strikk 
rundt. Ta opp kvisten og en stein. 
Lag en sprettert av strikken og kvis
ten og skyt steinen på brannalarmen. 
Ta med deg fyrstikkene på disken. 

Gå over broen og ta med deg 
«floor wax» .  Bruk tryllestaven på 
Sordid. Kast en fyrstikk ned i lavaen 
(pits) .  Kast så tryllestaven ned i la
vaen. 

Hell bøtten foran beina på Sor
did - og du er ferdig med spillet ! 

Mads Ole Haugen 
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Dogfight med mange valgmuligheter 

Dogfight er et flysimula
torspill som passer for 
alle og enhver - enten de 
liker enkle eller mer av
anserte spill av denne ty
pen. Utallige valgmulig
heter sørger for dette ...  

AMIGA I denne flysimulato
ren kan du velge mellom seks karak
teristiske tidsavsnitt i flygingens his
torie. Tidlige epoker som første og 
andre verdenskrig, eller senere som 
Falklands- og Syriakonflikten. Med 
hver epoke følger flyrnodeller som 
er karakteristiske for akkurat denne 
perioden. 

Velger du tiden rundt andre ver
denskrig står valget mellom de to vel
kjente flymodellene Spitfire og Mes
serschrnitt. Husk, valg av fly modell 
fører også til valg av side i konflik
ten ! 

Spillet er ikke lagt opp slik at du 
starter opp i den tidligste perioden 
for så å avansere. Du kan selv velge 
hvilken periode du vil starte i. Men 
- som manualen anbefaler (og som 

jeg raskt fikk erfare), så lønner det 
seg å begynne i den tiden da lydmu
ren ennå ikke var brutt og Tom Crui
se ikke var påtenkt. Når du mestrer 
flyene fra denne tiden, kan du avan
sere. Men som sagt, det er opp til 
deg selv . . .  

Spillet kan spilles på tre forskjel
lige måter. I dua/mode er du alene i 

luften med en motstander som helst 
skal i bakken før deg. Her slipper du 
å ta av fra flyplassen eller lande. Du 
bestemmer faktisk hvor fiendens fly 
skal befinne seg i forhold til ditt. 
Denne valgmuligheten må sees på 
som øvelse hvor hensikten er å bli 
kjent med et nytt fly og dets egen
skaper, slik at du har nok kunnska
per for senere oppdrag. Det hele er 
ganske enkelt og burde ikke skape 
problemer for selv den mest innbitte 
landkrabbe . . .  

Når du skal fly forskjellige opp
drag blir det langt vanskeligere. For 
det første får du da mer enn en mot
stander å bryne deg mot. Her finnes 
det mer enn nok av utfordringer bå
de i lufta og på bakken. 

Operasjonen må planlegges nøye. 
Her er det du som er strategen og 
som må bestemme hva de andre fly
ene skal ta seg til .  Dette åpner for 
enda større valgfrihet og gir etter min 
mening spillet mer dybde. 

Den siste måten du kan spille på, 
er en ganske spesiell en. Her kan du 
velge en hvilken som helst flymo

dell og prØve den mot en annen, uav
hengig av tidsperiode. Dvs. at du kan 
velge å styre et fly som Mig-2 1 F, og 
prøve det mot en stakkar i en Fokker 
fra første verdenskrig. Faktisk et vel
dig artig påfunn (he, he . . .  ) . 

Den vektorbaserte grafikken i 
Dogfight er lik den vi etter hvert har 
blitt vant til i simulatorspill av den
ne typen. Ikke altfor detaljert, men 
det hele flyter fint over skjermen uten 
å hakke. 

Lydeffektene er ikke noe å rope 
hurra for, selv om de sørger for å 
skape en god atmosfære i spillet. 

Måten spillet er oppbygget på, 
viser at planleggingen har vært bra. 
Det hele er veldig oversiktlig, og det 
er derfor lett å finne frem til de for-

skjellige valgmulighetene. Roter du 
deg bort eller misforstår, er det du 
som har problemer og ikke omvendt. 

En annen ting som er verdt å nev
ne er at manualen er veldig grei . Den 
er ikke av mursteintypen, men inne
holder likevel alt du trenger å vite 
om spillet. Her finnes en enkel vei
ledning for å komme raskt i gang, 
foruten teknisk data om flyene og 
tips om artige og originale manØv
rer. 

