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3,511 disketten ble oppfunnet av Sony i 1980. Siden den gang er det solgt 
over 1 milliard Sony 3,5

11 disketter. Det selges 3 Sony disketter hvert sekund! 

Disketter fra Sony har IISuper cleaning mechanismll• Dette fjerner alle partikler fra diskettoverflaten. 
Behovet for rensing av diskettstasjonen reduseres og du unngår feil. 

Sony tester hver eneste diskett. Kjøper du en Sony kan du være trygg på kvaliteten. 
Sony's forskning og utvikling vil alltid sikre det beste og siste av ny teknologi. 

Kjøp Sony - så er du sikker! 

SONY. 

Sony Norge, Nedre Kalbakkvei 88, 1081 OSLO Tlf.: 22 30 35 30 Fax: 22 32 36 39 
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Internet er verdens 
største datanettverk. 
Har du tilgang til nettet, 
kan du skrive DIREKTE 
til TEKNOs redaksjon -
uansett hvor du er i 
verden! 

TEKNO blir globalt! Alle Internetbrukere kan 
skrive til oss DIREKTE på følgende adresse: 
tekno@tekno . no. Skriv ti l oss om du har 
noe på hjertet - tips, ideer ris eller ros. Her 
kan du også sende din BØRSEN-annonse, 
og du kan søke etter internasjonale kontak
ter og bruke din egen Internetadresse! Kom 
på nettet & møt TEKNO (og resten av ver
den) ! ! !  

TEKNO utgis av Allers Familie-Journal AS, postboks 250 Økern, 0510 
Oslo. Ansvarlig redaktør: Inge Matland. Salgssjef: Ole Morten Ring
dal. Forlagssjef: Trond Undholm. Telefon: 22636000. Telefax: 
22636050 Abonnement-telefoner: 22636161· 22636162. Trykk: 
Aller Trykk AS, Oslo 1994. Internet-adresse: tekno@tekno. no 
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Rapport 

Hefti 

Amiga CD32 med 
Full Motion 

o st-ernekri 
å CD-ROM! 

Du skal ikke tro på alle 
treige gubber. Det mener 
PR-folkene hos Amiga, 
og sikter til administre
rende direktør Tom Cul
linsky hos konkurrenten 
Sega. I fjor sommer sa 
Cul/ins/cy: - Vi skul/e 
kunne lansere en 32-bits 
spil/maskin i morgen, 
men problemet er prisen. 
Og vi tror ikke at det pro
blemet kommer til å bli 
løst i år el/er neste år . . .  

Sånn dreit han altså på draget, 
Sega-mogulen. For Amiga kom 
med sin 32-bits spi l l  maskin -
Amiga CD32 - allerede i fjor, til 
en pris som kan konkurrere med 
det meste. 3.990 kroner er veile
dende utsalgspris for CD32 på det 
norske markedet. Da får du med 
en CD med to spil l  på kjøpet. Si
den lanseringen er det kommet 
et dryss med spill - riktignok av 
ymse kvalitet - til maskinen. 

But there is more, som det 
heter i reklamen: Med filmmodu
len FMV - det står for Full Motion 
Video - skal du nå også kunne 
kjø re videoer og spillefilmer på 
maskinen, med glitrende bilder og 
mu l ighet for digital surround
sound-Iyd, ifølge reklamen. 

Har du allerede en CD32, kan 
du kjøpe FMV-modulen til en pris 
av ca. 2.500 kroner inkl. moms. 
Den er såre enkel å sette på 
plass: Du åpner et deksel på 
baksiden av CD32en og skyver 
inn modulen. That's it, and that's 
that. 
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Skal du kjøpe en CD32 med 
FMV-kort, er prisen ca. 6.000 
kroner inkl. mva. 

Addon AS er norsk distribu
tør (tlf. 22564200). 

MPEG-komprimering 
Filmene kommer i Philips' CD-I
format, og kan også kjø res på 
vanlige CD-l-spillere som tilfreds
sti l ler MPEG1 -standarden . Be
nytter du en CD-l-spiller fra Phi
lips, trenger du et spesielt adap-
ter. 

. 

Digital video lagrer, som 
navnet sier, bildet digitalt, i 
motsetning til vanlig videobånd 
som benytter analog lagring. Til 
sammenligning kan vi si at du 
får omtrent samme kvalitets
forbedring på bildene, som du 
får bedre lyd på musikk-CDer i 
forhold til vanlige lydkassetter. 

Amiga CD32 FMV-modul be
står av selvstendige kraftige gra
fiske prosessorer som kan pakke 
ut meget store datamengder i 
stort tempo. Dette tilsvarer 25 bil
der i sekundet, og tilsvarer vanli
ge TV-overføringer. 

MPEG-standarden er utviklet 
i samarbeid med flere av industri
ens store firmaer. Foruten Com
modore dreier det seg om bl .a. 
Panasonic, Philips, JVC, C-Cube 
og amerikanske Motion Picture 
Expert Group. 

16,8 millioner farger 
MPEG bildedata vises utpakket 
på skjermen i 704x576 punkter i 
24-bits fargeoppløsning, dvs. at 
du har en palett på 1 6,8 mil l ioner 

farger. Dette tilsvarer omregnet 
en bildeoppløsning til tilsvarer S
VHS-standard. 

Ved å benytte TV eller moni
tor med S-VHS-inngang, utnyttes 
bildeoppløsningen fullt ut. Har du 
ikke S-VHS-inngang på fjernsy
net, kan du likevel få brukbare 

resultater på skjermen ved å be
nytte henholdsvis scart-, compo
site- eller antennetilslutning. 

Rock + video! 
På en video-CD kan det maksi
malt være 74 minutters video in
klusive 1 6-bit stereolyd. Det er 



meget store datamengder det er 
snakk om. PAL-standarden kre
ver at det skal vises 25 bilder pr. 
sekund. Ett bilde fyller reelt ca. 
0,3 MB bildedata. 

En CD-ROM kan maksimalt 
inneholde ca. 660 MB. Men i kraft 
av datakompresjonsteknologien 

MPEG oppnår man et kompre
sjonsforhold på 50: 1  på en video
CD. Filmer som varer utover 74 
minutter, leveres på flere CD-pla
ter. 

Det er også forventet at mu
sikkindustrien raskt vi l  utnytte 
fordelene med video-CD, som 

gjø r  at musikere utover å utgi si
ne nyeste hits på CD i tillegg kan 
gi ut sine musikkvideoer i digital 
kvalitet. 

De første titlene er allerede 
på plass, og blant dem finner vi 
konsertopptak med Bon Jovi, la
get av musikkanalen MTV i for-

bindelse med bandets Keep the 
Faith-turne. Konserten kommer 
på to CD-plater i en pakke. Den 
første CDen inneholder låtene
With a little help from my friends, 
Love for sale, Lay your hands on 
me, Blaze of Glory, Little bit of 
soul, Brother Louie, og Bed of TEKNO.SI 



Roses, mens den andre byr på 
Living on a Prayer, Fever, It's my 
Lite, We gatta get out at this Pla
ce, Wanted Dead or Alive, 171 
sleep when I'm dead, Bad Medi
cine og Keep the Faith. 

Alt i alt 73 minutter med lyd 
og bilde - inkludert �t par bak 
scenen-opptak med artistene. 
Med CD32-maskinen koplet til 
TVen og stereoanlegget kan du i 
utgangspunktet late som om du 
har Surround-sound, for lyden blir 
absolutt bra selv på et temmelig 
middels stereoanlegg. Med ste
reolyd forfra og bakfra og utmer
ket bildekvalitet blir det ganske 
bra trøkk. Investerer du noen tu
senlapper (endeL . .  ) i skikkelig 
Surround-sound-utstyr, kan du 
kalkulere med multimediaorgas
mer i heimen når det måtte pas
se deg. 

Med kontrollenheten kan du 
når som helst fryse bildet, og her 
slipper du forstyrrende striper på 
skjermen. Du kan spole frem og 
tilbake, men på Keep the Faith
CDen kan du dessverre ikke 
spole frem til den-og-den-Iåten 
sånn uten videre, fordi alt er gjort 
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som ett opptak. 
Blir du trøtt av TV-bildene kan 

du selvfølgelig kutte ut TVen og 
nyte platen som en vanlig musikk
CD. 

Usynkont! 
CD32en hadde ingen problemer 
med å kjøre Bon Jovi-CDene. 
Men da vi testet et par av film
titlene som er tilgjengelige, fikk 
Amigaen problemer. Maskinen 
klarte ikke å skyfle unna bilde
data fort nok i forhold til lyden. 
Vi tok dette opp med Commo
dore, som forsikret oss om at 
det må ha vært en feil på den 
test-maskinen vi hadde. 

- Selvfølgelig skal alle fil
mene vises med synkron lyd 
og bilde, lyder garantien der
fra. 

Vi velger å tro dem på det, 
fordi  det vi l le være en nokså 
halsløs gjerning å gjøre denne 
lanseringen ellers. Vi kan dermed 
fastslå at kvaliteten er svært bra. 
En bitteliten skjønnhetsfeil bør l i
kevel nevnes: Når maskinen job
ber som verst, kan du noen gan
ger høre små knepp fra høytta-

lerne. Det er ikke spesielt sjene
rende, men de minner oss om at 
CD32 ennå er et ferskt produkt. 

Spekulantene kommer! 
Den første filmen vi fikk ti l testing 
var innholdsmessig en søppel
haug fra ende til annen - nemlig 
filmen Black Rain med Michael 
Douglas i en slags hovedrolle. 
Dette er en voldelig og rasistisk 
fi lm, og enda et eksempel på at 
kyniske spekulanter kaster seg 
over ny, spennende teknologi hvis 
de tror det kan gi penger i kas
sen. Men hvem har sagt at vi vil 
underholdes av brutal vold og 
primitive holdninger? 

Star Trek VI - med undertit
telen The Undiscovered Country 
- er en annen av filmene vi har 
testet på CD32. Etter vår mening 
er det lyden som er det store i 
denne filmen . På et digert kino
lerret bl ir sikkert romfartøyene 
imponerende også, men på en 
vanlig TV-skjerm ser du at det 
bare dreier seg om leketøy. Ly
den blir knall når du kopler CD32-
maskinen t i l  stereoanlegget.  
Voldsomme motordrønn, kosmis-

ke eksplosjoner og saker som 
suser avgårde i lysets hastighet 
- åjoda, det gjør at du nesten 
føler at du er der ute i verdens
rommet et sted. 

Supplement til PCen? 
Til tross for meget store krav til 
datautpakn ing ,  utnytter CD32 
bare ca. 4 prosent av CPU-kraf
ten. Amiga CD32 har et operativ
system som muliggjør ekte multi
tasking, dvs. at du kan benytte 
flere programmer samtidig . Du 
skal derfor også kunne kjøre an
dre programmer samtidig som det 
vises digital video på skjermen. 

Det er varslet nye, avanserte 
TV-spill til maskinen i tiden frem
over. På disse spillene vil det bli 
lagt inn levende video i bakgrun
nen til spillfigurene, og du skal få 
en helt ny og virkel ighetsnær 
opplevelse, ifølge reklamen. 

Kanskje kan CD32 bli et sup
plement for PC-eiere som sliter 
med at datamaskinen deres ikke 
er kraftig nok til å kjø re de kraf
tigste spillene. Oppgradering av 
PC kan bli en ganske kostbar af
fære, og helt enkelt er det ikke. 



Bruker du PCen stort sett til strei
te programmer som tekstbehand
ling 0.1., kan det kanskje være 
gunstigere, både økonomisk og 
rent praktisk, å skaffe seg en 
CD32 som spill maskin.  Det er i 
alle fall verd en vurdering . . .  

Flere kommer 
Du kan imidlertid være ganske 
sikker på .at konkurrentene ikke 
kommer til å la Amiga være alene 
på banen særlig lenge. Atari sys
ler allerede med en 62-bits mas
kin, og Sega er ganske sikkert 
ikke feid av banen for all tid. 

Commodore mener at vi 
uansett ikke vil oppleve noen 
formatkrig mellom produsente
ne - MPEG er allerede aksep
tert av de fleste, og MPEG vil 
bli en felles standard i over
skuelig fremtid, lyder budska
pet. 

Nirvana! 
Men hva vil så vi ha på CD? Jo, 
actionfi lmer uten primitiv vold.  
Mere livemusikk. Nirvana, takk. 
Nirvana med et museklikk! Detvil 
vi ha. På Amiga. På PC. På Mac. 
Hører dere? 

Tekst : I nge Matland 
Foto: Sjø berg og 

BulleBulle 

Den første virkelige multimediamaskinen for folk flest! 

Rappor 

Her er noen av CD-filmtitlene som 
er tilgjengelige fa firmaet ProNet 
AS i Stavanger (tlf. 51 8901 51 ): 

• The Premiere Collection 
Encore 

Diverse musikalhits av Andrew 
Lloyd Webber. 

• Black Raln 
Voldsfi lm med bl .a .  Michael 
Douglas. 

• Bon Jovl 
Keep the Faith 

Liveopptak fra Keep the Faith
turneen . 

• Bryan Adams 
So Far So Good 

• Cartoon Carnlval 
Tegnefilmkavalkade. 

• Farlig begjær 
Actionfi lm med bl .a. Michael 
Douclas. 

• Ghost 
Actionf i lm med bl .a .  Patrick 
S wa yze, Demi Moore og 
Whoopy Goldberg. 

• Jakten pj Røde Oktober 
Med Sean Connery som rus
sisk ubåtkaptein. 

• Mannen med den 
nakne pistol 

Med bl.a. Leslie Nielsen. 

• Star Trek 6 
Stjernekrig i verdensrommet. 

• Sting 
Eks-Police-bassisten i full ut
blåsning. 

• Top Gun 
Actionfilm med heftige flysce
ner. Med bl.a. Tom Cruise. 

• Wayne's World 
Amerikansk komedie. 

• The Cure 
Liveopptak med den engelske 
toppgruppen. 

• De uovervinnelige 
Med bl.a. Kevin Costner. 
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Barneombudet ser på dataporno 
----------------------------

I Trond-Viggo vil ha regler for 
I elektroniske oppslagstavler 

Barneombud Trond-Viggo Torgersen har - sammen med sin medarbeider Kjell Oskar Granlund - sett på datavold og dataporno i TEKNOs redaksjon. 

Barneombud Trond-Vig
go Torgersen kaster sine 
øyne pi PC-skjermenes 
sex- og vold-innslagl 

- Det skjer en rivende utvikling 
innen edb .  Utviklingen går så 
raskt at verken myndigheter eller 
andre har oversikt over hva som i 
dag er mulig å distribuere fra PC 
til PC, sier Trond-Viggo til TEK
NO. 

Barneombudet mener at vi 
trenger kjøreregler for elektronis
ke oppslagstavler. Sammen med 
TEKNO-redaksjonen har Trond
Viggo sett på et bredt utvalg av 
det som finnes av filer og meldin
ger på BBSer her i landet. 

- Endel er bra. Endel er søp
pel. At det finnes porno på mange 
baser, er kanskje ikke det store 
problemet. Men det som kan væ
re et problem, er at det som dis
tribueres via databaser ikke er 
underlagt noen form for kontroll . 

- Hva slags kontroll tenker du 
på? 

- Vi har i Norge en offentlig 
filmsensur, som bl.a. har til opp-

gave å fastsette aldersgrenser for 
filmer. Vi kan nok diskutere klok
skapen i de reglene vi i dag har. 
De aldersgrensene vi har, er det 
mange som ønsker å endre på. 
Det er også mange som mener 
at sensuren slipper igjennom for 
mange volds- og for få sexscener. 
Da videomarkedet åpnet seg, var 
vi med en gang ute på sykkeltur. 
Vi kan aldri få en fullgod kontroll 
av aldersgrensene for dem som 
ser på videofilmer hjemme. Men 
vi kan trekke alle filmer med 1 8  
års grense bort fra videomarke
det - hvis vi vil .  

- Så du vil h a  e t  strengt sen
sur politi som skal bestemme hva 
vi skal få se og ikke se? 

- Det jeg ønsker er at vi ser 
på alle bilde- og opplevelsesme
dier - og da inkluderer jeg data
teknologien - under ett. Først må 
vi sette oss inn i hva som faktisk 
finnes, sånn at vi vet hva vi snak
ker om. Deretter må vi finne ut 
hvordan vi kan ordne dette på en 
grei måte. 

8 • TEKNO SE OGSA TEKNOFORUM pA s. 24! 

Vil vekke politikerne 
Sammen med sin medarbeider 
Kjell Oskar Granlund har han vært 
på flere besøk i TEKNOs redak
sjon for å bli nærmere kjent med 
det som finnes. TEKNOs Yngve 
Kristiansen ( 1 9 )  og Harald 
Børtveit (1 8) kunne vise masser 
av sex & vold på PC-skjermen -
det meste hentet fra elektroniske 
oppslagstavler. De viste blant 
annet det nye og svært voldsbe
fengte PC-spillet Doom - og et 
stort utvalg av dataporno. 

- Jeg visste ikke at det var så 
.gode animasjonsmuligheter, sier 
Trond-Viggo etter at TEKNOs 
medarbeidere har vist et utvalg 
av sexfilmer på PC-skjermen. 

Barneombudet mener mye 
av det som ble vist, burde vært 
luket vekk - og nå vil han vise 
porno- og voldsinnslagene for 
politikerne. 

- Spredning via databaser kan 
utvikle seg til å bli en ny distribu
sjonskanal utenfor enhver kon
troll .  Politikerne må følge med i 
hva som skjer, og dette må de få 
se! sier Trond-Viggo Torgersen. 

Skriv til Trond-Viggo 
om hva du mener 
Barneombudet ønsker også å 
høre hva norske databrukere 
mener. Har du ideer og syns
punkter? Hva er bra og hva er 
dårl ig? Hvordan skal vi kunne 
skille ut det som er dritt? Vi vet at 
mange BBS-sysoper og -brukere 
har meninger om dette. Benytt 
sjansen til å si din mening til bar
neombud Trond-Viggo Torgersen. 

Adressen er: Barneombudet, 
postboks 8036 Dep., 0030 Oslo. 

.•. eller ring 
Du kan også si din mening på 
KLAR MELDING-telefonen - 800-
31 700. 

• Barneporno avslørt på 
BBSer! Bla om og les sven
ske Radda Samens rapport! 

Tekst og foto: 
Inge Matland 



AMIGA J200 
2MB, mus, musmatte og 
brukermanualer 3.790,-

J 20MB harddisk 
til Amiga 1200 2.690,-
I<abelsett for intern harddisk 199,-

OVERDRIVE 
Ekstern harddisk for Amiga 1200 med 
dataoverføring opp mot 2MB/s. IDE 
grensesnitt 
OVERDRIVE uten harddisk 
OVERDRIVE m/210MB harddisk 
OVERDRIVE m/343MB harddisk 
OVERDRIVE m/420MB harddisk 
OVERDRIVE m/525MB harddisk 

PC-J202 
minnekort for Amiga 1200 _ed 
klokke og plass til 2 stk. 11-pins S1�. 
PC-1202 uten minne, Q)ed klokke 
PC-1202 med 4MB og �okke 
PC-1202 med 8MB og kl�kke 

ANNE1TILBtHø 
Nullmod,rnkabel 198,-
Støvddsel ASOO/600/1200 98,-
Rensediskett 4� ... 
ROM 2.(} med WB"2.1, norsk 490,-
Diskboks f()r 100 dis�er 79,-
100 DS/DO dlsketter 399,-
Intern A500/SOO+. diskettslasjon 790,-
PC 880KB ekstra df&kettstasjon. 890,-
PC 1.76�B diskettstasjQn (krevet'2.x) 1.490,-
VIDI 12 Digitizer 1.490,-
VJDI 12 RT Digitizer 2.690,-
VIDI 24 RT Digitizer Ring/ 
TV-mpdula� Amiga SOO/500+ 390,-
Pm MIDLtnterfac:e. 490,-

Programvare AMIGA 
P�r iitkl mva. 
Di k Expander 790,-
FinalCopy, Norsk ver. m/norsk ordl. 990,-
Finåi Writer, Norsk m/norsk+eng. ordl. 1.690,-

hamp. manager 94 Data 149,-
Fl17A 299,-
Jurassic Park 299,-
Mortal Kombat 299,-
Skidmarks Amiga og AGA 299,-

AfEGAPACK 
med norsk tekstbehandling, 
tegneprogram, 2 spill og manualer. 
En pakke for hele familien! 

DUCKTALES 
Med norsk tekstbehandling, 
tegneprogram, musikkprogram 
og 2 spill (Duck Tales og Zool) 

MEDIAVISION 
Double Fuslon Lx J 6 
med Pro Audio Spectrum 16 SCSI lydkort, 
med Doublespeed XA-Multisession 
Photo-CD-kompatibel CD-ROM og 300 kb/ s 
overføring. Leveres med høyttalere, 
software og 6 CD-titler, bl.a. The 7th Guest 
og leksikon. Begrenset lager - førstemann til 
mølla! 

Tilbudspris 3.590,- + mt1ø. 

MEDIAVISION 
Pro Sonlc J6 
16-bits lydkort med software, tilkobling for 
joystick, miktofon, høyttalere, stereoanlegg 
og CD-ROM. IDE Panasonic/Creative 
CD-ROM kan benyttes! Soundb r
kompatibel. 

Tilbudspris kr,!J§O,- + ø. 

Alternativ med SCS{I1 interfad!: 
Tilb,"""ris kr. 1.490,- + m"a. 

Creatlvø So ndblaster 
J 6 ASP MU TI-CD 
SiliteUlga� av "'et kjent dkortet, � full 
t6-bits digita 'fte� og "Advanced Signal 
Processor" lydk!tets. Leveres med softwC}l'� 
med b�t annet steDUftegjenkjenning m.m. 
Mikrofofi, CD-JtOM tilkobling med tre 
forsk�fige tilkoblingsstandarder, leksikon pA 
CD m.m. 

Pris kr. 1.990,- + m"a. 

SQNY Doublespeed 
CD-ROM 
1SOms, 300 kb/s, XA-multisession 
Photb-CD-"kompatibel med SLCD grensesnitt. 
Leveres med eget kontrollerkort. 

Tilbudspris kr. 2.290,- + mva. 

GoldStar PC-SkJermeri 
14" lavstdle S-VGA 2.290,- + mt1a. 

15" lavstrlle S-VGA, 
mikroprosessor-kontroll 3.290,- + mt1ø. 

Priser inkl. mva. 
Andrew Loyd Webber 
Black Rain 
Bon Jovi Unplugged 
Naked Gun 2 1/2 
Star Trek IV 
Top Gun 

5.590,- + mt1a. 

299,-
299,-
299,-
299,-
299,-
299,-

(lile priser inkl. mm 

Software 3,S" disketter 
Aces over Europe 
Alone in the Dark 2 
A-Train 
A-Train constr. kit 
Cyberworlds (3 spill) 
�m(In/24Ieve�) 
Goal! 
Inca 2 
Indy Car Racing 
Mortal Kombat 
Pacific Strike 
Sea Wolf 
SimCity 2000 
Ultima8 

CD-ROM titler 
7th Guest 
Alone in the Dark + Jack u,.Dark 
Challenge Pack (9 sup�-$pill) 
Comanche (med 100 pUssions) 
Goblins 3 
Iran Helix 
Jurassic park� 
Lawnmower M 
Legend of Kyr dia 
Lost in Time 1 & 2 
MI\R' E"noug 
.Microcosm (ov 500MB) 
Rebel�ult 
Røfumto�rk 
&arlord 
G�GOOfAles 
GIF 'calaxy grafikk (dobbel CD) 
ytF Galore grafikk 
PandorflCD 
Zar f4Inok CD 
Ultima� Modules Collection 
Woman ol-Venus 

399,-
399,-
299,-
199,-
399,-
490,-
299,-
399,-
399,-
399,
Ringl 
Ring/ 
449,
Ring! 