Dogfight er altså et spill jeg ab
solutt vil anbefale. Det skiller seg 
særlig ut på antall valgmuligheter. 
Noe som gjør at spillet passer for 
alle og enhver pluss at varigheten 
blir mye bredere. Er du av typen som 
ikke liker de helt avanserte flysimu
latorene, kan du kose seg med de 
mer shot-em ' -up-lignende epokene 
som første og andre verdenskrig. 
Mens den mer erfarne kan prØve ut 
noen av de senere stålfuglene. I til
legg er oppdragene i hver epoke 
høyst forskjellige og vil gi selv den 
mest hardbarka pilot flere måneders 
underholdning. 

Christer Pettersen 

Navn: 

Dogfight 

Produsent: 
Miclioprose 
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VI RTUALITV 
Hva skjer  på VR-o m rådet? TEKNO P LUSS!  g i r  deg en oppdatert 
rapp0r! i neste n r. Har d u  synspu n kter på hva VR-teknologien kan 
b rukes t i l ?  Skriv ti l oss ! Les nr. 1/951 
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Doom 2 med mer secrets! 

Det ultra voldelige action
spillet Doom har kommet 
i splitter ny, kommersiell 
versjon, også kalt Hell 
on Earth. Det er riktignok 
lite som er forandret si
den shareware-versjo
nen, men du har da fort
satt sjansen til å skyte 
eller slå ut aggresjonen 
din. 

PC Doom som gratisprogram er 
ganske kjent for de fleste PC-eiere. 
Den fantastiske texture-mappede gra
fikken og de stemningsfulle lydef
fektene du kunne oppleve var revo
lusjonerende. Ymse versjoner av Do
om har vært tilgjengelig som share
ware i snart ett år. Oppgaven din har 
vært å utrydde flest mulig blodtørsti
ge menneske-mutanter på Mars. Eli
miner alt som rØrer på seg, og du 
redder verden. Denne kommersielle 
versjonen fungerer akkurat på sam
me måten, bortsatt fra at nå er du på 
jorda. Hvem skulle tro at det var så 
liten forskjell mellom de to planete
ne? 

Det er riktignok nye nivåer du 
må kjempe deg igjennom, men det 
er også omtrent det eneste som skil
ler fra tidligere. Så noe sensasjonelt 
nytt er dette ikke. Likte du ikke Do
om fra før, avskyr du det like mye 
nå også. Mt'm for en gammel fan er 
den nye versjonen definitivt verdt å 
få med seg. Denne virker nemlig litt 
mer utfordrende. Du er lovet proble
mer allerede på begynnelsen. Hoved
målet er å komme levende fra ut-
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gang til utgang, og legg merke til, 
din største fiende er ikke menneske
mutanter og cyberdemoner, men din 
egen kreativitet og evnen til å holde 
hodet kaldt. Et omhyggelig system 
med keycards gjør at du ikke finner 
veien ut så lett. Det er enda mer uhy
re viktig enn tidligere å legge merke 
til hvor du har vært og ikke vært. 
Heldigvis har du såkalte Map Com
puters spreåt rundt forskjellige ste
der, så du kan få en viss oversikt. 
Likevel, du kommer garantert til opp
leve flere ganger den sitrende følel
sen av å ha gått deg vill, og ikke ane 
hva som venter rundt neste hjørne . . .  
Det beste er kanskje aen økte bruken 
av secret areas. En masse hemmeli
ge rom befinner seg på hvert eneste 
nivå, og det er gjeme der de skikke
lige godbitene befmner seg. Store lass 
med førstehjelpskrin og ammunisjon 
er ikke sjelden kost der. 

Både grafikk og lyd er stadig 
helt glimrende. Til tross, det har ikke 
utviklet seg så mye fra forrige ver
sjon. Synd, for det er fortsatt et par 
ting å sette fingeren på. Objekter blir 
svært udetaljerte når du kommer nær
me. DOOM 2 kunne vært bedre på 
flere måter. Fiendene dine, objekte
ne, og kanskje til og med hvert av 
nivåene skulle til en viss grad vært 
tilfeldig generert. Da hadde du om
trent aldri gått lei. Utfordringene had
de blitt forskjellige for hver gang. 
Heldigvis slipper du endel frustra
sjon ved at du starter på det siste 
nivået du var på om du dør, riktig
nok med «bare» en pistol. I tillegg 
har du jo save- og load-funksjoner 

som sørger for at du ikke behøver å 
begynne helt fra begynnelsen hver 
gang. 