4Ø;-
499,
Ring! 
Ring/ 
Ring/ 
Ring/ 
Ring/ 
Ring/ 
Ring/ 
Ring! 

Spill-list� pd denne siden inneholder kun et 
utoølg ø" "Art sortiment. Vi hør ogsA et stort 
utoølg ø" titler frø blønt ønnet Apogee 
Software m.fI. I tillegg hør f1i ogsA et utoølg 
interakti"e erotiske CD-titler for CD-ROM. 
Kontøkt oss for de siste utgivelser eller 
komplette lister! De aller fleste titl� er 
normalt lagerført, noe som gir deg minimal 
ventetid. Vi levnet ogsA komplette 
maskinløsninger innenfor Amigø og PC, samt 
fører det meste innenfor tilleggsutstyr og 
utvidelser. Be om nærmere informasjon. 

Salvågergt. 3, 4006 STAVANGER 

Tlf./Fax: 51890151 
Autorisert A4000-forhandler 



Rapport Operasjon LONGARM! 
--------------------

I Internasjonalt samarbeid mot I 
I PC-spredning av barneporno I 

rnograf\ 
ff \ s'Ver\ge oen 

ornogra . er . . ort 00' �arnp . . . h'a\p aV dator · 

En rapp . · drung med \ 
desS s f\ 

I Sverige og USA har det 
gått høye bølger om bar
neporno som distribue
res via elektroniske opp
slagstavler. 

Svenske Rådda Bamen har utar
beidet en fyldig rapport om bar
nepornografiens spredning via 
databaser. 

Teknikken for å overføre bilder 
mellom to datamaskiner via tele
nettet er enkel og billig. Alt som 
behøves er en vanlig PC og et 
modem. 

- De som ønsker å spre bar
nepornografi via databaser, vil 
kunne gjøre det ved at de legger 
filene i en hemmelig katalog på 
basen. I en annen - åpen - kata
log legger de bilder som nærmer 
seg barneporno. De som driver 
databasen kan så se hvem som 
viser interesse for disse bildene, 
og deretter tilby dem adgang til 
den «ekte» barneporno-katalo
gen, heter det i rapporten som 
TEKNO har fått adgang til. Der
med, heter det i rapporten, kan 
barnepornografi spres uten at 
utenforstående kan oppdage det. 

Operasjo!1 LONGARM 
Spredning av barnepornografi via 
databaser har vært gjenstand for 
oppmerksomhet først og fremst i 

1 0 · TEKNO 

'-

USA. US Customs Service gjor
de våren 1 993 sitt stø rste beslag 
av barneporno noensinne. 

Det ble avslørt at en pedofil i 
Florida hadde kjøpt barneporno
grafiske bilder fra en BBS i Ål
borg i Danmark som gikk under 
navnet Bamse. Med bistand fra 
dansk politi ble Bamse undersøkt. 
Her ble det funnet omkring 400 
barnepornografiske bilder, i tillegg 
til mengder av annen pomografi. 
Det danske politiet beslagla data
baseeierens maskiner, og en da
taekspert fra US Customs Service 
kunne på harddisken få frem navn 
på personer i USA som hadde 
handlet fra basen. Mot en årsavgift 
på 85 dollar hadde kundene fri 
tilgang til bildene. Via Bamse ble 
ytterligere to danske barneporno
baser identifisert - Screwdriver og 
Vestbjerg. En medarbeider fra US 
Customs Service infiltrerte disse 
basene og fikk dermed tilgang til 
ytterligere materiale og navn på 
amerikanske brukere. De tre da
tabasene hadde tilsammen 1 1 00 
brukere, hvorav 300 var ameri
kanske borgere. 

I USA er innehav av barne
pornografi en grov forbrytelse. 
Ifølge føderal lov kan innehav av 
flere enn tre bilder gi ti års feng
sel . Noen stater har enda stren
gere lovgivning! 

I løpet av et års tid gjennom
gikk US Customs Service materi
ale de hadde funnet i Danmark, 
og plan la en landsomfattende 
aksjon sim gikk under navnet 
Operasjon L ONGARM. Den 4. 
mars 1 993 slo de til mot 40 
adresser i 1 8  ul ike stater. De 
gjorde sitt største beslag av bar
nepornografisk materiale noen 
gang. US Customs beslagla i 
operasjon LONGARM datautrust
ning for drygt 1 00.000 dollar, 
omkring 1 0.000 datadisketter, tu
senvis av videobånd og -magasi
ner. En stor del av dette materia
let inneholdt barnepornograf i .  
Fortsatt foregår de rettslige etter
spillene mot kjøperne. Bare ett 
tilfelle har hittil kommet til dom
stolene. I de øvrige tilfellene har 
kjøperne erkjent seg skyldige. Om 
de gjø r det, kan de regne med 
lavere straff. 

Bamses 36-årige eier b le 
dømt til 40 dagers fengsel i en 
rettssak i Ålborg. I tillegg fikk han 
en bot på 50.000 kroner, og han 
måtte også betale rettsomkost
n ingene. Datautstyret ble be
slagslagt. 

Straffen var streng etter dan
ske forhold. Så sent som i 1 989 
innførte Danmark fengsel i opptil 
seks måneder for kommersiell 
spredning av barneporno. 

Gjennom operasjon LONG
ARM har US Customs Service 
også funnet nummer til flere 
databaser med barnepornogra
fi. Gjennom harddisken til en 
amerikansk database planleg
ges nå aksjoner mot ytterligere 
et trettitalls kjøpere. Det er og
så registrert en rekke euro
peiske databaser som distribu
erer barneporno. Via Interpol 
har US Customs Service tilbudt 
politiet i andre land å ta del i 
deres informasjoner. 

Andre land 
Samarbeid med US Customs 
Service har ført ti l avsløringer i 
flere europeiske land. I Frankrike 
er en databaseeier blitt tiltalt for å 
spre barnepornografi . Engelsk 
politi har gjort razziaer hos et du
sintalIs personer med tilknytning 
til den danske Bamse-basen. 

I Norge kan Innehav av bar
nepornografi gi opp til to års 
fengsel. Kriminalpolitiet i Oslo 
har nedsatt en egen arbeids
gruppe som spesielt skal se på 
spredning av barneporno via 
databaser. 

Tekst: Inge Matland 



. . . . . . . . . . . . .  � 

Alone in the Dark 2 
Skamrost av engelsk 
datapresse. Et skrekkeventyr 
med utrolige animasjoner og 
suveren stemning. 
VårpristilPC: 439 _ 

� . . . . . . . . . . . , 
Sim City 2000 •

• Utpekt av PC Garner som det • . . . . . . • . . . . . 
beste PC-spillet noensinne! 
Bygg og styr din egen by. 
VårpristilPC: 365,-

. . . . . . . . . . . ., 

. . . . . . . . . .  � 
Micro Machines 
Utrolig gøyalt bilspill med 
mulighet for flere spillere. 
Vår pris til Amiga: 
TilPC:325,- 259,-

.. . . . . . . . . . . . . . . . 

Winter Olympics 
Det offisielle OL-spillet. Din 
sjanse til å vinne gull på 
Lillehammer. CD-Rom 
versjonen inneholder også et 
OL-leksikon. 

Til Amiga: 325,- pC: 349,- CD-Rom: 395,-
Starlord 

. .. 

Strategispill hvor du kjemper om 
herredømme over hele galaksen. 
Her må du ta alle midler i bruk for å 
vinne. �år pris til PC: 3 fl fl Ventes tll '77 -Amiga i april. , 

.. . . . . . . . . . . . . III • • • • • • • • • • • •  

T.F.X 
Topp flysimulator som passer for alle! 

Til Amiga 1200 ellerCD32: 325,· pC: 399,- CD-Rom: 439,-

Årlig medlemskap 
koster 50 kr og 
belastes på din 
første bestilli 

Spesialtilbud på 
hardware og utsty 

fijelp pr. telefon hvis 
du står fast i et spill 

Varer sendes i oppkrav, 
så postens avgifter 
tilkommer. 

Annonserte priser er 
medlemspriser, 
ikke-medlemmer må 
betale 30 kr ekstra 
pr. tittel. 

vår jobb ør 
undørholdnlngs
software, og 
Ingen kan dst 
bedre enn oss! 

Vi tar VISA, Diners, 
MasterCard/Eu ro Ca rd 

Alle priser er 
inklusiv moms! 

Ordretelefon 

69258348 
Ordrefax 

692588 83 
Vakttelefon 

94 361727 
Fo rbehold om trykkfeil 



-rips! Paint Alchemy for Photoshop 
----------- --------------

Rocka grafikkverktøy 
for Macintosh og PC! 

('; l;mIJs( ftlt� 1'1\0 ti) 

®Menuel o Ruto 
Scan Bits: I 24:C "'1 .24:C 
SClln dpl: I 200 "'1 100 

Prlnt Bits: I 24:C "'1 .24:C 
Prlnt dpl: I 200 "'1 100 

Først scanner vi bildet, og lagrer det i *.PIGT-format. 

�i�1 .rJ r!I 
·CI 
•. :-=-
t.,L:.J 
� 

Vi markerer himmelen med Mag/c 
Wand-verktøyet. .. 

... og lar den skifte farge - fra dyp 
blå til grønn! 

Her har vi hentet frem filteret Pa/nt Alchemy, som lar oss velge mellom en 
drøss med spesialeffekter som vi kan legge på bildet. Her kan vi f.eks. trylle et 
fotografi om til et maleri, med full kontroll over penseltype og -strøk. Det kan 
være vanskelig å forutsi hvordan effektene vil se ut på "det endelige bildet, 
derfor er Preview-muligheten spesielt nyttig. I Preview-modus kan du kjapt se 
hvordan effektene kommer til å ta seg ut. 

1 2 · TEKNO 

Adobe Photoshop vinner 
stadig nye tilhengere. 
Dette bildebehandlings
programmet finnes både 
på PC- og Mac-plattfor
men, og har lenge vært 
brukt av designere i ma
gasiner og i reklame
bransjen. Men hvorfor 
skal proffene ha et så 
flott verktøy for seg sjøl? 

Taggere! Graffitiartister! Hvorfor 
nøye dere med T -banestasjoner 
og murvegger - som dere så alli
kevel bare får kjeft for? Lag dine 
egne bilder på PC- eller Mac
skjermen - og spre dem elektro
nisk til en horde av teknofrikere 
som vet å sette pris på det dere 
lager! 

I den elektroniske verden kan 
du spraye , male, fargelegge, 
skravere, bombe '" uten risk for 
å bli arrestert. Du kan forvandle 
et hvilket som helst fotografi til 
akkurat hva du vil .  Du kan tegne 
på det. Forvandle det til en teg
ning eller et maleri. Du kan mani
pulere det. Du kan spraye streker 
og rundinger og bokstaver og 
tags, alt hva du lyster! 

Du kan lage multimediashow 
med lyd og bilde. Du kan spre 
dine verk via elektroniske opp
slagstavler over hele verden. Du 
kan trykke dem på papir - i bla
der, i aviser, på plakater . . .  

Bryt grenser! 
Du kan gjøre en hel masse streit 
med Adobe Photoshop, men 
hvorfor fø lge oppgåtte stier? 
Elektronisk bildebehandling åpner 
for �elt nye uttrykksformer, hevet 
over alle gamle regler for hva som 
«går an» eller ikke. 

Mange datagrupper har kas
tet seg over tegne- og bildebe
handlingsprogram, og lager rå
flotte demoer som de viser på 
datatreff som f.eks. The Gathe
ring. Det finnes mange program
mer, men Photoshop er i den ab
solutte toppklasse - ikke minst 
fordi det stad ig kommer nye 

verktøy til det. 
Photoshop er nemlig bygget 

opp slik at du kan kople til såkal
te «plug-in»-filtre. Det er spesial
verktøy som er produsert av uav
hengige utviklere. Disse verktøy
ene utvider radikalt mulighetene i 
programmet. 

Det beste er etter min mening 
Paint A/chemy fra selskapet Xao5 
TOO/5. Det er et filter du umiddel
bart faller for, fordi det er enkelt å 
bruke, og fordi det har et utall av 
fantastiske muligheter. Ta bare en 
kikk rundt på sidene i TEKNO. 
Mange av logoene og effektene i 
TEKNO kan vi takke Photoshop 
og Paint Alchemy for. 

Du kan hele tiden jobbe intui
tivt med Photoshop, fordi pro
grammet til fulle utnytter det gra
fiske grensesnittet i Windows og 
Macintosh. 

Sånn gjør du det ... 
Se bare hvordan du kan forvand
le et temmelig ordinært fotografi 
til flere spennende bilder: 

1 .  Først overfører du bildet til da
tamaskinen ved hjelp av en far
gescanner. Bildet lagres i .PICT
fo rmat .  Vi har  brukt App les 
ColorOne-scanner og en Macin
tosh I Ifx datamaskin. 

2. Deretter åpner du Photoshop
programmet, og henter inn bildet. 
Til venstre ser du knapperaden 
med de vanligste verktøyene. 

3. Magic wand: Vi ønsker å set
te mer farge på himmelen på bil
det. Vi klikker på «Magic wand»
verktøyet, og markøren omska-



Slik så bildet ut før vi gjorde noe med det . . .  

Dramatisk himmel etter en kjapp omgang med filteret Pa/nt Alchemy. 

Elektronisk maleri! 

lips! 

Vi scannet inn et bilde av Evan 
Dando i The Lemonheads ... 

. . .  og satte på standardeffekten 
Screendoor. 

Effekten Vasili ga dette utslaget, som 
kunne vært på omslaget på Lemon
heads nyeste CD Come on fee/. 

TEKNO · 1 3 



lips! 

pes til en tryllestav. Tryllestaven 
fungerer nærmest som en tracer, 
dvs. at den markerer konturene i 
et område. I dette tilfellet marke
rer den himmelen ned mot trærne. 

4: Gradient: Nede på knappera
den er det to fargeruter, som vi
ser valgt forgrunns- og bak
grunnsfarge. Du får frem alle 
mulige fargevalg ved å dobbelt
klikke i disse rutene. Vi ønsker at 
himmelen skal farges med en 
overgang fra mørkeblå til grønn. 
Derfor velger vi mørkeblå som 
forgrunnsfarge og grønn  som 
bakgrunnsfarge. Deretter velger 
vi knappen Gradient. 

Strutser! Inn i Photoshop med dem, 
og nyt vårt nye verk They're 

coming to take you away ha-ha ... 

lite vindu kan vi teste effekten før 
vi bruker den. Et klikk på Apply
knappen, og bi ldet vårt blir et 
elektronisk kunstverk! 

5. Filter: I Filter-valget øverst på 
menylinjen henter vi verktøy som 
f.eks. Paint Alchemy. Vi får frem 
et eget skjermbilde, hvor vi kan 
velge mellom et drøss med stiler, 
penseltyper osv. Vi kan velge om 
vi vil manipulere hele eller deler 
av et bilde. Vi velger at vi vil for
andre hele bildet til et maleri. I et 

Norsk distributør for Adobe 
Photoshop og Paint Alchemy er 
Software P/us i Os lo  (t l f .  
22952520). 

Tekst & demo: 
Inge Matland 

'H4.'"",a.lL 
Creative CD-ROM Upgrade Double, Intern 1.900 
Creative OMNICD RING 
Sound Blaster CD 16 Performance, Intern 3.900 
Sound Blaster CD 16 Premium, Intern 4.700 

SCSI CD-ROM 
NEC 2XI, Intern, 320 ms, 300 kB/s 2.350 
NEC 3XI, Intern, 195 ms, 450 kB/s 3.800 
NEC 3XE, Extern, 195 ms, 450 kB/s 4.900 
NEC 4X Pro, Ekstern, 180 ms, 600 kB/s 8.700 
SCSI-kontrollerkort for NEC CD-ROM (ISA) 850 

Lydkort 
Gravis Ulltrasound 16, Kampanjepris 
Oppgradering til 1 MB RAM for Gravis 
Midiboks for Gravis Ultrasound 16 
Panasonic CR-562 Interface for Gravis 

Sound BICl$ter 16 Basic 
Sound Blaster 16 ASP, Kampanjepris 
Sound Blaster 16 SCSI -2 ASP, Kampanje 
Wave Blaster, MIDI for SB 16 serien 

Orchid GameWave32 
Orchid SoundWave 32 

Roland MIDI-utstyr 
Musicator GSW for Windows 
SC-7, GMlydmodul 
SCC-1, GS lydmodul 
DTM-7WStarter Kit (Inkl SC-7) 
SCC-1 og Musicator GSW for Windows 
MIDI Keyboard PC-200 MK II 

1.200 
450 
350 
420 

1.150 
1.750 
1.850 
1.650 

1.750 
2.700 

2.000 
2.750 
3.790 
3.350 
5.400 
1.950 

CD-ROM titler. Vi har nyhetene 

NEC CD-ROM pakke 
NEC 3XI, Sound Blaster 16 SCSI-2 ASP 

The 7th Guest, Day of the Tentacle 
1 Valgfri CD-tittel (maks.pris 400) 

Pris: 6.500 
Ring oss for andre løsninger. 
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Comanche Maximum Overkill 
Day of the Tentac1e 
Larry 6 
Lawnmover Man 
Police Quest 4 
Rebel Assault 
Sam and Max Hit the Road 
Strike Commander 
11th Hour (oppfølger til The 7th Guest) 

390 
360 
390 
390 
390 
360 
350 
390 

RING 

Corel-produkter 
CorelDRAW 3.0 Norsk 1.900 
CorelDRAW 4.0 Norsk 4.350 
Corel oppgradering til 4.0 Norsk 2.400 
Corel ArtShow 3 310 
Corel ArtShow 2 & 3 490 
Corel Gallery 650 
Corel Professional Photos (flere titler) 395 

Diverse PC-utstyr 
486SX-25 LocalBus Hovedkort fra 1.450 
Jumbo DJ-20 Intern 250 MB Tapestreamer 1.550 
MAGDX-15,MPRII-godkjentskjerm 3.600 

Multikontrollerkortfor LocalBus 3 8 0  
RAM RING 
Western Digital 340 MB IDE Harddisk, 13 ms 2.600 

Vi fører ellers det meste innen PC-utstyr og software. 
Ring forvAre priser eller be om prisliste. 

Alle priser er eks. mva og frakt. 

K •• " 
D A T A A s 
Postboks 669, 7001 Trondheim 
RlNGI 73 50 97 09 

Fax: 73 51 3454 



EN KRIMINALROMAN AV STEIN A. J. MØLLERHAUG 

"�"t. Rune Semundseth og Pål Jensen �� 

PC-boken 
Om hvordan du kjøper PC -

eller oppgraderer den du har 

Kjøperåd og oppslagsverk i ett! 

PC-BOKEN 
Rune Semundseth og 
Pål Jensen 
128 sider 
kr 98,- +porto 

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



I SCSI-kontrol ler og CD-ROM! 

TEKNOs medarbeider Yngve Kristiansen fortsetter � oppgradere PCen v�r ... 

Vi har anskaffet oss en 
NEC 3Xe, som er en ek
stern CD-ROM-spiller 
som krever sesl
ti/kobling. Det var noe vi 
ikke hadde. Derfor an
skaffet vi oss et ganske 
rlflott BusLogic Fast 
SCSI Il kort med E/SA
buss. 

Dette er et kostbart kort, og du 
kan få langt rimeligere og fullt 
brukbare alternativer. 

Adressekræsj 
Fordi dette er et EISA-kort, måtte 
vi installere en spesiell driver til 
det. Denne fulgte med i pakken. 
U nder installeringen fant Yngve 
ut at default-adressen til kortet 
(330h) kræsjet med MIDI-porten 
på lyd kortet vårt. Yngve prøvde å 
løse dette ved at han ga SCSI
kortet en annen adresse (334h) .  

Men da han skul le starte 
maskinen, nektet den. Han fikk 
melding om at kontrollerenheten 
til diskettstasjonen hadde kræsjet! 
Det viste seg at det var en disk
kontrol ler på SCSI-kortet, og 
denne kom i tillegg til en som al
lerede fantes på maskinen. Den
ne kunne heldigvis lett kobles ut. 
Det var bare å fjerne en bro på 
den kontrolleren som ikke skulle 

1 6  -TEKNO 

brukes (i dette tilfelle var det den 
på SCSI-kontrolleren).  Med bro
en fjernet startet maskinen med 
et s

'
m i l . 
Nå gjensto bare å installere 

BusLogic SCSI-drivere og CD
ROM-driverne. Disse finnes enten 
i en pakke som må kjøpes sepa
rat, eller de følger med SCSI 
kontoIleren. Spør når du kjøper! 

Innviklet! 
Dette var imidlertid ingen enkel 
oppgave. Første del av installe
ringen var grei nok - den besto i 
å svare OK på en rekke meldin
ger, for så å ta omstart på maski
nen . Deretter skulle install-pro
grammet kjøres på ny, og så 
skulle alt virke. Det gjorde det 
ikke! Grunnen var at Yngve had
de byttet adresse på SCSI-kon
trolleren - og da fant ikke instalI
programmet frem. 

Løsningen ble å skrive inn fem 
tegn i CONFIG.SYS-filen . Den 
første l injen måtte endres fra 
DEVICE C :  \SCSI\BTXXX. SYS til: 
DEVICE C : \SCSI\BTXXX. SYS / 

p334. 
Dette ser kanskje ikke så 

vanskelig ut, men når du ikke vet 
hva som er galt er det ingen lett 
sak. Yngve måtte i hvert fall kas
te seg over manualen. Han satt 
taus og leste i maaaaange mi-

nutter før han fant ut av det. 
Vi kan trøste deg med at vi 

valgte en unødvendig komplisert 
løsning. CD-ROMen vår og den 
SCSI-kontrolleren vi valgte kos
ter over 1 0.000 kroner. Du kan 
klare deg bra med en løsning som 
koster omtrent det halve, og som 
er vesentlig enklere å installere. 
Da er et 1 6-bits lydkort med i pri
sen , og det er faktisk ikke så 
enorm forskjell på ytelsen heller, 
bare 0, 1 sekund søketid (1 00ms). 
Det tilsvarer en overføringshas
tighet på 200 Kb i sekundet i ste
det for 450 Kb som vår NEC
spiller klarer, samt at den inne
bygde cachen er noe mindre. 

Gammel standard 
SCSI så dagens lys så langt til
bake som i 1 982, men den ble 
ingen skikkel ig standard før i 
1 986. Men standard eller ei, alle 
SCSI-leverandørene var ikke helt 
en ige om hvordan p roduktet 
skulle være. Dette førte ti l at 
harddisker og kontrollere fra for
skjel l ige fabrikanter i kke al ltid 
fungerte sammen. Det er en av 
grunnene til at IDE-AT-standar
den har vært førende på hard
diskmarkedet. Det er nå i ferd 
med å snu.  Det har omsider 
kommet en ny SCSI-standard, 
nemlig SCSI-I l .  Med denne skal 

det ikke være noen problemer 
med kompatibil itet. 

SCSI er egentlig en buss, på 
samme måte som ekspansjons
plassene i PCen. Ved hjelp av 
SCSI kan du knytte til tilleggsut
styr til PCen din, f.eks. harddisker, 
scanner, CD-ROM osv. Men det 
er begrensninger her som overalt 
ellers. Den første er at du kan ha 
maksimalt åtte enheter i hver 
SCSI-lenke (alle SCSI-enheter er 
koplet etter hverandre i en len
ke). Hver enhet må ha en unik 
adresse, som programmeres inn 
ved hjelp av små broer - dip
svitsjer - eller i beste fall et lite 
te l le rhj u l  som v iser  hvi l ken  
adresse enheten bruker. 

Det lønner seg å sette høyes
te adressen (ID-7) på selve SCSI
kontrolleren) - som er mest res
surskrevende, og på den nes
te adressen ( ID-6) kommer så 
den enheten som krever nest 
mest. (Harddisker legges gjerne 
på I D-O for at de skal kunne boo
te.) 

Fra 500 kroner 
En annen flaskehals er hastighe
ten på selve SCSI-bussen. Det 
finnes mange forskjellige SCSI
kontrollere i mange prisklasser. 
De bill igste kontrollerne er natur
lig nok ikke l ike raske som de 
dyreste. Prisene starter på noe 
over 500 kr (på noen lydkort er 
det en egen SCSI-kontroller), men 
se opp: Enkelte SCSI-kontrollere 
klarer ikke mere enn noe over 600 
Kb i sekundet. Dette fungerer no
enlunde ålreit på CD-ROM-spil
lere og annet utstyr som ikke har 
så store krav (men det hele kom
mer jo an på hvor store krav til 
hastighet du har). På de raskeste 
og dyreste SCSI-kontrollerne kan 
det monteres ekstra RAM, som 
gir en kraftig effektøkning. 

SCSI står for Small Compu
ter System Interface. 

EISA står for EJdended In
dust ry Standard Archltecture. 

Demo: Yngve Kristiansen 
Foto: BulleBulle 

YNGVE DEMONSTRERER OPPGRADERINGEN I BILDER - BLA OMI 



PRODUKTER PRIS 
HARDDISKER 3,5" 
256MB IDE, Western Digital 

343MB IDE, Western Digital 
425MB IDE, Western Digital 
540MB IDE, Western Digital 
270MB SCSI Quantum I l ms 

340MB SCSI Quantum 9ms 

540MB SCSI Quantum 9ms 
1080MB SCSI Quantum 9ms 

Lydkort (PC' 
Pro Audio Basic 1 6  
Pro Audio Speet. 1 6, SCSI-CD 
Pro Audio Studio 1 6, SCSI-CD 

Sound Blaster 16 Basic 
Sound Blaster 16 SCSI-2 ASP 

Div. Multimedia 

S8 CD I 6  Performance Pack 
S8 CD I 6  Premium Pack int. 

SB CD I 6  Premium Pack ekst. 
WinffY, viser TY i Windows 
GYP G-Lock, prof. video red. 

CD-ROM 

2.200,· 
2.890,. 
3.580,. 
4.350,· 
2.450,. 
3.090,· 
4.760,· 
7.800,. 

790,· 
1 .290,· 
1 .790,. 
1 . 1 95,· 
1 .790,. 

3.895,. 
4.595,. 
5.395,· 
3.495,· 
9.700,-

NEC 2xi, 3S0ms, 300kb/s, int. 2.290,
NEC 3xi, 200ms, 4S0kb/s, int. 3.995,. 
Toshiba, 200ms, 300kb/s, kontr. 2.850,· 

Joysticks/Mus 
Zipstick Super Pro (Amiga) 
Quickjoy Supercharger (Amiga) 

Mach Ill, CH-Prod. (PC) 
Flightstick, CH-Prod. (PC) 
Flightstick Pro, CH-Prod. (PC) 
Sunnyline S års gar. (Amiga) 

Microsoft Mousc (PC) 

Musmatte 

Printere 

Canon BJ 1 0sx mlarkmater 
Canon BJ230 A4 og A3 

Canon BJC-600 Farge 

OK1 400ex 
HP Laserjet 4P 600x600 dpi 
HP Laserjet 4MP (postscript) 

Grafikkort 

1 39,· 
1 99,· 
380,· 
470,· 
830,· 
1 99,· 
490,· 

1 9,· 

2.375,. 
3.890,· 
5.450,. 
4.890,· 
9.900,-

13.750,· 

irrus Logic YRAM 1 MB (2MB) 1 .090,. 
A TI Gr. ultra pro, 2MB YLB/ISA 3.250,. 
A TI Gr. ultra pro, 2MB PCI 3.995,· 

Monitorer 
Samsung I S " 

Samsung 1 7" 
Triview 1 7" Trinitron 

3.990,. 
7.290,· 
7.390,· 

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

Inklusiv modemkabel og 
Trio DatafaJC for Windows v. 4. 1 c 
(verdi kr 1.200,-) 

S8 CD 1 6 
Performance 

Pack 

Dysan d isketter! 
Livstidsgaranti ! 
3,5" 2DD kr 3, 95 
3,5" 2 H D  kr 5, 45 Sound Blaster 16 med 

rask multi spinn intern 
CD-ROM, Voice Assist, 

Stereo Høyttalere, 
Mikrofon og 5 CD-titler 

Knallpris! 
3.695,-

Navn løse Disketter! 
3,5" 2DD kr 2, 65 Guest! 

295,· 3,5" 2 H D  kr 3, 95 

Reel Magic for PC 
Industridata VestiSigma Design kan nå tilby årets mest spennende videonyhet for PC ! RealMagic er et 

videokort som gir muligheter for avspilling av MPEG Video-CD og Philips CD-i video titler. Videoene er 

av meget høy kvalitet og avspilles i PCens CD-ROM. Full stereo lyd og utnyttelse av hele skjennen. 
ReelMagic Lite 
For dem som allerede har lydkort 
og CD-ROM tilkopling i Pc. 

3.950,-

ReelMagic 
Med Soundblaster kompatibelt 
lydkort og CD-ROM utgang. 

4.990,-

Kortene er MPC kompatibel og 
kommer med Windows drivere og to 
Demo CDer 

Vi har allerede videotitler og 
musikkvideoer for salg. Ring! 

, AMIGA 1 200 TIL KNALLPRISER! 
Amiga 1 200 med Westem Digital harddisk! 

En kombinasjon som løser også de store problemene! 

Western Digital 3,5" IDE harddisk 
Western Digital her lenge væn kjent for sin utrolige prist 
ytelse, og har i -93 vunnet flere harddisk-tester i utenlandske 
PC-magasiner. Sammen med A I 200girWestem Digital en 
overføringshastighet på opp til 2MB/sekundet, og har hele 
3 års garanti. Vi selger også kitt for montering selv. 

Garanti 
Amiga 1 200 leveres med I års garanti og 3,5" harddisk 
ferdig installen og klar til bruk. 

Amiga 1200 Desktop Dynamite 
Desktop Dynamite er et kjempetilbud kun for dem 
som kjøper A 1 200. Spesial pakken inneholder fØl
gende nye programmer som støtter AGA, med en 
verdi på flere tusen kroner: 

- Tekstbehandling med norsk tegnsett 
- Print Manager 
- Delux Palnt 
- Oskar (spill) 

- Dennis (spill) 

Ordretelefon 55 10 14 59 
RING OSS, DET LØNNER SEG! 

Alle priser er oppgitt eks. mva. Vi tar forbehold om mulige trykkfeil og prise�dringer. 

Amiga 1200 
Am�a 1200 med 256 MB 
Amiga 1200 med 343 MB 
Am�a 1200 med 420 MB 
Amiga 1200 med 540 MB 
Desktop Dynamite tillegg 

2.995,-
5.500,-
6. 150,-
6.890,-
8.500,-

395,-

Industridata Vest er en av Norges ledende Amiga 1200 forhandlere. VI har også 
Norges beste priser på harddisker til A1200, akseleratorkort, ramkort m.m. 
Ring oss, det lønner seg! 

Osveien 33, 5050 N� Fax 55101459 



Det er ikke bare-bare å få en CD-ROM til å funke, selv om du har 
installert den korrekt. Noen SCSI-kontrollere spiser av PCens 
interne minne. CD-RaM-spillere og flere andre SCSI-enheter 
krever også sin del av dette minnet. Dette dreier seg om en 
spesiell del av minnet som du ikke kan utvide i det uendelige. 
Dermed risikerer du at du ikke får spilt de heftigste DOS-spi llene 
l ikevel, fordi du har for lite base memory ledig . Men det finnes 
løsninger på dette også, og det forteller vi om neste gang. 



UL SO U N D  
IDE FlLESTE ILV[)KORi E R  BEDRE E N N  I NG E NTI NG 

GRA t/IS tUlL rR�SOt!.JNlf) E R  BEDRE E N N  DE FlLESTE 
L. V[)KORT 

Det fli m nes et mylder a\t forskje l l ige I�dkort på markedet i dag , med 
førrskje l l ig ytelse,  forskjel l ig  kval itet , og i kke m ililst forskje l l ig  pris .  
Melil fe l les for de fleste er  at de ku n har e"n lyd kanal ti l å ta opp 
e l l e r  s�i l le  a\t ett eneste d ig italt I�dopptak. G ravis U I1raSound har 
32 . Disse kan også bru av den i n nebyggede synthesizeren , 
SOrrTrl forresten også br  ke m ples for å lage m usi kke n .  genting 
h ø res jø mer ut f iol i n  e n n  en ekte fio l i n .  

�ortet g i r  deg 0�S patitol itet Oiled Roland og Sou ndBlaster. 
D riverr  førr Window.s, sarTrlt 1le(e kval ifetsprog ram rner fø lger med . 

amSKa ef  deg lydkort,  få demonstrert G ravis U ltraSou nd 
ærcmeste forhalild ler  og hø r selv. 

Advanced 
GRAVIS 

� 
A CCeSS ta 

NorSk i�po�rtø r: � oa 
Skjel lerud 

2840 REI NSVOLL 
Tlf: 61 1 9 73 1 1 Fax: 61 1 9 73 1 2 



VBXRef - forenkler applikasjonsutviklingen i Visual Basic 

• COMPUTEResources 
(tlf. 22236893) har spesialtil
bud på utvikl ingsverktøyet 
VBXRef, som brukes til å få 
oversikt over applikasjonsut
viklingen i Visual Basic. Du 
kan ha opptil 10 prosjekter 
åpne på en gang. Du kan 
flytte prosedyrer, DLLer og 
moduler fra et prosjekt til et 
annet ved hjelp av pek-og
klikk. Verktøyet lar deg også 
enkelt skrive ut lister med kil
dekode, og kan gi oversiktlige 
rapporter om hvor i program
met en variabel er endret. 
Prisen? Kr. 1 . 1 90 + moms. 

Nå kommer en ny gene
rasjon Virtua/ Rea/ity
produkter ti/ Norge! 

VR = Virtual Reality, Virtuell Vir
kelighet, Nesten Virkelighet, Al
temativ Virkelighet, Syntetisk Vir
kelighet , 0 0  og byr på en tredi
mensjonal opplevelse. Teknolo

interaktiv t og reagerer på 

nå kommer, sier Poleszynski. 
De nye VR-automatene vil bli 

plassert i spil lehaller over hele 
Norge i tiden fremover. Der kan 
det også dukke opp såkalte Re
play Stations (bildet nedenfor), 
hvor du kan se en reprise på di
ne opplevelser i VR-automaten 
etter endt spi l l . . !  

• Nye betal ingsterminaler 
dukker opp i norske butikker. 
Bank-Axept har bestilt 2.000 
kortlesere fra Bull. Den nye 
betalingsterminalen er forbe
redt for en rekke nye tjenes
ter, og har bl.a. smartkortle
ser i tillegg til magnetstripe
leser. Dermed er disse ter
minalene forberedt for frem
tidig bruk av chipkort. Bull 
opplyser til TEKNO at pro
gramvareutviklingen til dette 
utstyret i sin helhet vil foregå 
i Norge. 

• Lekker og rimelig ny
skapning fra Compaq! For 
1 0.500 kroner pluss moms 
kan du få deres nye kraftige 
486-PC Contura Aero, med 
4 MB RAM ,  8" svart/hvitt
skjerm og harddisk på 84 MB. 
1 ,6 kg. Maskinen kommer i 
flere utgaver, med 33- eller 
35 MHz 486SX-prosessor. 

. Toppmodellen har 7,8" far
geskjerm og harddisk på 250 
MB, og koster ca. 20.000 
kroner pluss moms. Alle mo
dellene har serie- og paral
lellutgang samt plass for Ty
pe Il PCMCIA-kort. Batterile
vetiden oppgis til opptil seks 
timer på svart/hvitt-versjonen 
hvis du bruker N iMH-batteri . 
Maskinene leveres med flere 
forhåndsinstallerte program
mer, bl.a. TabWorks og Lo
tus Organizer PM. 



Dette bildet er laget av Øyvind Sæther (1 5) ved hjelp 
av programmet VistaPro (versjon 3.0). Det tok om
trent 1 time å kalkulere bildet på en 386SX 1 6  MHz 
PC! Send DIN beste datagrafikk til: lEKNO, Galleriet, 
postboks 250 Økern, 051 0 Oslo. 

• OL på Lillehammer er av
sluttet, og blant dem som kan ta 
del i den formidable suksessen 
er IBM , som hadde ansvaret for 
den datatekniske siden ved ar
rangementet. Og det blir mer IBM 
i kommende OL: Selskapet har 
inngått samarbeidsavtale med 
den internasjonale olympiske ko
mite - frem til og med år 2000! 
• For folk på farten : WordPer
fect Office Remote for Windows 
og Macintosh skal lanseres om 
kort tid. Den nye programpakken 
inneholder de samme funksjone
ne som WordPerfect Office, men 
er beregnet for brukere som er 
på reise. Kommunikasjonen skjer 
pr. telel inje, og gir brukerne mu
lighet til å sende og motta elek
troniske postbeskjeder, planleg-

ge møter og oppgaver og oppda
tere personlige kalendere. 
• WordPerfect 6.0 for Win
dows har som kjent kommet på 
markedet - og er blitt omtalt som 
en dinosaur fordi det krever opp 
imot 30 MB harddiskplass! Mye å 
sette seg inn i både for nye og 
gamle brukere, med andre ord. 
Selv om det grafiske brukergren
sesnittet i Windows gjør  det lette
re, er behovet for godt opplæ
ringsmateriell sikkert tilstede for 
mange. Forlaget Easy Data i 
Sandefjord (tlf. 33462840) er ute 
med et innføringskurs i program
met. Kurset består av et selvstu
diehefte og en diskett med opp
gaver og løsningsforslag. Kurs
heftet tar for seg bl.a. nye funk
sjoner som dokumentmodeller, og 
hurtigmenyer. Tabell- og regne
arkfunksjon, grafikk, fletting og en 
rekke andre funksjoner blir også 
behandlet. 

Sl ickEd it - for deg som prog ram merer!  

Th< .,,,Ili·plar!nml 
progmmmer's editor! 

Beaverholm Norway (tlf. 
22208810) er ute med 
denne nyheten, pro
grammeringsverktøyet 
SlickEdit fra amerikan
ske MicroEdge Inc. 

mulighet for redigering av flere fi
ler i opptil 1 GB stø rrelse og 
emulering for Brief og Epsilon . Ett 
av SlickEdits sterkeste kort er 
muligheten for å «trace» gjennom 
kildekoden ved bruk av tags (el
ler markeringer). Tags identifise-

Blant fasi l itetene er en angre- rer programelementer som kl as-

Programpakken lanseres som 
et verktøy for profesjonelle som 
programmerer under DOS, Win
dows, Windows NT, OS/2, UNIX, 
XENIX, AIX, Sun Sparc, HP 9000 
m.fl 

funksjon i hele 32 .000 nivåer, ser, prosedyrer, strukturer osv. 
������������������� 
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ur. Maskinen kommer i seks for
skjell ige konfigurasjoner, og med 
grafisk kontroller basert på PCI- el

!!�_":::=�:""'_��.:!..._":::::::=:::::;;;;;����_�:;;-;;;;-=�Ier AT-arkiktektur. PCMCIA-plass 
Modulo M4-82 er første Pentium
PC fra Olivetti. Maskinen er ut-

styrt med en 60 MHz Pentium- og 256 cache minne. Prisen? Fra 
prosessor og PCI buss-arkitek- kr. 20.570 pluss moms . . .  

Digitaliseringsbord 
for amatør og proff! 

Digitaliseringsbordet er kompakt og tar liten plass, bare 15,4 x 20,5 cm. 

Det nye digitaliserings
bordet fra Wacom, UD-
060B-R, er skredder
sydd for å dekke beho
vet både for nybegyn
nere og proffer. 

Digitaliseringsbordet egner seg 
godt til alt som skal utføres av 
desktop publishing- og grafikk
oppgaver, mener den norske 
distributøren Software Plus AS 
(tlf. 22952520). 

En spesiell elektronisk penn, 
UltraPen, følger med. Det er 

den letteste digitale pennen på 
markedet. Den veier bare 8 
gram, og fø les og brukes nes
ten som en vanl ig penn.  

Spissen er trykksensitiv, og 
pennen kan håndtere opp til 1 20 
forskjell ige trykknivåer i tegne-

og i l lustrasjonsprogram (Adobe 
l I Iustrator, Adobe Photoshop, 
Corel Draw, Picture Publisher, 
Aldus Freehand, Painter mJI.) .  
Ved bruk av denne typen pro
grammer er det ofte ønskelig å 
kunne variere strektykkelse, 
fargeintensitet osv. 

UltraPen skal være spesielt 
robust, og leverandø ren garan
terer en levetid på mer enn 1 0  
mill ioner operasjoner. Pennen 
krever verken kabel eller batte
rier for å fungere. Til digitalise
ringsbordet kan du også få en 
fireknappers trådkors-mus. 

UD-0608-R kan kobles ti l  de 
fleste datamaskiner via seriell
porten. Ved bruk på Windows
el ler Macintosh-plattform vi l  
Wacoms kontrollpanel gi deg 
mulighet til å justere og tilpas-

se trykkresponsen på pennen. 
På samme måte kan du også 
definere eget skaleringsforhold 
mellom digitaliseringsbordet og 
skjermen (noe som er viktig ved 
tracing) - og definere makroer. 
Du kan dessuten lagre funksjo
ner eller tastetrykk til UltraPen 
eller trådkors-mus. 

- Alle de funksjonene som 
gjøres ved bruk av mus, kan 
også utføres med UltraPen. 

Driverstøtte er tilgjengelig for 
Atari, Amiga, AutoCAD ADI, 
Microsoft musemulering, NeXT, 
OS/2, Windows NT (In tel, 
MIPS, Alpha), Silieon Graphics, 
Sun og Win TAB. 

Digitaliseringsbordet er le
veringsklart nå, og har en an
befalt utsalgspris på kr. 3.975 
pluss moms. 



Lyst til å lage dine egne 
bursdagskort og smipla
kater? CardShop Plus er 
en mulighet for de ikke 
helt kresne ... 

Helt siden de første hjemmeda
tamaskinene fikk tilkoblet skrive
re, har det fantes programmer for 
å lage kort, plakater, brevark og 
l ignende. Et av de beste pro
grammene for dette har siden ti
denes opprinnelse vært cc The 
Print Shop» fra Brøderbund Soft
ware. Men, vi lever nå i en Win
dows-tidsalder, alt skal moderni
seres, og derfor kommer The 
Software Toolworks nå ut med 
CardShop Plus for Windows. 

Mens du i cc The Print Shop» 

�------

, ... 
.... 
.... 

• .,(\rp ,  ....... .. ..... . 

- - - - .,- - - - -

. . .  og slik skal arket brettes etter at 
det er skrevet ut. 

kunne lage alt fra lange bannere 
til kort og store plakater, har 
CardShop Plus begrenset seg til 
hi lsningskort og små plakater. 
Dette klarer programmet til gjen
gjeld temmelig bra. 

Når du skal lage et kort, må 

du først bestemme deg for hvil
ken anledning det skal dreie seg 
om. Her har du mange å velge 
mellom, alt fra morsdag, påske, 
bursdag, nyttår og julaften. Pro
duktet er fra USA, så du finner 
relativt ukjente høytider for oss, 
som Uavhengighetsdagen og 
Valentinsdag. 

Etter du har valgt anledning, 
må du bestemme deg for å få 
full/delvis hjelp til å lage kortet, 
eller lage det helt selv. For hver 
anledning er det nemlig i pro
grammet noen «ferdigkort" hvor 
både tekst og bilder allerede er 
plassert. Det eneste du trenger å 
gjøre, er å skrive på ditt eget og 
mottakerens navn. Dette minner 
jo sterkt om å kjøpe et vanlig Slik ser du ut når du lager bursdagskort .. .  

bursdagskort i butikken,  og hu-
moren på bursdagskort er også kan skrive « Kjære deg»? Du kan besti l l ingsseddel til « Peacetree 
faretruende lik: ce lf you think get- velge andre skrifttyper som du har Recycled Paper» i USA. Men 
t ing old is hard . . .  you should try fra før, men det blir l iksom ikke slapp av, du kan kjøpe lignende 
getting younger!') det samme med et bursdagskort papir hos en velassortert bok-

Hvis du selv vil lage layouten i «Times New Roman" . . .  handel i Norge. 
på kortet, men mangler ideer til Totalt sett er det l ikevel van-
en god tekst, finnes det mange Resirkulerte kort skelig å kunne anbefale Card-
slike ferdigtekster i programmet Til slutt skal hele kreasjonen din Shop Plus noe særlig. Det trek-
- tekster som med et musedrag ut på papir. Er du blant de heldi- ker neml ig veldig ned at al le 
kan « limes» på plass i kortet. Et- ge som har en fargeskriver, vil tekstforslag som følger med er på 
terpå kan du etter ønske også utskriftene se temmelig bra ut. Er engelsk, i til legg til at skrifttypene 
«dra inn» forskjellige grafikkmoti- du derimot blant det store flertall mangler norske tegn.  
ver på kortet. På en-to-tre har du som har en vanlig skriver, b l i r  CardShop PI us er et Win-
på denne måten laget et fint kort! kortene naturlig nok i svart/hvitt dows-program som er enkelt og 
Du kan selvfø lgelig også forfatte og gråtoner, og dermed noe liv- oversiktlig å bruke, men det har 
tekstene selv, ønsker du det. Da løse. Manualen oppfordrer derfor rett og slett ikke mange nok funk-
kan du jo skrive en norsk hilsen, til at man fargelegger kortene for sjoner og muligheter til å rettfer-
noe som er mangelvare ellers . . .  hånd etterpå. . .  diggjøre prisen. Med tunga rett i 

Det følger med over 20 for- Du får med noen ark av ccek- munnen kan du faktisk lage l ike 
skjellige skrifttyper. Ja, de er fi- stra tykt» resirkulert papir til å bra kort i Windows Paintbrush . . .  
ne, standard Windows TrueType, skrive ut på. Kortene får faktisk Likevel, har du en fargeskriver og 
og egner seg bra til mange av et mer eksklusivt preg etter de er er glad i å sende mange kort, 
kortene. Men de har ikke norske skrevet ut på et slikt ark, og har spesielt på engelsk, så værså-
tegn! Hva hjelper det med en sti- du lyst på mer papir av samme god . . .  
l ig skrifttype når d u  ikke engang _ sorten ja, da fø lger det med en Håkon Ursin Steen 

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

Pengene ti lbake for brukt spi l l ! • IBM lanserer nå operativ
systemet OS/2 for Win
dows 3.1 . Dermed, sier re
klamen , skal Windowsbru
kerne få mul ighet til å benyt
te ekte 32-bits teknologi. 

Det svenske bladet Dator 
Magazin forteller om en 
13-irings mamma som 
syntes at sønnens data
spill var for voldelig. 
Sønnen hadde kjøpt spil
let Final Fight på postor
dre. 