Nå har du i tillegg fått en manu
al med spillet, så du får oversikt over 
alt som er tilgjengelig. Det hadde li
kevel vært å foretrekke øm man ikke 
visste alt, men kunne få overraskel
ser underveis. Det er interessant å 
lese beskrivelsen av fiendene dine i 
manualen. En Hell Knight er for ek
sempel beskrevet som det verste uhy
ret på to ben siden Tyrannosaurus 
Rex. For sikkerhets skyld er Barons 
of HeN karakterisert som dobbelt så 
ille. Hensikten er vel å hisse opp spil
leren til å drepe mest ]])ulig. l det 
hele tatt hersker det en nokså ag
gressiv stemning. Hver gang du av
stutter spillet, vanker det steIke trus
ler i ren mafia-stil, samt en klar be
skjed om at dersom du Jkke likte spil
let, er du unormal og aurde skamme 
deg. 

Det har vært hevdet fra mange 
hold at spillet er alt for voldelig. For
handlere av Doom har blitt politian
meldt, og derfor har det nå også fått 
1 8-års grense i butikken. Hovedar
gumentet for deIll1e oppfatningen hai 
vært at dM selv deltar i handlingen i 
et dataspill, og kan dermed bf'jte ned 
moralske grenser i eget tempo, slik . 
du f.eks. ikke kan på en voldsfilm. 
Der er du bare passiv tilskuer, og er 
dermed skal du liksom ha en viss 
beskyttelse mot for mye følelsesmes
sig involvering. Jeg kan ikke si meg 
enig i dette. Jeg vil brnke samme 
argument, men snu konklusjonen på 
hodet. Det at du selv er aktør burde 

Opinions & DOOM-tips! 
DOOM 2 e r  etter m i n  mening mer utfordrende og 
bedre enn DOOM 1. Det er en haug nye fiender 
og et nytt våpen;  en dobbeltløpet hagle. For noen 
kan nok noen av brettene være vanskelige, men 
hva har vi juksekoder for? :) I alle fall virker noen 
av kodene fra DOOM 1 på DOOM 2 .  
Brettsystemet e r  annerledes også, det e r  ikke 
episoder, men 30 brett (?) som holder lenge. 
Dersom du vil spille mot noen, går det an å fjerne 
alle monstrene, og på den måten få en real 
deathmatch. Men det ertilrådelig med nok RAM, 

siden det ellers kan gå litt tregt. 
Trond Meier 

Når du har starta et spill skriver du rett og slett 
koden I DCLEV etterfulgt av et nummer. Num

meret kan være fra 1 1  til 30, som er endel av de 
vanlige brettene (30 er siste brett). Skriver du 

isteden 31 eller 32 hopper du rett inn i gode 
gamle Wolfenstein! ;-) 

Torkel Viereid 
SysOp at Nightline - 67157235 (24hrs) 

vierei dt@nki . no 

vel heller si at du kan lettere kan 
sette egne begrensnlnger og i mindre 
grad delta i handlinger du ikke øn
sker? I tillegg til at grafikken ikke 
på langt nær er så realistisk som på 
fIlm, burde påvirkiningskraften væ
re mye mindre. Det er også vanske
lig å få medfølelse med otrene for 
drapslysten din, ettersom det er klart 
at de er enten følelsesløse zombier 
eller iskalde cybermutanter. 

Det er ikke dermed sagt at det 
er helt ufarlig med Doom. Det 'er rå 
vold - og kun rå vold. Det kan der
for være greit å holde det unna barn. 
Poenget er bare at det er mange an
dre ting som representerer større fa
re for folks psykiske helse enn et 
slikt volclsspil1. Først når grafikken 
og voldsbandlingene blir tilnærmet 
helt realistiske, kan det være på tide 
å rope et varsko. Men foreløpig -
folk bør få herje av hjertens lyst -
hvis de har glede av det. 

Hein Haraldsen 



Jazz Jackrabbit - så Ørene flagrer! 
En aggressiv kanin med 
ekstremt hastverk. Det er 
hovedpersonen i Epic 
Megagames ' nyeste 
plattformspill, Jazz Jack
rabbit. 

PC • shareware Det begyn
ner å bli tomt i dyrehagen. Først kom 
Sega og forsynte seg med alle pinn
svinene, slik at de kunne lage Sonic 
the Hedgehog. Så kom Gremlin, tok 
med seg maurene, lærte dem karate, 
og snart var Zool en realitet. Dyre
beskyttelsen fortviler atter en gang, 
for nå har Epic Megagames tatt ka
ninene, farget dem grønne og gitt 
dem maskingevær. . .  

Resultatet er altså Jazz Jackrab
bit. Jazz har som mål å befri sin kjære 
kanøse, Eva Earlong, fra den onde 
Devan - og i samme slengen redde 
den hellige gulrot -planeten Carrotus 
fra ødeleggelse. Mellom Jazz, Eva 
og halve kongeriket står bare endel 
veps, noen flyvende sverd - og en 
usannsynlig stor hær av skilpadder. 
Og skilpaddene kommer i så mange 
forskjellige varianter at du skulle tro 
du leste menyen på en tibetansk re
staurant - skilpadde med skall, skil
padde uten skall, kjøttrik eller ma
ger; her er det meste. 