Moren henvendte seg til leveran
døren og forlangte kjøpet omgjort, 

men selskapet nektet. - Vi kan 
ikke gi pengene tilbake, for pak
n ingen er brutt, var argumentet. 

Moren sendte l ikevel spillet i 
retur, men fikk det tilbake etter 
noen uker. 

Da henvendte hun seg til en 
offentlig klagenemnd - og der fikk 
moren medhold. 

- Barn under 1 8  år kan i�ke 
selv bestemme hva de skal kjø-

pe, selv om de bruker sine egne 
penger. Selskapet må betale 
moren tilbake 541 kroner for spil
let, pluss 50 kroner for porto og 
telefonkostnader! sier nemnden. 

Men spil lselskapet nekter å 
bøye seg for avgjørelsen: 

- Vi risikerer at de som kjø
per dataspil l bare returnerer dem 
til oss når de er trøtte av å spille 
- og forlanger pengene tilbake . . .  

- Med denne pakken kan 
PC-brukerne sprenge be
g rensn i ngene i DOS og 
Windows, sier IBM. 
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Det blir stadig mer 
brutale voldsinnslag i 
dataspill. Utenlandske 
produsenter skyr in
gen effekter I kampen 
om å tilby de mest ek
streme voldsperver
sjoner. I dag er det in
gen effektiv kontroll 
med det som finnes 
av dataspill her i lan
det. Dessverre viser 
det seg at verken im
portører eller forhand
lere luker ut spill som 
oser av rå spekula
sjon. Et eksempel på 
dette er spillet Mortal 
Kombat, som vi skri
ver om lenger bak i 
dette nummer. Dette 
spillet byr på groteske 
voldsinnslag, der no
en av «høydepunkte
ne» består av bestial
ske avrettingsmeto
der. I dette TEKNO 
forteller vi også om et 
annet voldsspill, 
Doom, som har opp
nådd kultstatus i en
kelte kretser. 

TEKNO har spurt et 
knippe personer om 
deres mening! 
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- Jeg syns at man må få vise det man vil, sier Chr is- i 
ter Ulstrup Pettersen, som er en av dem som skriver i 
om dataspill i TEKNO. Han mener det må være opp til I hver enkelt hva man ønsker å se eller ikke se, både ! 
når det gjelder volds- og sex-scener. 

- Prinsipielt mener jeg at alt bør kunne vises, og 
jeg reagerer mot at andre skal bestemme hva jeg 
skal få se. Hvis det er sånn at noen skal sensurere 
bort scener som vi andre ikke tåler, da må jo de som 
sensurerer etterhvert bli ganske gærne, de også. El
ler er det sånn at de tåler det vi ikke tåler, og at de 
skal tenke for oss? 

- Så du vil slippe absolutt alt fritt? 
- Mja • . .  vi bør vel ha en aldersgrense på 1 6  år, 

men er du over 16 bør du selv få velge hva du vil se 
eller ikke se . . .  

- Men tror du ikke voldsscener i filmer og dataspill 
kan virke skadelige? 

- Kanskje. Det er jo mulig at enkelte har lettere for 
å ty til vold hvis de har levd seg inn i for mange 
voldsscener, tror Christer. 

- Et dataspi l l  
uten vold er 
l ike moro som 
å spise grøt . . .  

Jeg mener at det er bedre å avreagere på en rå og brutal måte 
i et dataspill, enn om man gikk ut på gata og begynte å skyte 
vilt rundt seg. Hva ville du foretrukket - en som avreagerer 
med å spille et voldelig dataspill eller en som skjøt vilt rundt 
seg i virkeligheten? Hva er egentlig galt med vold i dataspill? 
Et spill uten vold gir jo ikke noe utbytte. Et spill uten vold er 
like moro som å spise grøt. Det finnes noen spill som er uten 
vold - f.eks. fotballspill. Men selv i et fotballspill kan du pløye 
ned folk i taklinger. Vold er en del av dataspillkulturen, hvis du 
kan si det på den måten. 

A rvo Huru, 
Svanvik 

- Jeg tror vi kommer til å få en eksplosjon når det 
gjelder alle slags typer ekstrem vold i dataspill, sier 
TEKNOs medarbeider Håkon Ursin Steen. 

- Når det ytterliggående blir normalt, må en ha en
da mer ekstreme ting. Det kan aldri kontrolleres ef
fektiv, fordi det spres elektronisk. Det vil alltid være 
mulig å omgå sensurinstanser. Holdningene våre blir 
avgjørende. Vi må skjerpe vår egen kritiske sans i 
forhold til hva vi vil la oss by. 

Databutikker og importører vil etter min mening 
tjene på å la være å selge destruktive spill. Jeg opp
fordrer forhandlerne til å luke ut de spekulative pro
duktene og konsentrere seg om kvalitetsspill! 

---- ----------------------------------------�----------------------------------�-------
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VELKOM M EN TI L DET SISTE INNEN DATASPILL 
M U L  TIMEDIA-3DO-PC-MAC-JAG UAR 
Akers Mic har Norges største spill avdeling. Vi tilbyr ett komplett 
av Super Nintendo, Sega Megadrive og PC spill. Ukentlig 
USA, Japan og England. Stort utvalg av tidsskrifter, eK::l.crall.Jcslyr 
og CD-ROM Vi f�r 

_
nyheter daglig! Nå også med Microsoft Dr()ar;elmme�r! 

Akers Mic har Norges største 
i CD-ROM. Spill & mye mer!!! 

PC' lydkor' 
Sound Blaster Pro 
Sound Blaster 16 Basic 
Sound Blaster 16 ASP 
Roland SCC-1 GS MIDI 
Roland RAP-10/AT GM 

PC høytalere 
Creative Labs CT-38 
Roland MA-7 
Roland MA-20 

CD-ROM pakker 
Sound .'aster CD 
Discovery Pack 
Dbl.speed CD-ROM, 
SB Pro, høyt. og 5 CD's 

Sound .'aster CD 16 
Performance Pack 
Dbl.speed CD-ROM, 
SB 16, høyt. og 5 CD's 

CD-ROM Upgrade 
Dbl.speed CD-ROM for 
alle Sound Blaster eiere 

Microsoft Shop 

kr 1 190,
kr 1590,
kr 2450,
kr 4990,
kr 5590,-

kr 299,
kr 1990,
kr 2990,-

kr 4290,-

kr 4850,-

kr 2990,-

MS-DOS 6.2 kr 690,
Microsoft Cinemania '94 kr 790,-
Microsoft D/nosaurs kr 790,-
Microsoft Publisher 2.0 kr 1890,-
Microsoft Creative Writer kr 790,
Microsoft Fine Artist kr 790,-

Akers Mic kan nå tilby ett stort 
utvalg av Microsoft programmer til 
svært hyggelige priser. "Hjemme" 
programmer som leksikon, under
visning, spill m.a. er nå på fu/l fart 
inn i markedet i av Microsoft! 

Akers Mic kan nå vise fremtidens 
spill system! Lanseres i Europa i '94. 

Spillmaskiner 
Super Nintendo 
Sega Megadrive 
Gameboy mfletris 
Gameboy u/spi/l 
Sega Game Gear 

kr 1490,
kr 1590,
kr 898,
kr 698,
kr 949,-

Philips CD-I 210 
Vi lagerfører absolutt alt utgitt på 
CD-/!!! Nyheter kommer hver uke! 
Nå også med Video CD titler! 

Super Ninfendo 
Super Mario A/I Stars kr 698,-
Streetfighter /I Turbo kr 798,-
Aladdin kr 698,-
Mortal Kombat kr 798,-
Mega Man X kr 798,-
Top Gear /I kr 798,-
Winter Olympics '94 kr 698,-
Dracula kr 698,-
Equinox kr 698,-
Jurassic Park kr 698,-
Daffy Duck kr 698,-
N.H.L. Hockey '94 kr 698,-

Sega Megadrive 
Mortal Kombat 
Aladdin 
Streetfighter /I 
N.H.L. Hockey '94 
EA FIFA Soccer 
Jurassic Park 
Sonic 3 
Landstalker (RPG) 
Formula-1 Racing 
Lost Vikings 
Addams Family /I 
Winter Olympics '94 

kr 798,
kr 698,
kr 798,
kr 649,
kr 649,
kr 649,
kr 798,
kr 798,
kr 649,
kr 649,
kr 649,
kr 649,-

PC-spill-PC-spill-PC-spill 
Action Nyheter! Simulasjon 
Flashback Seal Team Sim City 2000 
Lost Vikings NHL Hockey '94 Civilization 
Streetfighter /I V For Victory 4 Falcon 3.0 
Mortal Kombat Batman Returns Railroad Tycoon 
Doom Fantasy Empires Strike Commander 

Brettspill Simon The S�rcerer Space 
Kasparov's Gambit Footba/l Pro 93 Privateer 
Star Wars Chess Dracula Privateer Mission 1 
Chessmaster 4000 F1-Formula One 

X-Wing 
Victory At Sea Eventyr Labyrinth Of Time (CD) Mer nyheter! 

7th Guest Starlord Inferno (CD) 
Alone In The Dark /I Iron Helix (CD) Shadowcaster 
Betrayal At Krondor T.F.X. Elite 2 Frontier 
Day Of The Tentacle Wolf Pack Indycar Racing 
Kings Quest VI Subwar 2050 Master Of Orion 
Lands Of Lore Mecwarrior 2 Return To Zork 
Hand Of Fate Carriers At War 2 Police Quest IV 
Might & Magic V Rebel Assault (CD) Pinba/l Fantasy 
Dragonsphere (CD) Pacific Strike Outpost (CD) 
Gabriel Knight Microcosm (CD) Detroit 
Syndicate In Extremis Sam & Max 
Quest For Glory IV Forgotten Castle Winter Olympics '94 
Ultima Underworld /I Ultima VIII Pagan Demons Gate 

Alle priser er inld. momsl Gratis spillkatalog med 1600 titlerl V�E[3§t:]l�åmHl!3 
Kongensg.1 4, 01 53 OSLO, Tlf. 22-33-55-55, Fax. 22-41 -35-62 
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Scala 500 
lIous .... a.t ... Amis=a _______ "----'-'-__ =__ 
Midi Interface Amiga 

2799,-
1 018,-

498,-
1 498,-

798,-
398,-
598,-

kr. 1 00,- på samtlige ordinære PC/PCCD-spi l l  
kr 398,-

kr 

Quickjoy Amiga joystick kr 49,-
Qulck.hot Warrlor 5 PC joystlck kr 1 49,-
PC-mus fra 1 49,-
Gameeard z 66 Mhz kr 1 98,-
Store Microprose titler PC kr 299,-
Mange CD-ROM spill fra 95,-
DISKETTSALG 
DIXON merke-disketter 
1 0  pk. i plastboks DD kun kr 69,-
1 0  pk. i plastboks HD formatert kun kr 99,-
Lite parti MaxelI HD 1 0  pk. kr 1 29,-
Nordise 40 stk. DD mJpln kr 298,-
Nordise 40 stk. HD formatert kr 398 

STOR L YD TIL LA V PRIS! 
Sound Galax, BX Il I,dkort NÅ 798,-
Sound Galaxy NX Pro ________ NÅ 898,-
Mediavision Pro Sonic 1 6  N A  998,-
Gravis Ultrasound - ny versjon NÅ 1 598,-

C-641 PCI 
Atari ST-spi l l  9 

fra , . 
Amiga-sp i l l  49 

fra , . 

Endelig! HUGO (norsk versjon) er her, 
til PC, MAC og Amiga! Fra kr. 399,-

EUROPAS STØRSTE UTVALG I DATASPILL 

I o 
Lybekkergt. 1 , 01 84 Oslo, like ved Oslo City! Tlf.: 22 17 65 75 ·  Fax: 22 1 7 97 75 

Avbetaling/O-kontant · Åpningstid: 1 0-1 8 ( 10-1 5) 
* VI SENDER OVER HELE LANDET! * 
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li"ps! Vårløsning fra Compaq! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N e bærbare PCer 

i LTE El ite-serien 
Compaq lanserer i disse 
dager en rekke nye pro
dukter. I første rekke 
kommer en ny familie 
bærbare PCer i den høy
este enden av ytelses
og funksjonalitetsskala
en - L TE Elite. 

Den nye familien erstatter den 
gamle L TE Lite-serien, som har 
vært en salgssuksess for Com
paq. Med denne serien erobret 
selskapet over 30 prosent mar
kedsandel på bærbare produkter 
i 1 993, og forventningene til den 
nye serien er store. 

Den mest synlige forbedringen 
på de nye bærbare maskinene 
ligger på utsiden. For første gang 
slipper du å bære med et eksternt 
strømadapter. Dette er nå inte
grert i maskinen, og forenkler 
transporten samtidig som det re
duserer den samlede vekten på 
maskinen. 

Compaq L TE El ite kommer 
med nye prosessorer som Intel 
4860X2i 40 MHz og Intel DX4 i 
75 MHz-utgave. Denne nye pro
sessoren fra Intel har en intern 
klokkehastighet på hele 75 MHz 
og en ekstern hastighet på 25 el
ler 50 MHz, og i tillegg et internt 
hurtigminne på 1 6  KB. 

For første gang slipper du å bære med et eksternt strømadapter. 

I ntels nye DX4-prosessor 
benytter nyere teknologi sam
menlignet med de «standard» 
486-CPUene. Men denne brik
ken er fortsatt, på lik l inje med 
486ene,  et «8L-Enhanced» 
strømsparende produkt som går 
på 3,45 V. 

Samtlige modeller kan en
kelt oppgraderes både med 
prosessor, minne, d isker og 
skjermer. Maskinene tilbys med 
et stort utvalg av skjermer, fra 
8,411 farge STN, via 8,411 farge 

TFT og opp til 9,511 farge TFT. 
PCene er utstyrt med en lokal bu
ssbasert grafikkontroller med ak
sellerator som støtter en oppløs
ning på 1 024 x 768 x 256 farger 
på ekstern skjerm. 

Du kan få forskjellige uttak
bare harddisker til, på henholds
vis 1 70, 250, 340 og hele 51 0 
MB. 

To nye ekspansjonsbaser in
troduseres, med bl.a. mulighet til 
å installere to lagringsenheter og 
to ISA ekspansjonskort. Dette 

• 

presenteres som løsningen der
som du har behov for å koble til 
eksempelvis ekstra harddisk, CD
ROM-stasjon, nettverks- eller vi
deokort. 

Maskinene leveres med DOS 
6, Windows 3.1  - pluss bl.a. MS 
Video, som lar deg kjøre *.AVI
videofiler direkte på den interne 
skjermen. 

Prisene? Ikke de rimeligste 
maskinene, dette: Fra ca. kr. 
27.000 og oppover ti l ca. kr. , 
56.000 må du ut med! 

I PowerPC fra Apple og IBM 
Macintosh med den nye 
RISC-baserte PowerPC 
601-prosessoren - utvik
let i samarbeid mellom 
Apple, IBM og Motorola 
- vil bli lansert i løpet av 
inneværende halvår. Den 
nye PowerPCen repre
senterer en prisiytelses
kombinasjon som sav
ner motstykke, sier 
Apple. 

Både Apple og IBM kommer til å 
utstyre sine neste generasjons 
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datamaskiner med PowerPC
prosessoren. 

Du skal kunne oppgradere din 
eksisterende Macintosh til den 
nye teknologien, som ifølge for
håndsrapportene skal få arbeids
oppgavene vesentlig raskere un
na, samt at du får mulighet ti l å 
utnytte ny teknikk innen f.eks. 
kommunikasjon , lyd, video og ta
legjenkjenning. 

Power Macintosh oppgrade
ringskort skal du enkelt kunne in
stallere på fø lgende modeller: 
Macintosh Quadra 61 0, 650, 700, 

800, 900 og 950, samt på Macin
tosh Centris 61 0 og 650. 

Al lerede i dag f innes pro
grammer som er optimaliserte for 
den nye PowerPC-prosessoren. 
Disse programmene kan arbeide 
fra to til ti ganger raskere på en 
Macintosh med PowerPC-pro
sessor enn dagens versjoner av 
samme program på dagens ras
keste Mac-modeller. Etter en 
eventuell oppgradering skal du 
kunne fortsette å jobbe med de 
programmene du allerede har, 
selv om de ikke kan utnytte kraf-

ten i RISC-teknologien fullt ut. 
Oppgraderingene kommer til 

å koste fra ca. 7.000 til ca. 25.000 
kroner pluss moms. 

Den første generasjonen Po
werPC-prosessorer har omtrent 
samme ytelse som en Pentium
prosessor når det gjelder heltalls
beregninger ,  men overtreffer 
Pentium når det gjelder flyttalIs
beregninger. Dessuten er Power
PC 601 -prosessoren halvparten 
så stor som Pentium-prosessoren 
og forbruker bare drøyt halvparten 
så mye energi .  





Vi prøver lydkortet Gravis Ultrasound 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32 lydkanaler g i r  mul ighet 
for surround-sound-effekt 

Med hele 32 digitale Iyd
kanaler i 16-bit tar Gravis 
Ultrasound et langt steg 
vekk fra jungelen av 
Soundblaster-kloninger. 

Lydkortmarkedet har til nå vært 
preget av Soundblaster og en 
hel rekke avarter av dette. Selv 
om klone-produsentene har vært 
flinke med og hele tiden prøvd å 
gjøre kortet sitt litt bedre enn den 
originale Soundblaster, har vi aldri 
sett de store teknologiske gjen
nombrudd. Til slike gjennombrudd 
har historien vist at nyskapning 
må til .  Og nettopp en sl ik ny
skapning er lydkortet Gravis UI
trasound (GUS). 

Det som er helt nytt med GUS, 
er at det ikke har mindre enn 32 
( !)  lydkanaler ti l disposisjon for 
avsp i l l i ng  av rå, d ig ital  lyd . 
Soundblasteren sitt største han
dikap, akutt mangel på flere enn 
to d igitale kanaler, er dermed 
historie. Den andre store nyhe
ten er at kortet har en innebygget 
krets som ikke bare muliggjør en 
« su rround-sound» -effekt, men 
faktisk et komplett tredimensjonalt 
lydbi lde! Og tro det eller ei, det 
holder med et par hodetelefoner 
for å få det til å fungere . . .  

AdLib gravlegges 
- nesten . . .  
Al l  nyskapning krever at man 
fjerner noen lik fra lasten. Et slikt 
l ik var etter Advanced Gravis' 
(og forsåvidt min) mening en tek
nikk som heter FM-modulering, 
eller kunstig framstil l ing av lyder, 
mest kjent som «synthesizing».  
Denne teknikken har vært brukt i 
uminnel ige tider, helt fra de før
ste hjemmedatamaskinene. 

Poenget er at FM-modulert lyd 
tar veldig liten plass, og kan uten 
problemer brukes i en rekke ka
naler samtidig. Ulempen er at Iy- · 
dene blir veldig kunstige og lite 
naturtro. Pipeorgel , trommer og 
noen få andre «enkle» instru-
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Eile Qptions falette .5.ong S!;ript Window tlelp 

Tempo: 1 04 Chords Rhythm Editor Chord Rhythms Drum Rhythms Melodies Controls 

Finn frem gitaren og lag noen herlige komp i PowerChords . . .  

menter kan høres bra ut, men re
sten høres ganske miserabelt og 
ugjenkjennelig ut. Til tross for 
dette har AdLib-standarden, som 
definerer 1 1  eller flere FM-modu
lerte kanaler, vært fast følge for 
samtlige Soundblastere gjennom 
tidene, og sørget for musikk til 
mengder av spi l l .  

Men, selv om Gravis-desig
nerne har kuttet ut kretsene som 
trengs for FM-modulering, får du 
ved hjelp av emulering fremdeles 
høre AdLib-melodienes sørgelige 
sang på din GUS. 

Emulering til besvær 
Selv om GUS i prinsippet ikke har 
støtte for hverken Soundblaster 
el ler AdLib, fø lger det med et 
program, SBOS, som gjør  at pro
grammene du kjører tror at du 
har en Soundblaster i maskinen 
din. SBOS oversetter da signale
ne programmene gir til den ima
ginære Soundblasteren over til 
signaler som GUSen forstår. Hva 

da med AdLib? Jo, SBOS tar seg 
også av FM-moduleringen som 
man før måtte ha egne kretser til .  

Som a l l  annen emulering, er  
selvfølgelig ikke SBOS feilfri. For 
det første blir digital lyd, det in
k ludere r  blant annet tale og 
samplinger (ferdigopptak), ganske 
knitrende i de ellers krystal lrene 
GUS-kanalene. For det andre 
virker det som om ikke all AdLib
musikk blir emulert feilfritt. FM
modulert musikk hø res nemlig 
enda mer sørgelig ut enn normalt. 
For det tredje - med enkelte spill 
så fungerer ikke Soundblaster
emuleringen i det hele tatt. Som 
et lite plaster på såret, så er da
tamaskinens heng- og krasj
symptomer ganske underholden
de. Når det er sagt, må det også 
sies at SBOS faktisk fungerer ut
merket med de aller fleste spi l l ,  
og mye tyder på at dette emule
ringsprogrammet iblant gir bedre 
lyd enn den originale Soundblas
ter. 

[i � 
Bass Parts Staff 

Det er ikke før nå helt i det 
siste at programvarehus har be
gynt å legge inn ordentlig støtte 
for GUS i spillene sine, og derfor 
er det foreløpig et absolutt must 
med Soundblaster-emulering hvis 
du vil spille litt eldre spill med lyd. 
Trist, for denne emuleringen er 
faktisk det største aberet med 
hele lydkortet. 

MIDI-musikk 
Gravis Ultrasound er laget på en 
slik måte at instrumentene kan 
legges rett inn i minnekretser, 
RAM, som sitter på selve lydkor
tet. På denne måten trenger bare 
datamaskinen å gi lyd kortet en 
enkel kommando, så spiller Iyd
kortet av instrumentet automatisk. 
Slik er det mulig at man med lett
het, og uten å belaste datamas
kinen, kan spille av opptil 32 in
strumenter samtidig. 

Dette egner seg nettopp vel
dig godt for såkalt MI DI-musikk. 
Dette er musikk i utgangspunktet 



laget for keyboards og synthesi
zere med mange lydkanaler. Blant 
det som medfø lger GUSen er 
faktisk 1 92 ferdiginnspilte og na
turtro instrumenter. Disse følger 
«General Midi (GM)>>-standarden, 
og med ett av de medfølgende 
programmene kan du spil le av 
nesten hva det skal være av MIDI
filer med meget godt resultat, bare 
begrenset av hvor mye RAM du 
har på GUSen din. Mengden av 
RAM avgjør nemlig hvor mange 
instrumenter som kan være klare 
til avspil l ing på en gang. I ut
gangspunktet fø lger det med 256 
Kb RAM (plass til 5-7 instrumen
ter), men det kan utvides til 1 MB 
med såkalte D IPP-RAM-kretser. 
Da får du plass til nok av instru
menter . . .  

Tredimensjonal lyd 
3D-lyd. Ja, det er ingen NRK-flopp 
- det fungerer faktisk! Og her 
trenger du ikke syv-åtte høyttale
re rundt deg for å få effekten -
nei, kun et par hodetelefoner. 
Systemet kalles « Focal Point 3D 
Sound» ,  og teknikken som bru
kes har det enda mer kryptiske 
navnet «binaural convolution» .  
Hvordan magien fungerer, fortel
ler manualen ingenting om. Siden 
det ikke fulgte med noe program 
som demonstrerte effekten, fikk 
jeg tak i ett på SoundServer BBS 
i Oslo. Med denne demoen kunne 
jeg høre mange forskjell ige lyder 
svev rundt hodet mitt som sløve 
veps. 
Dessverre har ingen spill til nå 
støtte for GUS 3D, men ryktene 
vil ha det til at vi om ikke lenge 
får flysimulatorer hvor du for ek
sempel hører at skudd kommer 
inn på skrå bakfra . . .  

Mer nærliggende, og  noe helt 
annet, er muligheten til «ta opp» 
med lydkortet - «sample» .  Her 
får du deg nok en overraskelse, 
for selv om alle andre av lydkor
tets funksjoner er basert på ste
reo 1 6-bits teknologi, er sampler
delen bare i a-bit. Helt bra høres 
opptaket heller ikke ut - man får 
alltid litt skraping i bakgrunnen, 
nesten uansett hva man gjør. Nei, 
da får vi heller sette vår l it til et 
1 6-bits samplerkort som kan kjø
pes ekstra og kobles til GUSen. 
Dette koster nesten tusenlappen, 
men skal etter sigende gi en opp
takskvalitet som hever det hele 
opp på et temmelig profesjonelt 
nivå. 

et passende tilleggskort kan hen
holdsvis en LMSI ,  Sony, Mitsumi 
�lIer SCSI-kompatibel CD-ROM 
tilkobles. 

Konklusjon 
Teknisk sett scorer Gravis Ultra
sound fenomenalt høyt. Det er 
noe helt nytt med 32 digitale Iyd
kanaler i 1 6-bits stereo, hvor ly
dene attpåtil lagres i spesielt til
passede RAM-kretser. Den krys
tallklare lyden tar innersvingen på 
samtl ige andre kort i samme 
prisklasse, og vi snakker her om 
tilnærmet genuin studio-kvalitet. 

USS8: Det ikke helt habile sampler-programmet som følger med. 

Problemene kommer hvis du 
skal sample på proff-basis. Da 
holder det ikke med a-bits samp
lingen som er på kortet, og et 1 6-
bits ekstrakort må kjøpes. Og skal 
du koble til en CD-ROM-spiller, 
må du fint innfinne deg med å 
punge ut for enda et ekstrakort. 

Uansett er det veldig gøy å 
sample. Har du et ekstra M IDI
keyboard, kan du også styre med 
dette - som om sampl ingene 
skulle være vanlige instrumenter. 
Da kan du først sample at du 
synger «tralaaaaa! » .  Slår du', så 
en akkord på klaviaturet vil du 
høre deg selv synge trestemt 
harmoni . . .  

Mangel på programvare 
De fleste programmene som føl
ger med kjører under Windows. 
Blant disse er Midisoft Recor
ding Session - et meget habilt 
sequencer-program for å ta opp 
og redigere MIDI-musikk (mest 
interessant hvis du har ekstra 
MIDI-utstyr fra før av.) Spil ler du 
derimot gitar og har en porsjon 
komponist-blod i årene - da er 
nok Powerchords, «kompe-pro
gram» ,  midt i blinken. Det fø lger 
med en god brukervei ledning til 
begge disse programmene. 

Av andre Windows-program
mer finnes Patch Manager - et 
program for å holde orden på 
hvilke instrumenter som til enhver 
tid ligger i minnet ti l GUSen. Du 
får også med et såkalt miksepro
gram, kun for å regulere volumet 
på M I  D I - i nstrumente r og ren 
samplet lyd. Dette programmet 
skuffet, for de fleste andre Iyd
kort har mange flere mul igheter 
og er mye sterkere på dette feltet 
enn Gravis Ultrasound. 

3. 1 .  Det følger riktignok med et 
DOS-program for å sample, UI
traSound Studio 8, men dette 
mangler funksjoner for effektiv 
redigering og bruk av spesielle 
effekter. 

Ellers følger det med endel 
demonstrasjons-programmer i 
DOS som spiller av både MIDI  
og andre musikkfiler. Og det hele 
høres temmelig nydelig ut. 

Til tross for at det fø Iger med 
f lere meget bra programmer, 
mangler vi både en god mikser 
og et godt sampleprogram. Det 
hadde heller ikke vært å forakte 
om Gravis 'også hadde lagt med 
et program som kunne demon
strere 3D-effekten.  

«Plug me in» Selv om antal let øker, har 
Selve instal leringen av lydkortet i foreløpig ikke så mange spi l l  
maskinen går relativt greit, men støtte for Gravis Ultrasound. Selv 
vær klar over at kortet er uvanlig 
langt og tar stor plass i maskinen. 
Medfø lgende instal lasjonspro
gram konfigurerer og setter opp 
kortet automatisk, og du er raskt 
igang såfremt du ikke har sære 
kort i maskinen din. Da er det 
mulig at du må bedrive litt kort
og konfigurerings-akrobatikk for å 
få alt til å fungere sammen. 

Kortet har på samme måte 
som Soundblaster 1 6  tilkobling for 
joystick og et MIDI-grensesnitt. 
Du har selvfø lgelig mikrofoninn
gang, men også en standard 
mikset « line in»-inngang, slik at 
du for eksempel kan høre på ra
dio i de samme høyttalerne du 
får lydeffekter fra et spi l l .  Smart! 
Av utganger finnes en standard 
«l ine out» for ti lkobling til stereo
anlegg, og en hodetelefon-ut
gang. Riktignok uten volumkon
trol l .  Verdt å nevne er også at det 

om Soundblaster-emu leringen 
vanligvis fungerer bra, kan du ikke 
regne med at du uten problemer 
får lyd på ethvert sp i l l  med 
Soundblaster-støtte. Som nevnt 
tidligere; all emulering har sine 
problemer. 

Alt i alt: Gravis Ultrasound er 
ikke kortet for deg som vil putte 
inn et kort i maskinen, få ut lyd, 
og det-var-det. Gravis Ultrasound 
er kortet for deg som er innstilt 
på å fikle litt, men som til gjen
gjeld vil ha et kort med utrolig bra 
lyd og meget store utviklingsmu
ligheter. 

Håkon Ursin Steen 

TEK..NO 
I N F o 

Navn: 
Gravis Ultrasound 1 6-bit 

Pris: 
Men hvor er Windows-sam- ikke fø ler med en eneste kabel ,  Ca. kr .  1 .700,-

plerp rogrammet som « al l t id»  
pleier å følge med til lydkort? Noe 
slikt finnes faktisk ikke i det hele 
tatt på GUS-diskettene. Enda bra 
at Sound Recorder er blant 

Norsk distributør: 
AR Data (tlf. 71 21 2666) 

så dette må kjøpes eller lages 
selv. Alle uVinn-ganger bortsett fra 
joystick-ti lkoblingen er standard 
3$' stereo-jack. 

Kortet har ingen direkte CD- Tidligere Iydkorttester i TEKNO: 
Sound Galaxy NX Pro (1/93) 

standardutrustningen i Windows ROM-tilkobling, men ved kjøp av og Pro Audio Studio 1 6  (1/94). 
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Absolute Floppy Disco 

The Creased 

Drawback Motherbaard 

Dream of Perfection 

IceSoft 

IJBasen 

IBMs OS/2-database 

Mest for ATARI-brukere. 

Seriøs base for Amiga- &I PC. 

PC-base med bra fil 

Mest for AMIGA-brukere. 

Mest for AMIGA-brukere. 

Lokal base for 

Mest for PC-brukere. 

Mest for PC-brukere. 

For som bruker OSI2. 

Mest for Mac-brukere. første! 

AI PC-base med Internet-tillcn\ttninn-

Med i NetTOPP meldinnCU"�H'\IA.·� 

Mest for PC-brukere. 

PC-base med MI DI-filer & Li 

STOR base! 

For bl.a. antirIICl:-nrllnl"An Juvente. 

Mest for PC-brukere. 

Bra Amlla':l-D�ise i ÅS sør for Oslo. 

Mest for AmIlOiil-Dl"U 

PC-base med aktivitet. 

Med info fra Folkehelsa! 

Mest for AMIGA-brukere! 

Av fllnlccti,nnllthAmmede! 

Mest for PC-brukere. 

Institutt for DATATID 

for OS/2-brukere. 

Mac-base. etter tekniske 

MlnlBBS 

ABBS 

MBBS 

Amiga 

Am 

MBBS 

PC-baard 

BBB/CS 

FirstClass 

BBBS 

MBBS 

MBBS 

MBBS 

PC Baard 

MBBS 

MBBS 

Am 

MBBS 

MBBS 

ABBS 

MBBS 

MBBS 

MBBS 

FlrstClass 

TELEFON 

671 32659 

78463344 • 78463345 

5141 7620 · 51 4181 18  

75562764 

37091 858 

561 42955 

63844284 

55324447 

224651 27 

555701 67 

22563760 • 22563763 • 22563764 

32831 506 

35050750 • 35050172 

3288801 5 

33459530 • 33458377 • 33458662 

22385260 

64934366 

64944683 

692561 1 7  Presentert i TEKNO 1/94. 

38045909 • 3804581 6 

22378660 

561 84564 

52851 053 

3285151 7 

69323440 Erstatter DATA TI Ds DIX. 

66999450 

671 35364 



Mest for PC-brukere. MBBS 22684976 

Med i RiksNet og MultiNet. MBBS 78462302 

Mest for PC-brukere. BBBS 22374249 

MBBS 51 544306 • 51 �44681 

MBBS 61 260299 

Mest for PC-brukere. 4000 filer. MultiNett. MBBS 33770942 

Oslo Hard Disco Stor trafikk, mange brukere! MBBS 22560390 • 22560790 

Mest for PC-brukere! MBBS 22380949 

Saltrød Horror Show Mest for PC-brukere! 37031 378 

ABBS 649341 00 

Med sharewarefiler som er omtalt i TEKNO! MBBS 66801 41 9 • 66801 636 

Slektsforskning. PC-Baard 35990991 

STOR PC-base! MBBS 22571600 • 22571604 

PC-Baard 551 38653 

Mye hint til spill. Musikk. Clip-arts. Wildcat 77631 1 66 

Tippe-BBS For deg som tipper! Wildcat 38321 1 82 

TordenSaft Mac-base. Nå også for PC-brukere! FirstClass 31 284305 

Tuxedo Junction Maximus 55960090 

Twilight Phone MBBS 66784670 

Unicorn Sanctuary Med i Fidonett, Internet og 6 andre nett! 38033957 Velg blant to BBS-system! 

Med dagens nyheter direkte fra USA! MBBS 22556955 

MBBS 57858393 

ABBS 22732787 

MBBS 71226043 

MBBS 7255981 8  

Yankee Rose PC-base med mystikk-konferanse. MBBS 55228945 

Med crazykonferansen Adders Galehus. MBBS 22382224 • 22382033 



- Bytt passord ofte! oppI fordres brukerne av Oslo I 
I Hard Disco - pga. flere 

L tilfeller av navnemisbruk! 
- - - - - -

,.. - - - - - - - - , 
I DIX nedlagt! DATATIDs I 
I BBS DIX, som også har I vært benyttet av TEKNO, I er nedlagt. DATATID går 
l over til IJBasen i Fredrik- I 
I stad. IJBasen når du på I 
Lnr. 69323440. 

_ _  - - - - _ -1 

Er han 

Øyvind (1 3) styrer attan 

- Logg inn p� Manhattan, oppfordrer Øyvind Mjølund i Kristiansand. 
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Øyvind Mjølund (13) er 
SysOp på Manhattan 
(M)BBS i Sørlandets ho
vedstad - Kristiansand! 

- Jo, jeg er vel en av Norges 
yngste sysoper. Jeg går på Fiskå 
U ngdomskole og trives sånn 
passe. 

- Hvordan er EDB-undervis
ningen på skolen din ? 

- Helt fiasko. Kunnskapen om 
EDB blant lærerne er så å si nul l .  
Hvis skolen skal satse på å få 
elever til å bli interessert i edb så 
bør vi få lærere som kan noe, og 
gjøre undervisningen bedre for 
elevene. 

- Fortell litt om aaSen din. 
- Manhattan (M)BBS er oppe 

24 timer i døgnet. I begynnelsen 
var basen bare beregnet for at 
noen kamerater av meg kunne 
ringe l itt. Men etterhvert ble det 
bare mer og mer morsomt, og da 
bestemte jeg meg for å starte en 
nattbase. Nå er basen altså oppe 
24 timer i døgnet, og er faktisk 
blant de største basene på Sør
landet. Og så fikk jeg endelig en 
egen telefonlinje. Basen er med
lem i SørNett som er et eget 
nettverk for baser på Sørlandet. 
Her er det god trafikk, og både 
jeg og brukerne av BBSen har 
stor utbytte av nettutveksl ingene. 
Så er jeg også hovedbase for 
NightNet. NightNet er et nett hvor 
seriøse nattbaser kan bli medlem. 

Manhattan (M)BBS har ansvaret 
for å distribuere nattbase-lista. 
Den første i hver måned sender 
jeg ut en ny utgave av listen over 
samtlige nattbaser i Norge. 

- Hva inneholder Manhattan ? 
- Jeg satser i grunnen ikke 

på noe spesielt, men prøver å ha 
mye forskjellig. En god del spi l l ,  
løsninger og forskjellige utilities 
til spil l .  Har også endel lære. og 
hjelpeprogammer t i l  DOS og 
BBS-systemer. I nnen konferan
seområdet så burde det være noe 
for en hver smak, fra humor til 
narkotika, EU og innvandrings
diskusjoner. En annen ting er at 
jeg prøver å være online så mye 
som mulig, sånn at jeg kan hjelpe 
brukere som har behov for det. 

- Hensikten med basen ? 
- Hmm . . .  Jo, jeg håper at 

brukere føler at de kan få god 
hjelp her, og at de finner filer de 
syns er bra. Jeg håper å skaffe 
et godt miljø rundt basen for per
soner i alle aldre. 

- Har du en liten appell til 
TEKNO-Ieserne? 

- Ja! Jeg synes dere alle bør 
prøve Manhattan (M)BBS. Det er 
en glimrende base som alltid har 
al ltid noe nytt. Her er god aktivi
tet, så det er bare å logge seg 
inn.  Ring 3801 5742 - du vil ikke 
angre! ! !  

Jo-Helge Paulsen 

MacFORUM på lufta igjen 
MacFORUM BBS tilbake 
på lufta! Det har vært en 
lang og kronglete vei ... 

Fø rst så g ikk BBSens gamle 
PLUS-maskin føyken,  deretter 
fikk MacFORUM et totalt diskha
vari. De hadde selvfølgelig back
up, men av forskjell ige grunner 
bestemte MacFORUM-folkene 
seg for å starte helt på nytt med 
blanke ark . . .  

Det e r  derfor en  NY MacFO
RUM som nå er på lufta, og gam
le brukere er derfor nødt til å re
gistrere seg på nytt når de log
ger seg på. 

Det er to l injer inn til MacFO
RUM: Lavhastighets-linjen (2400) 
når du på 671 35364, mens høy
hastighetslinjen (1 4.400) har nr. 
671 50240. 

BBSen er oppe 24 timer i 
døgnet. 



• Kraftig programmware: Lydredigering, IS-kanalers mikser 
med mikser-automasjon og digitale etTekter I realtime, sam
mensetning av MIDI- og WAVE-filer, ned miksing av opptil 16 
WAVE-filer, OLE etc. Veil. utsalgspris inkl. m.v.a.: 
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Kupongen sendes til Røland Scandinavia 
Avd. Norge, P.b. 95, Lilleaker, 0216 Oslo Roland® 
Navn, __________________________________________ ___ 

Adresse, ________________________ _ 

Postnr./sted, ___________________ ___ 

JA TAKK 
O Send meg brosjyre på Roland Audio Toolworks. 
O Jag vil gjeme ha bladet Roland Inside gratis tilsendt i posten fremover. 
O Send meg infonnaisjon 

om Rolands øvrige utvalg av musikkutstyr til PC. 

Musikken i din PCjMac 

kan Roland DlM-pakke lekende lett forandre til 
J J I J J J J �  

CD - lydkvalitet 
Desk Top Music System Ii!ii 
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Det er moro og utrolig enkelt å forvandle sin PC eller Mac til  
et musikkstudio - uten musikalske forkunnskaper - med en 
Roland DTM-pakke. 
Lydmodul, kabler og programvare for bearbeidelse av SMF
disketter (ferdig musikk på disketter) hvor du kan mikse, •• � 

. 

endre instrumenter eller bli akkompagnert ("Karaoke" 
eller "Music minus One"), samt ferdige 
musikkstykker og profesjonelle musikkpro- . ' "  
gram for å lage �� 
egen musikk. Alt dette for kun � 

Roland® 
J a takk, jeg vil gjeme ha ytterligere informasjon om 

Rolands musikkutstyr. Til PC: O Til Mac: O 
Navn:. ___________________________________ __ 

A�s�:, __________________________________ ___ 

Postnr.: ____________ ,Sted: ______________________ _ 

Kupongen sendes til: 
Roland Scandinavia, Avd, Norge, P. b. 95, Lilleaker, 02 1 6  Oslo 



- Vi er oppkoplet mot Internet 24 
timer i døgnet, sier Tore Karlsen og 

Tove Kolstad i Oslonett AS. 

r· � �.� 
f. �  

. . \ 
. \ 

OsloNett - døråpner ti l 

den stoooore verden ! 
Internet er et verdens
omspennende metanett 
av innbyrdes forbundne 
datanett. Hittil har nettet 
i første rekke vært kjent i 
forsknings- og universi
tetsmiljøene. Men Inter
net er nå i ferd med å re
alisere drømmen om et 
virkelig «åpent system» 
- en verdensomspen
nende motorvei for all 
datakommunikasjon på 
tvers av organisasjoner, 
teknologier og lande
grenser. Gjennom Oslo
nett kan også DU knytte 
deg ti/ Internet ...  

En rekke kom mersielle informa
sjonstjenester, databaseverter og 
programvarearkiver er tilgjengelig 
via Internet. Det finnes en ny
hetstjeneste hvor forskere og ek
sperter fra hele verden utveksler 
erfaringer innenfor ulike områder. 

I guiden « The Whole Inter
net» har forfatteren Ed Krol listet 
mer enn 240 ul ike tjenester og 
ressurser du kan få ti lgang ti l  
gjennom Internet, fra «Aeronau
ter» til «Zymurgi» .  Noen er kom
mersielle, men de fleste er helt 
åpne. 

Flere elektroniske oppslags
tavler tilbyr nå sine brukere ad
gang til Internet, bl.a. elektronisk 
postadresse . På denne måten 
kan du gjennom din lokale BBS, 
f.eks .  BYTE i Oslo, sende og 
motta post via Internet. Men det
te tilbudet gir deg ikke online-for
bindelse med Internet. De fleste 
BBSer som tilbyr denne tjenesten, 
logger seg inn på Internet ti l faste 
tider for å hente og videresende 
post osv. Men er det viktigste for 
deg å ha tilgang til å kunne sende 
og motta post via dette nettet, er 
tilbudet flere norske BBSer gir 
både rimelig og fullt brukbart. En 
del BBSer tilbyr også «offline»
tilgang til utvalgte Internet-konfe-
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ranser. Det finnes over 2000 
konferanser - eller nyhetsgrupper 
- som det kalles på nettet. Disku
sjonstemaene er alt mellom him
mel og jord, og du kan finne alt 
fra seriøse diskusjoner om data, 
rel igion, pol itikk osv. til utfrika 
diskusjoner om sex eller hvilken 
ketsjup som er best. I til legg fin
nes et enormt antall filer og gra
tisprogrammer som via Internet 
spres som ringer i vannet over 
hele verden. 

24 timer 
Firmaet Oslonett AS går lenger 
enn BBSene. Oslonett er nemlig 
koplet opp mot Internet 24 timer i 
døgnet. Det vil si at du via Oslo
nett kan være online med Internet 
med din PC. 

- Vi er fullstendig integrert i 
nettet. Vi er ikke bare koplet opp 
av og til slik som de fleste BBSer 
er, sier daglig leder Tore Karlsen 
i Oslonett AS til TEKNO. 

Oslonett opererer i dag med 
åtte linjer pluss to reservelinjer 
som tas i bruk når trafikken tilsier 
det. Målet er at al le som abonne
rer, skal ha rimelig lett adgang til 
Internet når det passer for dem. 

- Vi har rundt 350 abonnen
ter, og antallet stiger stadig. Tra
fikken fordeler seg utover hele 
døgnet, men den stø rste pågan
gen på Oslonetts l injer pleier å' 
være mel lom klokken 20 og 22 
om kvelden. 

Kryptiske kommandoer 
erstattet av pek-og-klikk 
En innvending mot Internet, har 
vært at det er basert på svært 
kryptiske adresser og komman
doer. Mange av maskinene på In
ternet benytter nemlig operativ
systemet UNIX, som er et para
dis for dem som elsker innvikla 
datakommandoer, men et sant 
helvete for vanlige dødelige som 
føler seg mest vel når PCen viser 
skjermbilder det går an å begripe. 

Oslonett har grepet fatt i det
te, og kan nå tilby et meget bru
kervennlig grensesnitt mot Inter
net, basert på pek-og-klikk-meto
den du kjenner fra Macintosh og 
Windows. Du kan sende og mot
ta post, filer etc. ved å velge i 
menyer på skjermen. Oslonett har 
også utarbeidet omfattende vei
ledning, og alt i alt er grensesnit
tet nå blitt så enkelt at vi for alvor 
kan snakke om et folkelig system. 

Avgift og tellerskritt 
Skal du abonnere på Oslonetts 
Internet-tjenester, må du betale 
en årsavgift på 550 kroner. I til
legg må du ut med opp til 50 kr. 
pr. time du er tilkoplet, avhengig 
av når på dagen du bruker nettet. 
Laveste timepris gjelder mellom 
kl . 24 og 08, og er på 20 kroner. 
Hvor mye du må ut med, avhen
ger dermed av hvor mye - og når 
- du bruker tjenestene. Ifø lge 
Oslonett betaler abonnentene 
gjennomsnittlig 2.000 kroner pr. 
år. 

Ønsker du å abonnere på In
ternet, kan du henvende deg til 
Oslonett på tlf. 22461 099. 

no . nO 

t 
TEKNO åpner nå også for 
personlige annonser for In
ternet-brukere. Benytt sjan
sen til å knytte kontakt med 
datafans i andre land. An
nonsene trykkes GRATIS i 
BØRSEN - med din Inter
net-adresse. 

Foreigners: TEKNO ma
gazine Is open for all Inter
net users who wish to get 
in touch with other compu
ter-fans. Write your perso
nal ad & send It to 

tekno@tekno.no 
Personal ads will be publis
hed FREE in TEKNO, with 
your Internet-address! 



Bergens første 
FirstClass-base 

- Bjørnehiet er den før
ste FirstClass-baserte 
BBS i Bergensområdet. 

. Basen retter seg mot bå
de Macintosh- og Win
dows-brukere, forteller 
sysop Christian Bjørne
rud til TEKNO. 

FirstClass er et kommunikasjons
program som bygger på de sam
me prinsipper som Macintosh -
grafiske objekter og menyer for 
valg av kommandoer. Dette pro
grammet finnes nå både for Mac
intosh- og Windows-brukere. 

De som har benyttet et vanlig 
linjebasert (vt1 00/ANSI) kommu
nikasjonsprogram kan laste ned 
FirstClass-brukerprogrammet fra 
Bjørnehiet. 

- For brukere med 2400 baud 
modem som ikke ønsker å bruke 
tid på overføringen, kan jeg tilby 

forsendelse pr. post. Bare legg 
inn en melding til meg på basen,  
og oppgi om du ønsker Mac- eller 
PC-diskett, sier Christian. 