Mange varierte oppdrag 
Ferden til vår hissige kanin strekker 
over seks forskjellige oppdrag, hvor 
det siste altså ender i lykkelig gjen
forening med Eva. Hvert oppdrag er 
delt opp i tre brett med ulike miljøer 
- alt fra koselige og åpne landskap, 
til skumle middelalder- og fremtids

scenarier. 
Mellom brettene er det også en 

bonus-Ieve1 med en uvanlig vri - per
spektivet er tredimensjonalt. Her gjel
der det å sprinte bortover en vei mens 
du plukker opp så mange diamanter 
du klarer på den tildelte tiden. Passe 
kuult, men grafikken er klumpete og 
gir lett assosiasjoner til gammeldag
se TV -spill . . .  

JAZZ ER HER: Ingen skilpadde 
skal vandre i fred . . .  

KLUMPETE: Grafikken på bonus-brettet er  rask, men klumpete. 

Jazz styres ellers enkelt med tas
taturet. Han er en spretten kar, og 
det går vanligvis unna så kanin Ørene 
og mer til flagrer i vinden. Iblant er 
det nesten vanskelig å følge med når 
krigskaninen tar sine lengste og kraf
tigste hopp. Underveis plukker du 
opp nye våpen til å bekjempe skil
paddene med - her finner du både 
raketter, sprett-granater eg flamme
kastere. A v andre bonus-gjenstander 
er selvfølgelig ikke kaninens favo
rittføde, gulrøttene, glemt. Disse gir 
Jazz en ekstra piff, spesielt nyttig et
ter ufrivillige sammenstøt med skil
padder ! 

Turbo-sko 
Gulrøttene blir likevel ikke stort an
net enn grønnsaker i sammenligning 
med turbo-skoene som du finner no
en få, utvalgte steder. Ta på disse, 
og hastigheten til den allerede ka
nonkulelignende kaninen økes til det 
dobbelte. Syntes du det var vanske
lig å følge med fra før av, tar turbo
skoene garantert pusten fra deg ! Sti
lig at et spill som dette kan gi et 
skikkelig fartssug . . .  

Skjermbevegelsene i Jazz Jack
rabb it er også utrolig myke. Det 
eneste spillet som omtrent klarer det 
samme er Zool. Riktignok, når Jazz 
beiner av gårde på det raskeste i sine 
turbo-sko, bør du ha en sprek 486 
for at PCen skal henge med. Det er 
ikke dermed sagt at du kommer til å 
henge med, uansett. . .  

Frisk grafikk 
og fengende lyd 
Den raske grafikken er profesjonell, 
detaljert, og spruter vitalt i alle regn
buens farger - uten at helheten blir 
skrikende. Men, jeg kunne nok Øn
ske meg at animasjonene til de stør
re skilpaddene var litt mer gjennom
arbeidet. Nå ser de ut som giraffer 

med gangsperre . . .  
Krystallklare og tøffe lydeffek

ter er gjennom hele spillet - her har 
designerne gjort seg skikkelig flid. 
Musikken er for det meste også vel
dig fengende og av god kvalitet. Lyd
bildet gjør derfor mye for «følelsen» 
av spillet, og et lydkort i maskinen 
din er nesten påkrevet. 

På tross av justerbar vanskelig- · 
hets grad, så bli� Jazz Jackrabbit raskt 
for lett. Det skal ikke lange tiden til 
før du redder Eva Earlong og lærer 
den onde Devan-padda litt folke
skikk. Uansett - takket være følel
sen og fartssuget du får av å spille 
Jazz Jackrabbit, er dette et spill du 
likevel kommer til å ta fram igjen -
mange ganger. 

S å, Jazz Jackrabbit kommer 
virkelig til sin rett når du er lei av 
svette Windows-menyer og treige 
eventyrspill. Fest kaninørene, skrell 
noen gulrøtter og sprett i det ! 

Håkon Ursin Steen 



Se - enda et kontinent! 

Det finnes etter hvert en 
god del oppdagelsesrei
sende å holde styr på. 
Columbus, Marco Polo, 
Da Gama, Onkel Reisen
de Mac og Neil Arm
strong er blant de mest 
kjente. Våre venner hos 
Knowledge Adventure 
har nok en gang fått det 
for seg at de skal gjøre 
det hele mer oversiktlig, 
og har laget en ny kunn
skaps-CD. 