Hvis du vil laste det ned selv, 
kan du gjøre det på denne må
ten: Logg på som bruker «gjest» 
med passord «gjest» .  Da vil du 
finne alle utgaver av FirstClass 
Client i mailbox, og du har både 
tid nok og mul ighet til å overføre 
dette til egen maskin .  Kontoen 
«Gjest» er kun ment for å hente 
ned F i rst- ------.. 
Class C I i-
e n t - p r o 
grammet. 

Bjø rne
hiet samar
beider med 
fem andre 
BBSer om 
bl.a. fel les 
konferanser. Sysop Christian. 

[ Logg inn på verdens største 

[ datane'Hverk - Internet! 
Din favoritt-BBS har sIk
kert tonnevis av pro
grammer, men en gang i 
mellom strekker de ikke 
til. Hva gjør du da? Du 
besøker Internet, selvføl
gelig. Verdens største 
kilde for shareware og 
gratisprogrammer. 

I kke bry deg om at Internet be
står av 2,3 millioner sammenko
plede datasentra. Som bruker kan 
du betrakte «det» som en eneste 
gigantisk datamaskin .  

Fra hovedbiblioteket, OAK 
Software Repository i USA, ble 
det i november ifjor lastet ned 
842847051 37 bytes. Det var tre 
ganger mer enn året før. ÅTTI
FIRE GIGABYTES, du! Ti giga-

bytes med Windows-program
mer. 

Første problem er å finne ut 
hva du kan få der. La oss anta at 
du bare har adgang til Internet 
pr. elektronisk post gjennom en 
norsk elektronisk oppslagstavle 
som Thunderball Cave, Bergen 
By Byte eller hvilken som helst. 
Det er det vanligste. 

Hadde du hatt full adgang til 
«Verdensnettet» var det lettere. 
Med kommandoen g o p h e r 

gopher . oakland . edu kunne du 
koplet deg direkte opp til bibliote
ketsmaskinens hovedmeny. Der
fra kunne du valgt OAK Softwa

re Repos i  tory ( oak . oak
land . edu ) / ,  msdos / fra neste 
meny og med en gang begynne 
å lete i filkatalogene. 

Den gode nyheten er at du 
kan gjøre det samme pr. elektro
nisk post. Du sender en melding 
til en Gophermail-maskin for å få 
en kopi av hovedmenyen fra 
gopher.oakland.edu. Du sender et 
nytt brev for å få tilsendt det du 
ø nsker fra hovedmenyen ,  det 
være seg filer eller nye menyer. 
Slike «menysøk pr. post» går se
nere enn ved direkte oppkopling, 
men det funker. 

Send en melding til gop 

her@dsv . su . se . Skriv hel p  i 
tema- feltet (Subject) . Denne 
maskinen, som er i Sverige, sen
der deg et brev med en detaljert 
bruksanvisning (på engelsk) . 

Mens du venter på svar, sen
der du en ny melding til samme 
adresse. Skriv gophe r . oak-

land . edu i tema-feltet, ingenting 
i teksten og send meldingen.  

Svaret fra Gopher-maskinen 
burde være selvforklarende. Du 
må sette x foran tallet på meny
linjen OAK Software Repository 
(oak.oakland.edu)/. Deretter 
sender du hele teksten tilbake til 
gopher@dsv . su . se . I kke send 
adressefe l tet og tema l i nj e n  
øverst. 

Etter en stund får du neste 
meny med nye valg. Sett x foran 
valget msdos l , om det er slike 
programmer du eT interessert i .  
Send teksten på nytt tilbake til 
gopher@dsv . su . se. 

Slik fortsetter du inntil du fin
ner programmer av interesse. 

Odd de Presno 
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Det meste kan 
En kjærlighetserklæring 
til Internet, krevde redak
tøren. Min minste kunst. 
Internet er det beste som 
er funnet på siden rista 
brød. 

Hva skulle jeg egentlig gjøre for
uten? Jeg bor jo nesten «der» . 
Hver dag ringer jeg for å hente 
rundt en halv megabyte med brev, 
nyheter, bilder og programmer til 
konsum. 

Automatisk støvsuger 
Min notisbokmaskin er forlengst 
drillet i sin rolle som automatisk 
støvsuger. Bytene fyker frem og 

tilbake i 1 4.400 bits/s. 
Men så den 1 3. �bru� �. 

sjet harddisken. Det hørtes ut som 
når du setter en gammeldags 
grammofonstift utenfor plata. 200 
MB i dass. Jeg måtte ha en ny i 
en fei. 

Da smurte jeg avgårde et 
elektronisk brev gjennom Internet 
til min « lokale» leverandør av da
tautstyr, en herre ved navn Steve 
Schone i Micro Solutions, Con
necticut, USA. 

Steve har postkasse på den 
amerikanske tjenesten Compu
Serve og jeg kunne selvsagt ringt 
dit for å skrive til ham. Det er 
imidlertid både rimeligere og let-

Kjøpe? Bytte? Selge? Flørte? Snakk med hele verden via tastaturet på PCen! 
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tere å sende til Internet-adressen 
72727 . 2 063@Campuserve . cam 

« Hjelp,  Steve ! »  skrev jeg . 
« Hva skal jeg gjøre? Her er mitt 
kredittkortnummer. » 

Fem dager senere hadde jeg 
en ny 340MB disk og BIOS i min 
Toshiba 4400SX. Etter en om
gang med skrujernet, summer 
maskinen på ny som en velopp
dragen tiger. 

Elektronisk post 
Elektronisk post er min viktigste 
bruk av Internet. Jeg styrer en 
stor organisasjon ved hjelp av 
�post. KIDLINK er en grassrots
bevegelse som arbeider for at 

flest mulig barn i 1 0  - 1 5  års al
deren over hele kloden skal kun
ne kommunisere med hverandre. 
Nå er vi i 59 land. 

Hver dag møter jeg leder
gruppen min i et privat « rom» på 
nettet. Teamet mitt består av tre 
fra Japan, en fra New Zealand, 
to fra USA og personer fra Uru
guay, Peru, Brasil, Island, Finland, 
Danmark, England, og så meg fra 
Norge. 

Jeg sa «privat rom» ,  men i 
virkeligheten dreier det seg om 
privat gruppepost. Alle d isku
sjonsinnlegg sendes ti l  en mas
kin i USA, som ruter kopier til hver 
enkelt deltaker. På denne måten 



ordnes via Internet! 
kan vi diskutere, ta beslutninger 
og holde hverandre orientert. 

« Konferanserommet» har sitt 
eget filområde, hvor vi kan lagre 
filer. Det har også mange av de 
andre KIDLINK konferansene. 
Det er rundt 15 i alt. 

Jeg både sender og motter 
filer. I dag har jeg allerede rukket 
å sende to filer og motta en . 

Post fra hele verden 
Bunken med privatpost er vanlig
vis tykk. Stephan de Haas i Am
sterdam ber om tilbakemelding i 
forbindelse med en presentasjon 
om KIDLlNK, som han holder på 
med. 

Randall Reid i Montreal, Ca
nada, skriver om sitt arbeid med 
å lage en KI DLlNK-bibl iografi , 
mens Barbara Hunter i Texas gir 
en statusrapport om et prosjekt 
for å analysere antall innmeldin
ger i KIDLlNK. Det er mye å lese 
og ta sti l l ing til. 

For informasjon om KIDLlNK, 
send en elektronisk melding til 
LISTSERV@v.m1 . nodak . edu med 
følgende kommando i tekstfeltet: 
GET KIDLINK GENERAL 

Har du interaktiv adgang til 
Internet, kan du også bruke tel 

net 1 6 5 . 1 9 0 . 8 . 3 5 10gin : 

gopher eller 
gopher kids . ccit . duq . edu 70 

Telnet er en kommando på 
maskiner direkte knyttet til Inter
net, som lar deg fjernoppkople 
deg til en annen maskin i nettet. 

Gopher er en menystyrt infor
masjonstjeneste . For mer om 
gopher, send en melding til mail 

server@rtfm . mi t . edu med 
kommandoen send usenet / 

news . answers/ finding-sour

ces i tekstfeltet. 

Elektroniske bøker 
Elektronisk bokutgivelse er en 
annen viktig sak. Jeg har laget 
en bok kalt The Online World, 
som distribueres globalt som 
shareware. Lesere anmodes om 
å registrere seg og betale et bi
drag for å bruke eller lese boken. 

Hver annen måned kommer 
boka ut i en ny versjon. Jeg las
ter den opp til sentrale distribu
sjonspunkte r på nettet , som 
Oak . Oak l and . Edu i USA og 
f tp .  eunet . no i Norge. Derfra 
spruter den ut i verden til andre 
distribusjonssentra. 

Min første registrering kom pr. 
epost fra New Zealand. Jeg har 
fått registreringer fra USA, Norge, 
Brasi l ,  Sveits, Holland, Japan, 
England, Venezuela og Kanada. 

Boken skal selges. Informa
sjon må ut til folket. På et senter i 
Nord-Dakota har jeg fått bruke en 
åpen konferanse for boka, som 
kan nås pr. elektronisk post. Send 
et brev ti l LlSTSERV-adressen 
over om du vil vite mere. Skriv 
fø lgende kommando i teksten:  
GET TOW WHERE 

Andre venner lar meg distri
buere informasjon via gopher, 
hvilket er en menystyrt informa
sjonstjeneste. Gopheren er på 

Med Internet blir PCen en døråpner til hele verden. 

ad ressen c o s n . o r g  Velg 
Networking Information/Re

ference/The Online World 

Forelsket! 
Rundt om i verden har jeg part
nere, som arbeider for å få utgitt 
en oversatt versjon til det lokale 
språk på papir. Vi møtes i en pri
vat prosjektkonferanse. 

Hui hvor det går! Er det rart 
jeg er forelsket i Internet? Her er 
så mye annet, nok til å fylle en 
bok. Her er noen smakebiter på 
hva du kan finne på Internet: 

• telnet holonet . net: Tast 
CDC ved spørsmålet HoloNet 

Member Name (Non-members ty
pe «guest» ) : for å få adgang 
til The Compact Disc Connec

t i on Velg blant over 80.000 
CDer til attraktive priser. Tast inn 
ditt VISA- eller Eurocard-nummer 
og få musikk tilsendt i posten. 

• Abonner på Network-Audio
Bits-«tidsskriftet» for å få løpen
de informasjon om og anmeldel
ser av rock, pop, new age, jazz, 
funk, folkemusikk og andre slags 
musikk. 

Skriv tii Murph@Maine . BITNET 
for å komme på distribusjonslis
ten.  

• telnet books . com for ad
gang til The On-Line Bookstor.e 
hos Book Stacks Unlimited i Ohio. 
Velg blant 260.000 boktitler. Be
sti l l ,  tast inn nummeret på kreditt
kortet ditt og boken er din.  

• telnet bradenvi l le . and

rew . cau . edu for tastatur-til-tastur 
prat (chat) med folk fra hele ver-

den . 

• telnet cnri . reston . va . us 
port 7 O for å få adgang til en 
eksperimentell « kunnskapsrobot» 
kalt Knowbot. La den søke etter 
og samle inn data fra rundt om 
kring i Internet-universet for deg . 

• Slektsforskning. Send et brev 
til LlSTSERV-adressen over med 
kommandoen SUB ROO T S  - L 

Ditt-Navn. Dermed bli r  du med 
i en meget aktiv gruppe slektsfor
skere. (Erstatt «Ditt-Navn» med 
ditt virkelige navn.) 

• Sex? Selvsagt. Feministene 
har forresten sin egen konferan
se. Skriv til collins@hplabs . hp • 

com for informasjon . 

• Når du  så b l i r  l e i  av a l t  
sammen og bare ønsker deg bort, 
kan du skrive til TRAVEL@delphi • 

com. Det elektroniske reisebyrået 
vet kanskje råd. Abonner på ny
hetstjenesten EDUPAGE ved å 
sende en epost til LISTPROC@�

COM . EDU med følgende komman
do i teksten: SUB EDUPAGE Ditt

fornavn Ditt-etternavn. Her
fra har jeg hentet følgende l i l le 
sitat (fra det amerikanske tids
skriftet Star-Ledger, 1 3/1 /94 s. 
41 ) :  « Nå som kommunikasjon 
spi l ler en stadig større rolle i øko
nomisk utvikling, advarer ekst
perter om at vil vil få en ny tekno
logisk underklasse. De sier at 
samfunn uten adgang til data
maskiner og datakommunikasjon 
vil endre i fattigdom. »  

Odd de Presno 
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Rå grafikk og rå vold i den 

nyeste Doom-versjonen j/::: 

Her er vi med ny ut
gave av spill-TEKNO. 
Vl lpner denne gan
gen med en omtale 
av PC-spillet Doom -
som blir beskrevet 
som teknisk glimren
de, men innholds
messig alt for rItt og 
brutalt • • •  
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Rå grafikk og rå vold. 
Dette beskriver «virtual 
reality»-spillet Doom, nå 
i versjon 1.2. Shareware
firmaet ID Software har 
sluppet en bombe av et 
produkt som vil gi sjokk
bølger (av flere slag) i 
lang tid fremover ... 

PC Det mest normale med 
dette spillet er den teite storyen. 

Vi  er selvfølgelig i fremtiden .  
Du ,  elitesoldat, er av ymse grun
ner sendt til Mars. På de to må
nene, Phobos og Deimos, har 
noen gale vitenskapsmenn kom
met fram til en måte å teleportere 
mennesker fra en måne til en an
nen . Metoden er naturligvis ikke 
feilfri. Nesten alle som blir tele
portert er nemlig ikke helt seg selv 
etterpå: Enten får de en enorm 
lyst til å drepe, eller så har gjerne 
armer og ben byttet plass (eller 
forsvunnet). 

Forskerne stopper selvsagt 
ikke i tide, og snart tas hele må
nelandsbyen på Phobos over av 
rabiate menneske-mutanter. En 
tropp soldater, deg inklusive, blir 
sendt avgårde for å rydde opp. 
Du holder så vakt utenfor mens 
kollegaene dine prøver å gjøre 
rent bord inne i et av de mutant
overfylte bygningskompleksene. 
Det blir gjort rent bord, men det 
er mutantene som meier ned di
ne soldatvenner. 

Så, alene, og med en hevn
lyst som overgår Rambo, Arnold 
og Punisher til sammen, entrer 
du bygningskomplekset med kun 
en ussel pistol i nevene . . .  

Med hagle og motorsag 
De bekjempede kollegaene dine 
etterlot seg en god del forskjelli
ge våpen inne i kompleksene. 
Siden en pistol ikke holder i leng
den mot mengdene av bevæpne
de mutanter, er du avhengig av å 

finne disse nye våpnene. Dette 
går forsåvidt greit. Etterhvert fin
ner du både en hagle, et maskin
gevær og en bazooka. Bak noen 
hemmelige dører og brytere fin
ner du også en motorsag. Og, ja 
den er ti l for å brukes . . .  

Bevæpnet med alle midler 
skal du kjempe deg gjennom åtte 
forskjell ige bygninger. Disse vari
erer fra ganske lett oversiktlige 
rom til å være de reneste labyrin
ter. Heldigvis har du et kart som 
viser områdene du utforsker. Du 
kan dra videre til neste bygnings
kompleks så snart du finner en 
utgang, men, den uskrevne Do
om-loven sier at alt som kan ut
ryddes, skal utryddes. 

Etterhvert blir du smertelig klar 
over at det ikke bare er muterte 
mennesker som står i din vei .  I 
labyrintene finner du også varulv
l ignende skapninger som river 
flenger av deg når du kommer 
dem for nære. En forkjærlighet 

fl 



for nærkamp har også noen 
stygge skapninger ved navn «pink 
demons» . Disse ser ut som krys
ninger av Hubba-Bubba-masko
tene og levende Buddha-statuer, 
bare at de har horn i ti llegg. 

Klarer du å «renske opp» i 
alle åtte bygningskompleksene, 
har du klart fø rste del av spillet. 
Det er totalt tre deler, men for å 
få spilt de to siste må du registre
re spillet. I disse delene finner du 
også to nye kraftige våpen til å 
bekjempe desto tøffere monstre. 

Revolusjonerende grafikk 
Det første møtet med slik grafikk 
som Doom byr på, er hardt. Hus
ker du Wolfenstein 3D? Dette 
spillet, hvor du løp rundt i labyrin
ter og skjøt nazister, var det før
ste tredimensjonale spil let som 
brukte grafikkteknikken «texture
mapping».  Med denne metoden 
kunne man få en dør ti l virkelig å 
se ut som en dør, ikke bare en 
brun flate med noen svarte stre
ker på som håndtak. Wolfenstein 
3D brukte denne teknikken bare 
på loddrette flater, som dører og 
vegger. Siden labyrintene i tillegg 
ble bygget opp etter ruteark-prin
sippet, virket alt ganske firkantet. 

I Doom er derimot «firkantet» 
et ord som du mer eller mindre 
kan glemme. Her er nesten alt 
bygget opp som i virkeligheten. 
Et rom kan ta alle tenkelige for
mer, også ovale. Du kan bevege 
deg opp og ned i vindeltrapper, 
heiser og på skrågulv. Alle over
flater er 2S6-fargers «texture
mapped» ,  noe som gir et helt nytt 
realistisk helhetsinntrykk. 

Detaljrikdommen på grafikken 
er også stor. I begynnelsen av 
spillet kommer du for eksempel 
inn i et kontrollrom hvor du kan 
bevege deg rundt blant nøye teg
nede datamaskiner og instru
mentpaneler. Men siden all gra
fikken er tegnet basert på to-me
ters avstand, bli r  objektene grove 
og knudrete når du kommer helt 
i nnpå dem. Alternativet hadde 
vært at alle objektene ble tegnet 
totalt ned i minste detalj , men 
dette ville kreve utrolig mye mer 
lagringsplass. Kanskje vi får se 
dette om et år? 

Bruken av « naturlig lysset
ting» i spil let er helt ny. Du kan 
bare se steder som er opplyst av 

\ en eller annen lyskilde. En tur inn 
i en korridor hvor lyktene ikke 
fungerer, vil dermed bli en bek
mørk opplevelse. Det eneste lyset 
du får da, er stikkflammene fra 
våpen og lysglimtene fra eksplo-

sjoner. En lignende «bl itz-effekt» 
får du i rom som er opplyst av 
gamle lysrør. Disse blinker og ly
ser opp rommet i korte, tilfeldige 
pulser. Stemningen som dette 
skaper er helt spesiell og uhyg
gelig . . .  

Et stønn i det fjerne . . .  

Lyden er også med på å skape 
spesiel l  stemning .  M utantene 
stønner og skriker, og maskinge
været knatrer i vei og du hører 
når det tas ladegrep tas på ha
gla. Det som er litt spesielt, er at 
lydene både er retnings- og av
standsrelative. Det vil si at når du 
står med ryggen til veggen i et 
rom, kan du hø re på det høyre 
øret at en dør åpner seg i det 
fjerne. Slik kan du for eksempel 
forberede snikangrep. 

For å hø re d isse ganske 
ubarberte lydeffektene, må du ha 
et godt lydkort. Helst et nyere 
Soundblaster-kompatibelt med 
stereo, men en Gravis Ultrasound 
gjø r seg al ler best. Doom er 
nemlig et av de nyere spillene 
som kommer med direkte støtte 
for dette kortet. 

Det spilles stemningsfull mu
sikk i bakgrunnen. Denne kan 
også spilles av på et separat Iyd
kort eller et MIDI-interface. Mu
sikken høres utrolig bra ut på 
Gravis Ultrasound, minst like bra 
på Roland, men langtifra særlig 
bra på en Soundblaster. 

Brothers in arms 
Det som også er nytt i Doom, er 
at du kan spil le sammen, eller 
mot, vennene dine. Hvis du har 
fire PCer og et IPX-kompatibelt 
nettverk tilgjengelig, kan du og tre 
venner gå skulder mot skulder inn 
i farene.  Dere kan da chatte 

sammen , se på hverandre og 
sende « i nterne» meldinger t i l  
hverandre. Hver av dere har får 
forskjel l ig farge på uniformen , 
henholdsvis brun,  svart, g rønn 
eller rød.  

Det som kanskje er vel  så 
morsomt, er mulighet for en så
kalt « Deathmatch! » . Da blir dere 
plassert på fire forskjellige steder 
i et bygningskompleks, og vinne
ren er den som overlever. .. 

Hvis du ikke har nettverk, kan 
du nå i versjon 1 .2 også spille 
over nullmodem-kabel. Da er det 
naturligvis bare to spillere som 
kan spille med eller mot hveran
dre. Dessverre gjør en feil i pro
grammet slik at spillet går trege
re og t regere når du sp i l le r  
sammen en annen. Trist. Mul ig
heten for å spille over modem er 
også ti l stede, men denne er 
ustabil , og fungerer bare med 
noen få høyhastighetsmodem. 
Disse feilene skal etter sigende 
rettes opp i neste versjon av Do
om. 

Tatt av sensuren 
Det er ikke til å legge skjul på 
selv om det brukes «bare» da
tagrafikk og «bare» datalyd, 
skildrer Doom grotesk og tem
melig virkelighetsnær vold. 

Hadde scenene som utspiller 
seg i en «vanlig» omgang Doom 
vært f i lmet, vi l le nok Statens 
Filmkontroll klippet produktet i fil
ler eller rett og slett totalforbudt 
det. Men hva kan Staten gjø re 
med et dataspill hvor du går rundt 
og sager opp menneske-mutan
ter med motorsag? 

Da Doom ble sluppet i USA 
for en måneds tid siden, fikk det 
umiddelbart omtale i media, nett
opp som «rå dataspill-vold» .  ID  

Software prøvde å forsvare seg 
med noe a la «det er jo ikke men
nesker man tar knekken på - ba
re mutanter» . 

Forrående 
Spillet Doom fungerer etter min 
mening mer forrående enn en 
voldsfilm av samme kaliber. Vold 
i film kan du lettere føle avstand 
fra, siden du «bare» er en tilskuer. 
I Doom, derimot, kan du i ditt eget 
tempo bryte ned dine følelses
messige barrierer for hva du ak
septerer. 

Doom er etter min mening det 
beste action-spillet som finnes til 
PC i dag - teknisk sett. Men: det 
er ikke et spill for barn. Bruk for
nuften! 

Hvor ender vi egentlig opp 
med denne utviklingen? 

Håkon Ursin Steen 

Produsent: 
ID Software 

Pris: 
Shareware 

BBS: 
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lett I bli klok pl kvinner, sYl1øs- Lsrry - som her har tatt seg en tur 
.tr,øn,ten og enshomheten rfor I fundere over livets viderverdig-

PC-helten Larry Lafter er 
tilbake/ Denne gang blir 
han med på sjekkeshow 
på TV, og får sjansen til 
ei prøve seg på en flokk 
lekre bikiniskjønnheter i 
et sydhavsparadis . . .  

PC Som vi har sett i de tidlige
re Larry-spil lene er han helt vil l 
etter damer .. Han prøver seg på 
alt og alle. Ikke bare jenter . .  Nei
da, gutter også - alt som kan dik
kedikkes med. En mann med stil 
og sjarm - og massevis av hu
mor. Larry har en mildt sagt me
get kreativ hjerne, og mestepar
ten av hjernegymnastikken går ut 
på å finne måter å få smekre da
mer i garnet på. 

At Larry er blitt så populær er 
det vel en rimelig god grunn ti l .  
Det er  nok det at han har en en 
kar helt for seg selv. Et forbilde -
eller var det anti-forbilde? - for 
alle unge tyrer. I hvert fall har han 
en kuul måte å være på - og stil 
til tusen. 