PC CD I utgangspunktet er 
dette produktet en film som tar for 

seg forskjel lige oppdagelser opp 
gjennom tidene, men du kan etter 
hvert søke rundt på temaer og nøk
kelord. Den spinkle en-siders manu
alen lover �ss at vi ved hjelp av The 
Discoverers snart kan reise i tid og 
rom, og at vi kan se filmen eller ut
forske andre sider av dette utrolige 
programmet. 

Denne testen er en slakt. Der
som du synes det er kjedelig å lese 
om hvor utrolig misfornøyd en jour
nalist er med en sak, råder jeg deg til 
ikke å lese mer. 

Du henger med ennå? Vel, The 
Discoverers er et skremmende ek
sempel på hva som ikke er bra ved 

mediet CD-ROM. Det er fristende å 
tro at det fra produsentenes side spe
kuleres i å kunne fylle en CD med 
masse fengslende flott grafikk via di
gitalisert animasjon og bilder, fengs-

lende samplet tale og musikk, for der
etter å snekre det hele sammen med 

. en kjapp fengslende pascalrutine. 
Dessverre er det eneste fengslende 
ved dette produktet det teite uttryk
ket du blir sittende igjen med når du 
tenker over hva du faktisk betalte for 
programpakken The Discoverers . 

For treigt 
Jo, det er endel bra grafikk invol
vert, og jo, det er endel fin samplet 
tale. Knowledge Adventure har også 
slengt med to-tre spill som du kan 
kose deg med. Beklageligvis blir alt 
dette bare så vanvittig i veien, siden 
filmen er treig og kjedelig, program
met har en lei tendens til å låse seg, 
og kontrollsystemet er uoversiktlig 
og lite gjennomtenkt. Jeg kan bare 
gjette hva de kloke hoder hos K.A. 
tenkte rett før de sendte dette verket 

ut på markedet: 
- Wow ! Dette er temmelig ubru

kelig ! La oss selge det til noen tul
linger som lar seg lure av x-antall 
megabytes med grafikk ! 

Produktet The Discoverers er et
ter min mening tvers igjennom dår
lig, og anbefales ingen. 

Produsent: 
Knowledge 
Adventure 

Claus Grøvdal 

Prøv heller 3D Dinosaur Adventure fra 
samme selskap. Behørig omtalt i TEKNO 
nr. 4/5-94, der det fikk rosende kritikk! 

-7-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
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S O F T W A R E  C L U B  

Ordretelefon 69 25 83 48 
Ordrefax 69 25 88 83 

Skredderveien l ,  Postboks 3067, l 506 Moss Åpningstider: Man-tors 9-20 - Fredag 9- 1 8  - lørdag 1 3- 1 7  

PC-SPILL 
1 942 Pacific Air War 
Alone in the Dark I l  
AI Qadim 
Battle Isle Il 
Bloodnet 
B Wing 
Beneath a Steel Sky 
Campaign I l  
Cannon Fodder 

, Carriers At 
Champ. 
Comanche 
Dark Sun 
Day of 
Doom I l  

399," 
365," 
335," 
365," 
399,-
225," 
365," 

Pacific Strike 399," 
Pacific Strike Speech 2 1 5," 
Pinball Fantasies 349," 
Police Quest IV 365," 
Reunion 365," 
Sam & Max Hit the Road 399," 
Settlers 365," 
Sim City 2000 365," 
Strip Pot 289," 
Tactical Man. Scotland 325," 
TIE fighter 439," 
UFO " Enemy Unknown 399," 
Ultima VIII " Pagan 439," 
Unnatural Selection 289,-
Quest for Glory IV 365," 

CD-ROM 
Aegis Guardian of Fleet 439," 
7th Guest 1 Dune 529," 
Battle Isle Il - 485," 
Beneath a Steel Sky 439," 
Bloodnet 399," 
Chessmaster 3000 MPC 399,
Civil ization/Railroad 289," 

4 1 5," 
325," 
485," 
399," 
2 1 5,"  
365," 
365," 
365," 
399,-
4 1 5, "  
2 1 5," 
399," 
399," 
289," 
439 

Amiga CD32 
Arcade Pool 1 89," 
Alien Breed & Quak 255," 
Bubble'n'Squeek 289," 
Casrles Il 289," 
Chaos Engine 289," 
Dark Seed 289," 
Fly 1 89,-

4 

, 
259," 
1 89," 
259," 
325," 
289," 
399," 
1 89," 

Faldo Golf 325," 
gel ManseIl 289," 

nball Fantasies 3 1 5," • 

Pirates Gold! 289," 
Ryder Cup Golf 289," 
Sensible Soccer 92/93 255," 

Mario Simon the Sorcerer 365," 
Megarace _�����M

�
e
.

th
�
a;�

�
ne Brothers 289," 

Microcosm 439," 3 1 5," 
Microsoft Encarta 1 259," 289," 
Myst Windows 439," 289," 
Operation Overlord 289," 289," 
Outpost 439." 25,-
Police Quest IV 399," 
Rebel Assault 439, " 

Reunion 365," 
Sam & Max Hit the Road 4 1 5," 
Shadowcaster 399," 
Space Quest I "V 399," 
Spellcasting Party Pak 365," 
Strike Commander 439," 
Strip Pot 289," 
Theme Park 399," 
TFX 439," 
Tuneland 399," 
Ultimo 7 Complete 399," 
Ultimate Footbal l  399," 
Who shot Johnny Rock 365," 
Wing Comm./lndy 500 2 1 5," 
+ mye, mye mer . . .  

Vi har også spill til Amiga 
500 og 1 200/4000. 
Ring for pris! 

Diverse 
Comp Pro CD32 Pad 2 1 5," 

Alle priser inkl .  moms 

OBS! Alle våre spill er 
komplette utgaver, i kke bil l ige 
"CD' en i en pose og kopiert 
manual" såkolt OEM" gaver! 

For 
pusl 
PC? 

kr 1 6  
med 8 MS RAM " 540 MS harddisk 
1 4" SVGA skierm. Pris inkl .  mva . :  

Skr"-... eien I 

De fleste titler p,å lager. Rask levering. Postens avgifter tilkommer. Forbehold om trykkfeil 

Alle annonserte priser er medlemspriser. Ikke
medlemmer må betale 30 kr mer pr. tittel . Medlemskap 
koster 50 kr pr år  og g i r  deg vårt medlemsblad 6-8 
ganger i året med anmeldelser og omtale av nye spil l , 
og en komplett l i ste over ti lg jengel ige spi l l  på markedet. 
Dessuten hjelper vi deg med hints ti l de fleste 
eventyrspi I l .  

Velkommen mecJ VISA, Eurocard/ MasterCard & Diners 

FRIPOST 

Fripost avtale Afctic Softw.:,fe Club 
1 506 Moss 

Du skriver d in besti l l ing på et ork. Husk navn, adresse, 
telefon, hvi lken maskin du har og om du skal bl i  
medlem . Merk konvolutten "Arctic Software Club, 1 506 
Moss" og " FRIPOST" i øvre høyre hjørne og postlegg 
besti l l i ngen . Gratis og greit for deg ! 



Stygg sak 
Datateknologi kan som kjent brukes til 
mye forskjellig. Fra vårt østlige naboland 

kan vi fortelle om 
en stygg sak i så 
henseende. Den 
svenske avisen 
Expressen har i 
sitt søndagsbilag 
avslørt at Hennes 
& Mauritz-re
klamene med An
na Nicole Smith 
- fru S mith blant 
venner - er sterkt 
retusjert ved hjelp 
av datateknologi . 
Et sjokkert 
svensk folk har fått se «før»- og «etter»-bildene, som 
ikke etterlater noen tvil om at fru Smith er blitt betyde
lig pyntet på. Blant annet er noen meget skjemmende 

rynker fjernet. Det gjelder også en lite pirrende skygge rundt navlen. Det skal 
dessuten ha vært antydning til hår under modellens armer. Alle disse vederstyg
gelighetene ble ryddet av veien før bildene av Nicole kunne se offentlighetens 
lys. Og verktøyet var et ganske vanlig bildebehandlingsprogram . . .  

Uheldig 
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  

I Lisa rie -f: ichael = 
Endel svært kreative bi
drag fant veien til IBMs 
Leonardo da Vinci-kon
kurranse. Blant annet et 
program som skulle sØr
ge for automatisk instal
lering av programvare på 
Pc. Sikkert en god ide, 
hadde det ikke vært for 
det beklagelige faktum 
av installeringsprogram
met ikke lot seg installe
re . . .  

Opera 
Alexander B ard l 
A rmy of Lovers kan 
i kke noter, men 
skriver likevel ope
ra. - Ikke noe pro
b lem når e n  kan 
bruke PC, sier han . . .  

Oh, God ! 
Det britiske telefonsel
skapet Cellnet har utgitt 
en bok med historier om 
mobiltelefonen på godt 
og vondt i dagliglivet. 