Denne gangen får Larry sjan
sen til å oppleve den helt store 
lykken gjennom et sjekkeshow på 
TV. Stall ion heter denne Casa-

nova-varianten,  der Larry skal 
konkurrere med en annen kar om 
tre vakre pikers gunst. Dessverre 
er den andre tyren en he-man av 
den den tøffe typen, og Larry blir 
selvfølgelig danket ut, puslete og 
og l ite erotisk opphissende som 
han jo er (skjønt, så var det dette 
med smak og behag . . .  ). Men i 
TV er det premier for alle, og Larry 
vinner en reise til et luksushotell i 
solfylte omgivelser - fylt av 
smellsexy damer. 

Kåt og glad drar Larry på sin 
solskinnsferie. Og Larry er ikke 
Larry hvis han ikke setter alle 
kluter til for å få snøret i bånn hos 
en eller, helst, flere av jentene. 

. Han møter i alt syv jenter som 
han prøver å ti lfredsstil le på ymse 
vis . . .  

I spil let får naturlig nok du  rol
len som Larry, og jentene blir dine 
utfordringer på PC-skjermen. Her 
må du fremvise all din kløkt om 
lykken skal stå deg bi . 

Det er ikke alltid l ike lett å til
fredsstille pikene. Hver og en av 
dem har sine spesielle særegen
heter, og det helt bestemte ting 
du må gjøre om du skal klare å 
b re dem. 



• 

Et par tips: En av jentene 
trenger et batteri. En annen skal 
ha reparert en maskin . . .  Gakk ut 
og finn det jentene trenger, og se 
om de ikke vet å verdsette en 
gentleman. 

En ting jeg brukte en stund 
på å finne ut av, var hvordan Larry 
skul le finne blomster til en av 
skjønnhetene. Dette skulle være 
ordentlige blomster, dvs . ikke 
plastikkvarianter som hotellet er 
mer enn fullt av. Dette var en sak 
som ikke var så enkel. Jeg regnet 
med at slike blomster fantes ute i 
hagen. Men neida . . .  ingen blom
ster der. Det viste seg siden at 
jeg først måtte møte en annen 
jente og få gjort henne fornøyd -
samt at jeg måtte gi henne plast
blomster. Da fikk jeg igjen en tuli
pan som den første skulle ha. 

En annen jente skulle du be
røre helt til hun var klar for sengen 
for virkelig å ha det kos. Ganske 
innfløkt, med andre ord, men er 
det ikke sånn det ofte er i virke
lighetens sjekkeverden også? 

Selv om du prøver deg på al
le jentene, kan du bare gjøre deg 
håp om å få snø ret i bånn hos Em 
av dem. 

Garry, som er den gutten Lar
ry snakker mest med, prøver å 
sjekke opp vår helt. På noen bil
der får du se Larry og Garry gå 
hånd i hånd i solnegangen, og du 
får spørsmål om du virkelig vil 
gjøre det og slutte spillet, eller Fra åpningen på Larry 6. Larry befinner seg på stranden . . .  
prøve igjen . . .  Valget er ditt! 

Jo-Helge Paulsen 

Navn: 
Larry 6 

Produsent: 
Sierra 

. . .  da en diiiger limousine dukker opp. Ut stiger en TV-produsent. . .  

. . .  på jakt etter en mannlig deltaker til et sjekkeshow. Gjett hvem hun velger! 

LÆR Å SJEKKE! SE LARRYS HEITESTE TIPS PÅ NESTE SIDE! ! !  TEKNO · 43 



• FIRE AMIGA TIPS 
• LARRYs SJEKKETIPSI 
• SLUE FORCE PC-TIPSI 

Railroad Tycoon 

AMIGA Når du er på det så
kalte regional display kan du tryk-

ke på $ (dol lartegn) .  Det g i r  
500.000 i kassa. Kan gjentas! 

Championship Manager 
93/94 

AMIGA Dersom du er i beit 
for penger ved slutten av en se
song:  Sett alle spil lere over 30 på 
transferlista og tegn forsikring på 
dem.  

Press prisen på spil lerne så 
høyt du kan og sørg for å få utbe
talt forsikringspremien. 

Spil lerne vil etter alt å døm
me legge opp, og du får igjen den 
summen du prissatte dem til .  Du 
må bare innrømme at dette er 
gl imrende taktikk! 

Civilization 

AMIGA Trykk alt+R for 
funksjonen randomize leaders. 
Her lønner det seg å ha opprettet 
diplomatiske forbindelser med 
andre sivil isasjoner, sl ik at du kan 
se hva slags egenskaper lederne 
får nå. Stalin kan bli snill ! ! !  

Goal! 

AMIGA En effektiv måte å 
score på: System 4-4-2. Du leg
ger inn fra siden med en lobb. En 
av spissene vil da kunne nikke 
inn ballen. Keeper klarer sjelden 
å ta disse! Pass på ikke å kom-

l iSa � the.re. .. 

me for nær mål , for da vil du tref
fe tverrliggeren! 

, 

, -

Amiga-tipsene er innsendt av 
Tomas Jevne Nilsen, Gjøvik, 
som får premie I posten! 
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SEND DITT BESTE SJEKKETlPS TIL TEKNO! SKRIV, FAX ELLER SEND DIN FAVORITTSJEKKEREPLIKK VIA INTERNET! 
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Il FJiJ!Øi -Yi"" " ;'  I = GVP Vi har stort utvalg i engelske og danske Am�abøker. VI kIo"vere de flesteJqystJcks pA mattødet Be om Bleld<skrivere,laserprintere,malriseprintere. = 
• A 1230 Turbo 418MB RAM/4OMHz I FPU RING A 1200 Be om egen bokliste. tompløtt /Qystjckl/lte Fra 49 -te VI nevner de mest Canon, Ci1izen, Hewlett Packald, Star RING for pris • A530 Turbo fra 4190,- A500 Kun et I�e utvalg er med i annonsen. llØPtIIætL Fargebånd RING oppgi printermodell • : Combo 68030188040 fra 5850,. A2000 Amiga-CD Årbok 93194 SO,- DanskINorsk. Cheeta, The Bug 229,· Papir og rekvisita til printere RING oppgi modell • MICROBOncS Produktkatalog for Amiga og CD32 Competi1ion Pro 5000 sort 169,- Prinlerstativ 129,· • •

• 
M1230XA 33/40/ SOMHz030,ORam,1iIA 1200 fra 3690,- Amiga-Intro til WB 3 og AmigaOOS 295,. Dansk Nyllel Pro Star Blå 229,- • 

• 
VXL-30 Akseleratorkort til A5OOI2000 fra 2080,. RING Amiga til annet enn spill 219,. ,Dansk Ouickjoy , alle modeller, be om liste lFIiI·xn·"'WIt$l'-"11t • 

• 
PHASE 5 DIGITAL PRODUCTS Amiga Intem 449," Quick-Shot , alle modeller, be om liste Amos 500,-1 Comp�er 290,-1 30 360,-1 Easy Amos 315,- • 

• 
BliZZARD 1220 28MHz ,4MB Ram,kIokke 3090,· A 1200 Mastering Amiga Amos 299," Dekker alle Amos pregr. Red BalVBaI handle 279,. Amos Prolesslonal 540, Amos Pro Compiler 390,- • BLiZZARD 1230 Turbo, ORam,k1okke 2990,- A 1200 Mastering Amiga Arexx 299,. Speedking, Analog Joystick 229,- (Ior flysimulator) Arexx 465,- Arexx �iler 1.195,- • = SUPAA. FUSiOO FORTY,VECTOR. ADSPEED, DERRINGER, Mastering Amiga Assembler 349," 68000 Assem språk Zipstick Auto Fire 169.. Can Do 2.5 1.790,- �::o= . 

• 
COMMODORRiNG for egenE.ROCKakseETIerLAaUtoNCHrpn�sRfi'sPOte WER. Mastering Amiga Beginners 299," - HISoIt Basic 855, Dev Pak 111 975,- til' du 111 • . lIMP1iJiI)!'rme," 'ø""'aø HiSoft Pascal 1395 

• =eri!l9�����· 1:- :�·�' �' � ' ;� Vlførørlwngodkjentemodemerogfaxmoderner SAS C V.6.1+ (la� C) 3.990,- med�! • 
• .'0"'" 

enng 19a . ,- . , • , . Be om prisliste pA modem • 
• Amiga 1200 Desktop Dynam�e RING Spesialpakkei ·.,·,.·'a ..... ipnM'· .... i+g.UQW. BEST· MAXlITE- UFOMATE- US ROBOTICS ·;UIi • 
• Amiga 1200 2MB RAM 68020 RING Bø om egen prisliste CAD-programmer Trapfax 990 .. Faxpr�ram til Amwa VI Iører RAM og RAM-kort til alle Amiga-modellene. • 
• Amiga 1200 m'8OI1201210 MB 2,5' intem hald(fisk RING .".et .... 1DII·,�M .  Commodore,DKB, GVP, BIIzzaId, PC1204, VXL, MØX = 
• A 1200 teveres med ferdig innstallert harrldjs/c klar til bruk CD-32 spUlmaskin 32-bit RING 1942 13' RING Bisync for A 12001A4000 1200 mJl Ring for dagapria. Be om egen � 
• med MI garanU FMV.kort 2490,- 74 min full-rootloo video 1084 14' 2690,- for A5OOl5OO+l6OOl2OOOl3Ooo oversikt, oppgi modeU. = • Amiga 4000-030 210MB, Scala eller Image FX RING SX-1 2190,-.Ekspansjonskort til CD32, Har plass til 

IDEK 11' RING MuItisync •5I:em:r.m • • Amiga 4000-040 610MB, Scala eller Image FX RING tastalur, diske)tStasjon, printer og inntil 6 MB RAM. Moni1or CopyhoIder 69" Kooseptholder 
ProfessionaJ CaJc 2.0 1795,. AGA-support • = AMIGA.DELER CD-32spiU ca40tit/erers/uppet 

MonitorliHer farge950,- 98% slrålefriH gIass • 
Workbench.2;1 norsk 295,-oppgradering Ira 2.04 EMVspi/Iefi/mer og musiklcvideoer.lJe om fISte Monitorstaliv 14' 189,. _;.'it'II.,II. • = Workbench 2:1 norsk �.04 ROM 470,. oppgr.fra1.3 Se'om _prisliste pA,hardware og softwaretj/ ClJ.32. .lu ..... N" ."..a' •• 1'g.'· .. .,'.n 'I 

• Kickstartswitch 439" tastaturstyrt WB 12, 1 ,32:0 A500 Noen enTV ljIIec tungerer pA CD32 be om liste' MediaPoinl v3,S RING Multimediaprogram NYhet '. 
• Chips Rormr;Ic/æI; Klokke Mattepcasessoær, ." ... , Pre�tali9n Master 1.970,- Business Gr8phic • 
• Srm� AM ctefecffl.Amjga Bing forliste Scala MM2)0 2ftOj- Mulli�ram ' •

• 
• Be om egen pcjSIiSte Di ha_re og S!!fbyam hl CD1JY ScaIa'MM300'379O,. Mu�rMn>m lIUhaI 

• Noen.CD.32tjt1et;fungerecMCDTV.beomliste ' . ,v.II: � '"1''''' 
• • A N I M A S J O N · D ES K T O P  P U B L  

• 
Røtter III • SUpøIbase PeISOOaI IV 1875,- • 

G R A F I K K · T E G N I N G ·  
T E  K S T B  E H A N  D L I  N G · V I D E O · 3 D  

St!petbase:�al IWU .,-, 

ClariSSA RING Ulfører animasjon i mle'lace-!TIO(!e1 
Final Copy Il, norsk tekstbehandler 995" med 
norsk ordliste,stavekontroll og synonymordliste 
Final WrHer, norsk tekstbehandler med desktop· 

funksjoner, 1990" Norsk og engelsk ordliste, 
stavekontroll og synonymordliste 

Masters A1200 konsoll 590" Bordstativ med 
plass for monitor, A 1200, ekstra diskettstasjon, 
strømforsyning, kabler m.m. Overdrive 1490,. A 1200 HD-kontroller for bruk i 

PCMCIA-porten. Kan leveres med 3,5' IDE 
harddisk. Be om tilbud. 



Blue Force er et action-spill som kommer på CD-ROM for PC. Spillet 
er produsert av Tsunami, og byr på eventyr i detektime-kklassen.  
TEKNO viser deg hvordan du løser en av utfordringene i spillet. 

I spillet nøster du litt etter litt opp denne mordgåten, men underveis 
må du møte flere andre utfordringer. Her er du på dagens briefingmø
te på politistasjonen - der oppdragene blir fordelt. 

Under en av patruljeturene dine får du melding over radioen om at du 
må rykke ut til småbåthavnen. Det rapporteres om en mann som har 
tatt et gissel ombord i en av båtene! 

På havnen møtes du av en gråtende mor og hennes unge sønn.  
Moren forteller om mannen som har tatt et gissel i en av båtene. 

46 · TEKNO 

Du har rollen som Jake Ryan - MC-politimann ved Jackson Beach 
Police. Dine foreldre ble myrdet for ti år siden, og morderen aldri 
funnet. . .  

Du  skal patruljere byen. Hele tiden må du følge med på politiradioen, 
og være forberedt på å rykke ut hvis du får melding om det. 

Tast inn koden for at du har mottatt og forstått meldingen (1 0-4). Hent 
frem oversiktskartet og pek på småbåthavnen - og MCen fører deg 
dit i ekspressfart. 

Mannen er bevæpnet og farlig. Du må be om assistanse via politiradi
oen (1 0-99). 

• 



Vent til du får assistanse. I nformer den hjelpende politimannen om 
hva som har hendt. Du tar ledelsen . . .  

Men du og d in  politikollega tar ingen risker. Med hevede pistoler 
entrer dere båten, og gjør  dere klare for å gå inn i kabinen . 

Dere går inn.  I den første kabinen er det tomt, men dere ser at det har 
vært kamp her. Ting ligger strødd utover dørken. I enden av rommet 
er det enda en dør. 

Voldsmannen er rasende. Han retter en pistol mot hodet til sitt kvin
nelige gissel. 

. .  :og dere beveger dere ned mot båten .  Utenfra ser alt normalt og 
rolig ul. . .  

Du  roper ut varsku til mannen der inne. - Det er politiet! Vennligst lukk 
opp! Men dere får ikke noe svar. Stillheten brytes bare av den svake 
lyden fra vinden og bø lgene . . .  

Dere tar oppstil l ing p å  hver deres side, med hevede våpen. - Kom ut, 
roper dere. Men dere får ikke noe svar. Spark døren opp - og hold 
pistolEme klare! 

Hva dere enn nå gjør, ikke prøv å skyte. Mannen er farlig. Her gjelder 
det å bruke hue! Forsøk å snakke med fyren. 
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Han forlanger at dere skal slippe våpnene. Assistenten din legger sin 
pistol på dørken, men du gir ikke opp. Du fortsetter å snakke med 
mannen,  og oppfordrer ham til å gi opp. 

Hent frem håndjern og sett dem på mannen, mens assistenten din 
plukker opp igjen sin pistol. Han holder den klar i tilfelle mannen 
prøver seg på noe lureri . 

Hun takker dere, og du og din kollega kan notere dere for et vel utført 
oppdrag! 

I dette oppdraget er det lett å gjøre fatale feil .  Det verste dere kan 
gjøre, er å forsøke å spille helter ved å bruke skyter'n. Det fører bare 

48 · TEKNO 

BLUE FORCE PC CD 

Mannen fortsetter å true deg en god stund, men tvi hold på din snak
ketaktikk! Plutselig gir voldsmannen opp og rekker begge armene i 
været! 

Mannen er uskadeliggjort! Dere kan snakke med gisselet, som skjel
ven og opprørt forteller dere hva som har hendt. 

galt avsted. Her, som så ofte ellers, kommer du lengst ved å prøve å 
snakke med ugjerningsmannen, og få ham til å forstå at han har alt å 
tjene på å gi opp . . .  I Blue Force venter mange flere utfordringer for 
deg som har PC og CD-ROM. Et OK spill med brukbar grafikk. 



Cc 2) o cC):J Ei � �  Q 
I Når MEGA-poteter med hjelm I 
I forstyrrer nattesøvnen. . .  I 
Det er ikke bare de nyes
te spillene som er bra. 
Det er faktisk noen gam
le spill som er utrolig ku
le • . .  Har du en småsliten 
XT- eller A T-maskin, kan 
oldies-spill være det 
eneste alternativet. 

PC Det beste med gamle spill 
er att de er bill ige eller helt gratis. 
Prisene begynner på 90 kr til noe 
over 250 kr. Et firma som har 
spesialisert seg på billige spil l  er 
KIXX. Dette selskapet kjø per opp 
rettigheter på gamle sp i l l  f ra 
kjente spill produsenter son som 
MicroProse, EPYX, Lucasfilm 
osv. 

En god del spillprodusenter 
har spesialisert seg på sharewa
re, bl.a. Apogee. Dette selskapet 
satser på å spre sharewarever
sjoner av sine spill rundt om på 
elektroniske oppslagstavler. D is
se versjonene fungerer som re
klame for oppfø lgersp i l l ,  som 
koster penger. 

Keen-serien 
En serie som er bygget opp på 
den måten er KEEN1 til KEEN6, 
der KEEN1 og KEEN4 er  share
ware. Et annet spil l er Wolf3D der 
episode 1 er shareware, mens 
episodene 1 -3, 4-6 og 1 -6 må 
bestilles og betales for. 

I KEEN-spillene er du et lite 
geni som heter Billy Blaze. Han 
har laget et romskip av gamle 
blikkbokser, l im og plastrør. Når 
foreldrene er på byen og barne
vakten sovner, stikker Billy ut i 
uthuset, tyvlåner fotballhjelmen til 
broren sin og forvandles til -
COMMANDER KEEN! 

I KEEN1 (Marooned on Mars) 
har romvesener fra planeten Vor
ticon VI oppdaget det l i l le geniet, 
og bestemt seg for å ta knekken 
på ham. 

Når Keen er på oppdagelses
ferd på Mars, saboterer Vorticons 
romskipet og stjeler viktige kom-

INGEN SPØK: I spillet KEEN DREAMS må superhelten stoppe en flokk gale poteter! 

ponenter som de har sprer rundt 
i forskjellige byer. 

Oppgaven din blir så å få tak i 
alle komponentene og sette dem 
inn i romskipet igjen, slik at du 
kan komme deg hjem igjen fø r 
barnevakten våkner! 

KEEN4 (Secret of the Oracle) 
er den første i en serie på to 
(Goodbye Galaxy). Denne gan
gen har du klart å lage en liten 
radio som fanger opp signaler fra 
alle kanter av universet. Ved en 
tilfeldighet fanger du opp en mel
ding fra noen vesener som kaller 
seg «The Shikadi» .  I meldingen 
hører du at de har planer om å 
til intetgjøre intet mindre enn hele 
Melkeveien. Du bestemmer deg 
for å ta opp kampen - som su
perhelten COMMANDER KEEN! 

Det finnes en KEEN-episode 
som l igger mellom disse to, nem
lig KEEN DREAMS. Denne epi
soden starter ved middagsbordet. 
Du vil ikke spise opp alle grønn
sakene dine, og dermed blir du 
sendt rett i seng! Idet du sovner, 

dukker det opp to MEGA-poteter 
med stålhjelmer - og eventyret 
er i gang. Grafikken er dessverre 
ikke noe man skal skryte så mye 
av, men spillet støtter både Adlib 
og Sound Blaster, så det er ikke 
så aller verst, spesielt med tanke 
på at det er gratis. 

Finnes på BBS 
Spillene er å finne BBSer over 

hele landet, b l .a .  på Skyline 
M BBS (66801 41 9/66801 636) . 
Filene er komprimerte, og pak
kes u t  med p rogrammet 
PKUNZIP.EXE, som også hentes 
ned fra BBSer. 

Her en liten oversikt over fil
navnene:  K E E N 4 C G A . Z I P , 

I<EEN4EGA. ZIP og KEENLM0 1 . ZIP. 

Yngve Kristiansen 

Gamle spill kan være kuuule. Keen kan du hente gratis pil BBSer! 
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Newsweek 
Tittel : Unfinished Business 

Mending the Earth 
Produsent: The Software 

Toolworks 

PC CD Newsweek p å  CD
ROM ! Newsweek 
I nteractive er ver
dens fø rste nyhets
magasin på CD
ROM - og her får 

du ikke bare anledning til å lese 
nyhetene, du får oppleve dem 
også, sier reklamen. Platen er satt 
sammen av redaksjonen i det 
verdenskjente nyhetsmagasinet 
Newsweek, og kombinerer tekst, 
lyd, video, animasjoner og fotos. 
Platen inneholder all tekst i tre 
måneder av magasinet, med av
anserte søkemuligheter. I ti l legg 
får du med nesten 200 artikler fra 
Washington Post, klipp fra radio
programmet «Newsweek on Air" 
og en spesiell innføringssekvens 
for nye lesere. Et spesielt innslag 
er Mending the Earth, der proble
matikken rundt bl.a. drivhuseffek
ten tas opp. CD-ROMen innehol
der også en sekvens om ameri
kansk baseball ,  som opplever 
krisetider. 

IHK 

Voldel ig 
lavmål 
Tittel: Mortal Kombat 
Produsent: Virgln 

PC • AMIGA Er du en av 
dem som ofte stik
ker innom en spille
bule, har du sikkert 
lagt merke til spil let 

Mortal Kombat. Et brutalt spil l  der 
det ikke er spart på rå effekter. 

Det har etter hvert har kom
met en drøss med voldelige spill 
på markedet. Hovedpoenger i 
disse spillene er å ta knekken på 
motstanderne, igjen og igjen . 

Mortal Kombat fø lger  det 
samme poenget. Men produsen
tene har ikke nøyd seg med de 
vanlige ccuggh" og ccahh» . Her har 
man pøst på med alle de kvalme 
grafiske effektene man har kun
net komme på. 

En annen ti ng som også 
kjennetegner denne type spil l er 
at de forskjellige slåss-kjempene 
har såkalte <csupertriks" , som du 
fremkaller ved å trykke spesielle 
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H U RTIiI G S IPO LIi N G  

I spillet Mortal Kombat er brutale drapsmetoder « god underholdning ••. 

Et søppelspill som ingen seriøse forretninger burde ha i sine hyller, mener 
TEKNO. 

tastekombinasjoner. 
Men dette er ikke nok: Det 

nye som er lagt inn her er en 
såkalt « Finish-scene». Her gir de 
« rikt ige» tastekombinasjonene 
deg mul ighet ti l  å utføre de mest 
bestialske avrettingsmetoder. 

Grafisk er Mortal Kombat vel
dig bra. Figurene er bilder eller 
tegninger av virkelige personer, 
og spil let virker derfor temmelig 
realistisk. 

Volden i Mortal Kombat er et
ter min mening spekulativ og helt 
unødvendig. 

Markus Hjertø 

Utsnitt fra PC-spillet Mortal Kombat -
som representerer et absolutt lavmAI 
n�r det gjelder spekulativ vold. Spi/
let er importert til Norge av selskapet 
Software Huset AS i Asker. 

TV-fotbal l  
Tittel:  John Barnes 

European Football 
Produsent: Buzz 

ge er fotball syno
nymt med TV-fot
ball ,  og for dem må 
dette CD32-spi l let 

arte seg som den rene ønske
drømmen, med et par forbehold. 