I boken fortelles det 
om en meget bekymret 
mor som ringte politiet 
etter å ha hørt datteren 
skrike «Oh, God ! Oh, 
God ! »  i telefonen. Hun 
var overbevist om at dat
teren var havnet i et bas-
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En ganske sterk historie, kjærlighets
affæren mellom Lisa Marie Presley 
og Michael Jackson, spesielt sett på 
bakgrunn av den siste tids bame-

• 
kosavsløringer. Om historien ikke 
er pikant nok i utgangspunktet, vet 
tysk presse å piffe den opp ytterli
gere. Avisen Bild Zeitung har nem
lig tatt datateknologien i bruk. De 
har brukt et «avansert bildebehand
lingsprogram» for å klone to fo
tografier, ett av Elvis og ett av 
Michael. Nå trodde vi at det var 
Lisa Marie, og ikke Elvis, Mic
hael har kastet sine øyne på, men 
resultatet er i alle fall babyen på 
bildet til høyre. Slik vil stjerne-
parets førstefødte se ut: «Ein ::�!i;����!!2����rh Wunderkind,» skriver Bild Zei-
tung - og fortsetter: «Der Computer 

schaut in die Zukunft: Jackson junior - so konnte er aussehen. 

Schwartze Haartolle wie Groj3vater Elvis, schone dunkle Augen wie Papa JaCk-. 
son. » Avisen kan fortelle at Lisa Marie allerede er på vei . . .  

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

Illustrasjon fra boken «Mobile Moments». 

ketak med en potensiell 
morder, og det trodde 
også politiet. De fikk seg 
en overraskelse da de 
stormet inn i soverom
met og oppdaget datte
ren i heftig elskov med 
kjæresten. Hun hadde 
uforvarende rullet oppå 
mobiltelefonen og utløst 
redial-knappen . . . 

, � / - � O � " ,� �- . 
•. "" � .,I_JI \I 

P L U S S ! 

Ansvarlig redaktør: 
I NG E  MATLAN D  

Medarbeidere i dette nr.: 
HAKON U RS I N  STEEN 

CLAUS GRØVDAL 
YNGVE KRISTIANSEN 

H E I N  HARALDSEN 
CHRISTER PETTERSEN 

JOHNNY YEN 
RUNE MYRLAND 
MORTEN SØBY 

JO-HELG E  PAULSEN 

Redaksjonens adresse: 
TEKNO PLUSS! 

Postboks 49 
1 4 1 4  Trol låsen 

E-mai l :  
tekno @ tekno . no 

Annonsesalg:  
LENA GARST AD 

Telefon:  222 1 541 0 

ABONNEMENTSSERVICE 
Postboks 5462 M�orstua, 

0305 0SL 

Telefon: 
22961 375 

Mandag t i l  fredag 0800-1 600. 

Utgiver: 
HJEM M ET MORTENSEN AS 

Postboks 5001 Majorstua, 
0301 OSLO 

Redaksjonen overtar intet ansvar for 

manuskripter og bilder som ikke er bestilt. 

Trykk: 
HJEMM ET MORTENSEN 

TRYKKERI AS 

({� HJ EMMET··· .MORTE N S E N  
, �. 

• • •  • • • •  : Neste 
• 
• 
• 
• 
• 

nummer 
kommer 

24. januar! 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• • • • • • • • • •  



CD-ROM plater, fremtidens bibl iotek 
M EDIASHARE 
Mediashare, en serie på 
1 t i l  1 5  C D-plater. 
DOS, Windows, Windows 
NT & OS/2 verktøyer, d i 
verse d rivere , tusenvis av 
sp i l l ,  fonter, m u lt imedia ,  
a n i m at i o n e r, kom m u n i 
kasj o n ,  c l i p a rt ,  d i a g n o 
st i kk ,  ant iv i rus ,  m u s i kk,  
mus ikkmod u le r, natu rbi l �  
der, databaser, nettverks
progra m m e r  ed itorer og 
kom m e rs i e l l e  oppdate r
inger og mye, mye mer. 

MEGASHARE 
MegaShare 1 ,  2 og 3. 
Disse tre platene forsyner deg 
med det siste i nnen software 
t i l  windows Publ ic Domain og 
S h a reWare på m a rk e d e t .  
Utvid d itt kjennskap ti l  Win
dows med C D  av meget høy 
kval itet, og med h u ndrevis av 
megabyte data. 

TYPOSHARE ", 
Her finnes det 2 plater med 
fonter, ikoner og symboler. 
Med denne fontpakken på CD 
har du fonter til enhver anledning, 
enten det er til salgsbrev, tekst
behandling eller desktoping. Over 
500 fonter pluss mange symbol
er. Fontene er i Postscrips og 
Truetype for Windows og OS/2. 

Komplett PC - 486DX2 - 66 
• Desktop eller mini  tower kabinett med Nemco-godkjent 

elektronisk støydempet strømforsyning. 
• ADM 486DX2 CPU, 66 MHz 
• 4 MB RAM 
• 1 28 kB cache RAM 
• 3,511 1 ,44 MB floppy 
• 32 Bit VESA VGA aksellerator 

kort med 1 MB videoRAM nt'\. .,. • 32 Bit VESA harddisk controller '). n., V r 
• 420 MB harddisk , :-I  \(0"-'" 
• 1 411 mon itor SVGA l 024 x 768 • �o 

og 
"efJ"e" 

\"fJ"-\' � (" og 
• Cherry tastatyr e�\O(g\O 
Ferdig innlagt MS-DOS 6.2 - MS-Windows 3. 1  for workgroups - Ordre nr. 1 002 

Ta kontakt, be om vår brosjyre. 

Forhandlere søkes 

SUPERGAMES 
Su pergames består av en 
serie på 4 plater med topp 
spi l l  og demoer. 
Nytt fra «Apogee» - Raptor. 
Num mer 1 e r  den fø rste CD 
på markedet med nye Action 
spi l l  fra Apogee. El lers finner 
man Doom,  N u kem I l  m . m !  

WINGAMES Veil. pris kr. 1 69,-
Wingames består av en serie på 3 plater med topp spil l  
og demoer. 
Dette e r  en C D-ROM med masse spi l l  for Windows. 

• 

EROTIC 
Erotic CD-plater fin nes i en 
serie på 1 til 8. 
E n d a  e n · s u ksess r i k  C D  
kolleksjon med erotiske bi lder 
i det høyoppløsl ige Kodak 
Foto CD-formatet. Kan også 
leses i andre formater. Innfri 
dine drømmer med erotic CD. 
Ingen videre spesifikasjoner . . .  

Dette er bare en liten smakebit 
på alle CD-ROM som vi har 
tilgjengelig. Listen oppdateres 
jevnlig med nye interessante 
og underholdende plater. 

ADICM CD-ROM spillere 
Double speed, AT Bus-tilkobling 

single- og multisessionfor lesing 

av CD-DA, Kodak Foto-CD og Audio-CD. 

Kapasitet: 
300 kB/sek overføringshastighet, 

350 mlsek average accesstime, 

60 mlsek accesstime 

(sammen med Ultra CD). 

Distribueres i Norge av: Nota Data AlS 

Alle priser er eks. mva. 
Send inn kupongen for å få tilsendt fullstendig oversikt på alle våre CD-ROM 
plater. Listen med CD-ROM oppdateres jevnlig og blir sendt ut til alle interesserte. 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I Ja takk, send meg oppdatert liste over CD-ROM titler, CD-ROM 

I spiller, komplett PC'er og PC-komponenter. 

I Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

I 
I Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n1 

I Pnr. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 
"U 

I Tlf. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fax. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 
I � 

I 
Kupongen sen1es ti l :  Noto Data AlS, Pb. 1 87 - 3081 Holmestrand ':R 
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I Shape-U 
får du m 
• Hud-, hår- og 

kroppspleie 
• Trim og trening 
• Kostholds- og 

diettprogrammer 
• Fritidsmoter 
• Kosmetikk og 

produktnyheter 

PRØV HELSE· OG 
SKJØNNHETS· 
MAGASINET 

o 

1 6  MAN DER 
TIL CA. 
HALV PRIS! 

• Ernæring og sunnere matlaging 
• Tidsplanlegging 
• Karriere og økonomi 
• Samliv 
• Alternativ medisin 
• Egenutvikl ing 

Klipp ut og send i dag ! 
Porto er betalt. 
Du kan også 
bestille abonnement 
på tlf. 22 96 1 3 90 
eller på fax 
nr. 22 69 60 1 0  

c � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ��� � 
J A , Jeg ø nsker å spare kr 94,- og besti l ler et I Kan sendes I 

• 6 måneders prøveabon nement t i l  kun kr 98,- : ufrankert : 
: Shape-Up : 
I betaler I I I 
I portoen I 

Navn · I.. _ _ _ _ _ _ _  .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adr. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postn r./sted : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tlf . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
lEKNO PLUSS! 7/94. 

Når t i lbudsperioden utløper,  bl ir  abonnementet mitt 
fornyet automatisk om jeg i kke g ir  annen beskjed . 

SVARSEN D I NG 
Avtalenr. 1 1 7  000/376 PS 

SIIAPE-UP 
Majorstua 
030 1 Oslo 