Har du koplet CD32-maskinen til 
TV og stereoanlegg, kan du fry
de deg over realistisk og stem
ningsfull lyd, med publikumsbrøl ,  
fløyter og alt som hø rer t i l  på en 
skikkelig TV-kamp. Grafikken er 
også OK, men ikke strålende. 
Flere valgmuligheter gjør at dette 
spil l  let ikke behøver å bli kjedelig 
selv om du spiller mange ganger. 
Du har valgmul igheter for lag, 
formasjoner, baneoversikt osv. , 
og kan også velge om du vil ha 
effekter som vær (regn!) og fei
ring av scoringer . . .  

Spil lerne styres med pilspa
ken på CD32-kontrolleren, og den 
er etter min mening for ustabil til 
at spill som dette forløper smer
tefritt. Her skal du nemlig være 
svært kjapp og nøye om du ikke 
skal søle bort målsjansene. Jeg 
tapte nettopp 5-0 mot Sverige (av 
alle) , og skylder fullt og helt på 
maskinen som ikke styrte spiller
ne mine der jeg ville . . .  

IHK 

PSI Visste du forresten at det nå 
selges mere treleker enn TV-spill 
i Sverige??? Det ante deg kan
skje? 

Diamant
jakt 
Tittel : WKYE.ZIP 
Pris: 15 USD (shareware) 

PC PC-spillet Kye er på «he
Ie» 73kb - og like
vel langt mer utfor
drende enn de fles
te Windows-spil l !  I 
dag virker det som 

om størrelsen på spillet avgjør 
hvor bra det er for mange. De 
store spillene leveres på CD-rom, 
krever lydkort samt joystick, SV
GA-oppløsning og må ofte kjøre 
Windows i 386-enhanced mode. 
Skal det virkelig være så ille at 
man må kjøpe utstyr for 20.000 
kroner for å kunne få en skikkelig 
spilleopplevelse på datamaskinen 
sin? 

Kye krever riktignok Windows, 
men kjøres fint i real mode. Det 
betyr at en 286 med 640 kb min
ne, er tilstrekkelig for å spille. 

Hva gjø r dette til et attraktivt 
spill? I Kye er det om å gjøre å 
finne diamanter. Spillet består av 
1 0  brett med følgende navn: First, 
Second, Slider, Zoo, Diamond, 
Counters, S/ocks, Circus, GaJlery 
og Trapper. I tillegg kan du selv 
lage egne brett - hvis du skulle 
klare å løse alle brettene og øn
sker å spille mer. Kye er et spill 
som krever hjerneanstrengelse, 
fremfor frenetisk trykk ing på 
joysticken. 

Selv om spillet virker veldig 
enkelt, må du benytte deg av de 
ulike elementene i spillet for å 
klare å hente alle diamantene. 

Hvor får du tak i Kye? Kye, 
eller WKYE.ZIP som det heter i 
pakket form, finner du på de fles
te BBSer rundt omkring. Filen er 
på 24 kb pakket og tar ca. 2 mi
nutter å hente med 2400 baud 
modem - det tar ca. 1 7  sekunder 
med 1 4400 baud modem. Pro
grammet vil koste deg 84 øre å 
hente, hvis du kan ringe en lokal 
BBS - uansett når på døgnet du 
ringer. 

Dersom du ikke finner Kye på 
din lokale BBS, kan du ringe In
foServer PDN på 222361 72 eller 
22239277. Kye er et shareware
spi l l ,  og du blir oppfordret til å 
sende inn $1 5 for å registrere 
programmet. 

Rudi Baumgarten 



Tøff-tøff . . .  
Tittel: Railroad Tycoon deLuxe 
Produsent: M icroprose 
Pris: Kr. 590,- (veil.) 

fe Liker du strategispill? Er 
du blant dem som 
kan spille i time et
ter time uten å leg
ge merke til hvor fort 
tiden går? I så fall 

har du her enda et spill å fordype 
deg i .  

Spillet har  du kanskje sett før. 
Det er nemlig snakk om den no
en år gamle Rai lroad Tycoon -
men denne gangen i en ny og 
forbedret deluxe-utgave. 

Den første åpenbare forbe
dringen finner du i grafikken, som 
er blitt bortimot perfekt. Lyden har 
fått en like dramatisk oppgrade
ring. Men det stopper ikke der. I 
tillegg til de gamle kartene - som 
Western og Eastern USA, Eng
land og Europa - har det kom
met et nytt - som omfatter hele 
USA, Sør-Amerika og Afrika. Det 
betyr igjen at spil let gir større 
muligheter til variasjon. 

Railroad Tycoon går ut på å 
bygge seg oppover på den sosi
ale rangstigen - som jernbaneut
bygger i stor stil .  Det er om å 
gjøre å skape økonomisk innbrin
gende toglinjer. Det kan bl .a. be
ty at du setter opp togruter som 
skal frakte råvarer, f. eks. kul l ,  ti l 
en by med stålverk. Her omska
pes kullet til stål, som igjen må 
fraktes til en by med en fabrikk, 
der blir stålet til industriprodukter, 
som deretter må fraktes til en by 
som har kjøpere til varene. Lyk
kes du, vanker det inntekter hele 
veien, og litt etter litt kan du byg
ge deg opp til å bli en mann med 
suksess (= pe & makt). 

H U RTII G S PO LII N G  

Endel av europakartet i Railroad 
Tycoon. I deLuxe-utgaven får du 
også kart over hele USA, Sør
Amerika og Afrika. 

Ved siden av å håndtere tog, 
bør du spandere på deg en tur 
på børsen en gang iblant. Der 
kjøper og selger du aksjer og tar 
opp lån hvis det skulle være nød
vendig. Et lite tips er og kjøpe 
over 50 prosent av dine egen ak
sjer «treasury stock» (ikke med 
en gang), sånn at ikke investore
ne kan sparke deg. På børsen 
kan du også kjøpe opp andre 
jernbaneselskaper. 

Fantastisk spil lbart, dette her. 
Jeg satt i flere timer uten å mer
ke at tiden fløy. 

Men alt er ikke bare fryd og 
gammen. Den nye versjonen går 
merkbart saktere enn den gamle. 
Noe som kan hjelpe på dette er 
disk cache på 2 til 3 MB, gjerne 
mere. Spillet utnytter ikke ekstra. 
hukommelse, men går til hard
disken hver gang det trenger me
re data. Jeg opplevde også at 
spil let hadde en tendens til å 
henge seg, noe jeg merket etter 
1 8  timers spil l ing. Ikke det min
ste morsomt. Derfor: Arkiver ofte 
underveis! 

Alt i alt er Rail road Tycoon 
likevel topp tidtrøyte om du liker 
strategispill (styr unna hvis du er 
på jakt etter actionspil l med kon
stant fart og spenningl). 

Nullmodem 
dobbelt så moro! 
Mange spill har i dag 
muligheten for at to 
kan spille samtidig. 
Dette gjør man ved å 
koble sammen to data
maskiner, og til dette 
trengs en nullmodem
kabel. Disse er dyre i 
butikken, så hvorfor 
ikke lage en selv? 

En nul lmodemkabel erstatter 
hele to modem (<<null modem»). 
Tilkoblingen? Du plugger bare 
kabelen inn i en seriell-kontakt 
i hver datamaskinene. Her fø l
ger en oppskrift på hvordan du 
kan lage din egen kabel. 

Advarsel: Det kreves at du 
kan operere en loddebolt for å 
lage denne kabelen. Alle bruk
te ledninger i kabelen må lod
des forsvarlig fast. Husk, TEK
NO tar på ingen måte noe 
ansvar for hva som kan skje 
med deg eller datamaskinen 
din hvis du gjør en feil ,  så 
vær stødig på hånden! 

Delene du trenger er: TO 
stykker «25-pins D-SUB" HUN
kontakter med deksel, og en 
kabel med SEKS forskjellige 
ledere (eventuelt skjerm i ti l
legg). 

Delene får du tak i hos din 
lokale elektronikk-sjappe. Har 
du ingen der hvor du bor, kan 
du ringe Arngren Electronles 
i Oslo på 22508560. 

Den enkleste nullmodemka
belen får du ved å bare krysse 

pinnene 2 og 3 mellom kontak
tene. Men når du først skal ta 
deg bryet med å lage en null
modemkabel, er det like greit å 
lage en skikkelig en som fun
gerer på det meste av kjente 
spi l l  og programmer. U nder 
kommer derfor en skjematisk 
fremstilling av TEKNO-kabelen: 

ICIIJ'D .1. 1Ia)OSS .... .... _" • .lNVED 
__ eVED ••• 

Teknisk og kort forklart gjø r  
kabelen følgende: Krysser pin
ner 2 og 3 (Recelve Data og 
Transmit Data). Krysser pin
ner 4 og 5 (Request To Send 
og Clear To Send). Pinne 6 og 
pinne 8 (Data Set Ready og 
Received Line Signal Detec
tor) kobles sammen på hver 
side og føres til pinne 20 (Data 
Terminal Ready) i andre en
den . 

Her er noen spill som du kan 
spi l le over nul lmodemkabel :  
Falcon 3.0, Formula 1 Grand 
Prix, SVGA Air Warrlor, Em
pire Deluxe, F-15 Strlke Eagle 
3, Command Ha, Tornado, 
Global Conquest og Doom 
v1.2. 

H.kon Ursln Steen 

- - - - -
T EKNOSmlley - tegnet I 
av Jon Eivind Hallen. I 
Sånn sier han hva han 
mener (fra v.:) TOPP!, I 
BRA!, MJOOO . . .  , DAR- I 
LlG! og SORRY! . 

-
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I Wrecked - dataspi l let som sjokkerte britene 

Wrecked er spillet som 
har snudd England pj 
hodet. En rekke politike
re sloss om å fordømme 
spillet, enda de ikke had
de sett det selv. 

PC Fjorårets mest kontrover
sielle spill i Eng land har Jo i ho
vedrollen. Han lever i sin egen 
li l le verden, er nysgjerrig på l ivet 
og gir beng i alle og enhver. Jo 
styres rundt på plattformene - og 
det er narkotika det dreier seg 
om: Hver gang du kommer over 

noe dop, kan du spare det inntil 
videre, ta det - eller få mer infor
masjon. Du blir fortalt om hvilke 
effekter dopet har og hvilken form 
det kommer i .  

Selv om du får poeng etter 
som hvor mye dop Jo propper i 
seg, er det informasjon om risi
koen med å ta dop som er ho
vedpoenget med spillet. Gamle 
dagers politikk med «just say no" 
virker ikke lenger, og organisa
sjonen Healthwise i Liverpool fant 
ut at et spill var løsningen for å få 
ut budskapet. 

Advarsel mot narkotika eller rå spekulasjon? Hver gang du fanger en ying
yang får du ekstrapoeng, men også en lengre nedtur. 
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A ta dop er ingen spøk og 
spillet er så nær opp til det vir
kelige liv som mulig. 

Det er tre vanskelighetsgra
der og fem brett. Poenget er å 
finne utgangen, og det høres jo 
enkelt nok ut. Men fristelsene er 
mange og det gjelder å gjø re de 
riktige valgene. Alt Jo tar har en 
effekt. Tar han speed (amfetamin) 
spretter han rundt ti ganger ras
kere. Etter å ha røyket hasj sneg
ler han seg av gårde. Men riktig 
«morsomt» blir det med heroin, 
hvor skjermen begynner å spret
te opp og ned. Og tar han LSD 
blir skjermen fylt med psykedelis
ke farger. 

En helse-indikator (med en 
hodeskalle nederst) forteller deg 
Jos tilstand. Hele tiden kan du få 
informasjon om hva dopet gjør 
med deg. 

Wrecked er fullstappet med 
humor, ingen pekefinger her nei. 
Alle brettene er helt forskjellige. 
Brett to er helvete, komplett med 
flammer og det hele. Neste brett 
er himmelen, hvor alt er rosa og 
flott. Tar Jo hasj, begynner han å 
sveve på en sky, men får proble
mer med å gå normalt. En kopp 
kaffe litt senere ordner den sa-

ken ,  og snart peser han avgårde 
som vanlig. Fleinsopp er ikke helt 
det store for Jo ettersom han 
snart begynner å kaste opp (med 
samplet oppkastlyd!) .  Alkohol, te 
og kaffe er også med, og særlig 
alkohol har uheldig effekt kombi
nert med annet dop. 

Det er ikke bare effektene av 
dop Jo må passe seg for, men 
også politiet, som selvfølgelig ar
resterer deg hvis du har noe 
ulovlig på deg. 

Dessuten er alle brettene 
stappet med store boksehan
sker som smeller deg over til 
den andre siden av skjermen 
hvis du kommer nær dem. Når 
du til slutt finner utgangen, får 
du vite hva dopet du tok ville 
kostet deg. Du får også vite 
hvor lang fengselsstraff du vil
le fått, og at du sannsynligvis 
ville fått en sikker død hvis du 
hadde prøvd spil lets mange 
fristelser i virkeligheten. 

Wrecked selges foreløpig ba
re på postordre fra Healthwise 
(095 44-51 7072262) ,  koster 29,95 
pund og finnes på Amiga (1 MB 
Chipmem) og PC (640K, helst 
SVGA og Soundblaster). 

Per Hansen 

• 



• 14. 18MHz Motorola 68EC020 
• AGA grafikk-kretser 
- 2MB CHIP RAM, 1MB ROM 
- Dual speed, multi scssion 

CD-ROM 
- Kontrollenhet med Il knapper 
• Kan utvides til l spille 

Full Motion Video 



I Krig i verdensrommet - for 

I n-tende gang (og vi gjesper!) 

Du tilhører elitegruppen O-HERO, som har laget et romskip som kan utrydde de lumske uhyrene i spillet . . .  

Disposable Hero heter 
det nye skytespillet fra 
Gremlin. Men er det noe 
særlig annerledes enn 
de utallige andre spill av 
denne typen på marke
det? 

AMIGA Historien er som 
følger: Etter hvert som teknologi
en har gjort stadig nye fremskritt, 
kan menneskene bosette seg på 
andre planeter enn jorden. Snart 
også i andre solsystemer. Natur
l igvis er det ikke- bare fryd og 
gammen. Andre intelligente livs
former er oppdaget, og disse er 
ikke fullt så vennl ige som man 
hadde forestilt seg. Høyere utvi
klet er de også. På begynnelsen 
av det 29. århundre begynner den 
uunngåelige krigen mellom men
neskene og disse mystiske vese
nene. Og menneskene er iferd 
med å tape. .  Sl ike historier er 
fortalt n-ten ganger fø r, men 
skulle gi spillprodusenten en god 
unnskyldning for å gi fullt utløp 
for s in kreativitet. 

Selvfølgelig er du den eneste 
som kan redde menneskeheten 
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fra å gå totalt til grunne. Du tilhø
rer elitegruppen O-HERO, som 
har klart kunststykket å lage et 
romskip som kan utrydde de 
lumske uhyrene som har tatt over 
universet. Som det aller siste hå
pet, skal du altså bevise at det 
gode kan seire over det onde. 
Men, bare hvis de gode kan være 
mer voldelige enn de onde. 

For det er det det går ut på. 
Dette er altså ett av de spillene 
hvor joystick-hånda får mer sti
mulans enn hjernen. Du velger 
mellom fire vanskelighetsgrader. 
Du ser romskipet fra siden, og du 
skal manøvrere det oppover eller 
nedover så du ikke kolliderer med 
en av de mange fantasifulle byg
ningene samtidig som du fyrer løs 
på alt som beveger seg. For sik
kerhets skyld kan du l ike gjerne 
skyte på alt som burde ha beve
get seg også, for dette er ett av 
de herlige systemene hvor spillet 
ikke holder ikke styr på hvor mye 
ammunisjon du har. 

Fem nivåer skal du igjennom, 
og tradisjonelt nok kommer den 
tøffeste og styggeste fienden helt 
på slutten av hvert nivå. Under-

veis kan du plukke opp ekstra l iv, 
og dokumenter med planer som 
forteller hvordan du nye typer vå
pen eller skip kan utvikles. For å 
benytte deg av disse planene, må 
du innom en av fabrikkene som 
dukker opp med jevne mellom
rom. Her kan du også få informa
sjon om de forskjellige våpenty
pene. Et lass med forskjellige vå
pen og skip er tilgjengelig, noe 
som bare skulle mangle i et slikt 
action-spil l . 

Tar man for seg et hvilket som 
helst spil l ,  er det gjerne grafikken 
man legger først merke til .  Grafi
kerne har gjort jobben sin til fin
gerspissene. Maken til detaljert, 
fargerik, og kreativ utforming, skal 
du lete lenge etter. Alt fra digre 
drageskjeietter som puster ild og 
legger egg til tanks og helikopte
re, samt svært fantasifulle rom
skip og vesener som er så delikat 
utformet som du bare kan ønske 
deg. Scrollingen når du beveger 
romskipet ditt er så myk og smidig 
som bare en Amiga kan klare. 
Mildt sagt imponerende, særlig 
når dette kan oppnås på en van
lig ASOO. 

Lyden på spillet består av ett 
soundtrack for hvert nivå, samt 
den standard bang-boom-Iyden. 
Du har mulighet til bare å høre 
på en av delene om du vil, eller 
fininnstille lydvolumet på hver av 
dem slik du ønsker. Lyden er OK, 
men imponerer ikke. 

Så langt, så greit. Men pro
blemet med dette spil let er at det 
neppe vinner noen priser for ori
ginalitet. Standard skytespil l  av 
denne typen har vi sett hundrevis 
av ganger før. Bortsett fra den 
gl imrende grafikken er det lite 
som er særegent med Disposable 
Hero. 

Du kan nok få et par timer 
med utfordringer, men så blir du 
lei det. Innen den tid har du sik
kert allerede skrudd av lyden, den 
kan bli veldig enerverende etter
hvert. Og du har sikkert også 
funnet ut at den beste strategien 
er å hold� knappen konstant inne 
hele tiden.  Alle monstre og våpen 
dukker opp på samme sted hver 
gang, noe som gir nul l  variasjon i 
utfordringene og dermed blir altfor 
kjedelig. Litt synd, ettersom de har 
gjort seg svært så flid med det 
visuelle. 

Dette blir nok ikke noen klas
siker, ei heller et spill som Grem
lin blir spesielt husket for. 

Navn: 
Disposable 
Hero 

Produsent: 
Gremlin 

Hein Haraldsen 



Endel ig er det her . • • 

Endelig, her er det! Sim
City 2000 er et fantastisk 
spill som lar deg glemme 
både tid og rom i flere 
dager. Og om du noen 
gang har klaget på by
planleggerne eller politi
kerne der du bor, får du 

· 

kanskje et annet per
spe�iv på sakene når du 
har gjennomgått dette 

, spillet! 

PC • MAC SimCity 2000 
er en videreutvikling av det vel
kjente spillet SimCity, der du har 
rollen som borgermester og by
planlegger. Målet med det hele 
er å bygge byen så stor og flott 
du bare kan - og skal du lykkes 
med det, må du kombinere god 
p lan legg ing med ø konomisk  
sans . . .  

Det dreier seg i virkeligheten 
om mer enn en oppgradering.  
Dette er i virkeligheten et helt nytt 
spi l l .  Har du spilt SimCity før, vil 
du kjenne igjen en god del av de 
gamle funksjonene. Men her har 
det kommet til en god del nye. 
Verktøyknappene er stort sett 
som før, men nesten hver eneste 
knapp har lett forståelige under
menyer - sånn at du nå har langt 
bedre kontroll med spillet enn på 
den tidligere utgaven. I SimCity 
2000 finner du også et stort an
tal l knapper med forskje l l ige 
funksjoner - f.eks. for kjapt å 
hente frem grafiske oversikter og 
budsjetter. Det har også kommet 
noen nye funksjoner, f.eks. rote
ring av kartet, zoom i tre nivåer, 
mulighet til å se under bakken 

Bygg din egen drømmeby! 

(når du skal sjekke vannrør, tun
neler og undergrunnsbanen). 

Selve kartet er herlig. Før så 
du landskapet ovenfra og alt var 
flatt. Nå ser du det hele i en 
vinkel fra siden, og selve land
skapet har fått hele 32 stegs 
høydeforskjell (det ser omtrent ut 
som på A-Train) . Dette har bok
stavelig talt dratt med seg en helt 
ny dimensjon i spil let når det 
gjelder bakker, tunneler, vannfall 
osv. Men jeg savner muligheten 
til å se REn ned på ting. 

Førsteinntrykket var ganske 
bra, jeg hadde jo det gamle Sim
City og ventet naturligvis noe be
dre (og det fikk jeg!). Det eneste 
jeg stusset på, var den tykke in
struksjonsboken ( 140 sider). Si
den det ikke var noen form for 
kodehjul eller lignende i pakken ,  
antok jeg at de  hadde brukt boken 

som en kopi beskyttelse, du vet, 
side XX l inje XX ord XX, men til 
min store overraskelse var det 
INGEN beskyttelse i det hele tatt 
- et STORT pluss Geg hater å 
måtte finne frem esken hver gang 
jeg skal spille)! 

Maskinkravene er  ganske 
høye. Du bør ikke kjøre spillet på 
en PC med mindre prosessor enn 
486SX 25 (eller tilsvarende). El
dre 386-prosessorer blir alt for 
svake etter hvert som byen vok
ser seg stor, men det fungerer l i
kevel også på en 386sx. Når det 
gjelder RAM, er minstekravet 4 
MB. Selv det er for lite i enkelte 
tilfeller (du får aldrifor mye RAM). 
Skul le du ha noen ekstra drivere 
inne, til sånt som CD-ROM og 
lyd kort, el ler du har program
cache på harddisken , kan en 
boot-diskett være eneste løsnin
gen. 

Spillet fungerer BARE i super
VGA modus, og det betyr at du 
må ha en VESA-driver som pas
ser til ditt grafikkort. Grafikkortet 
må ha 51 2 Kb VRAM (hukom
melse som brukes av grafikkortet, 
desto mere VRAM - desto bedre 
bilde). Et lite tips er å prøve alle 
VESA-drivere du kommer over 
som er tilknyttet din korttype. Når 
du finner en som fungerer fint, tar 
du vare på den og bruker den på 
ALLE spill som krever en slik dri
ver. 

Når det gjelder lyden, så støt
ter spil let alle de mest brukte 
standardene på markedet. 

SimCity 2000 er etter min 
mening et helt utrolig bra spi l l .  

Ingen «omganger» er l ik hveran
dre! Det beste er at det er ikke 
satt opp noen mål du skal nå, det 
er de «fysiske» begrensningene i 
spillet du må overvinne. Når du 
begynner å mestre disse, gjen
står det å planlegge og bygge ut 
byen din så bra du kan, med flest 
mulig innbyggere. 

Det viktigste er å bestemme 
seg for hva du har tenkt å bygge 
før du starter. Begynn pent, ikke 
få så alt for mange « røde» tall .  
Du må få prosjektet ditt t i l  å gå 
med overskudd så fort som mu
lig, og alltid ha en bra slant penger 
i reserve! Fø lg nøye med på den 
grafiske plansjen. Om du ikke gjør 
det, mister du fort oversikten over 
hele greia. 

Yngve Kristiansen 

Produsent: 
Maxis 

Pris: 
Kr. 590,-

TEKNO · SS 



KO NTA KT? BYTTE ? KJ O P E? S E L G E ?  BORSEN E R  ST E D ET ! S K R I V  T I L : TEKNO, BORSEN , POSTBOKS 250 OKERN, 051 0 OSLO 

• Amiga! Tronix, en ny 
demogruppe fra Bergen, 
trenger flere medlemmer. 
Vi er spesielt på jakt etter 
codere og grafikere. U 
don 't need 2 be perfect, 
b-coz we aren 't (yet ! ) .  
Boys and giris: Tronix, 
Kim (Extaey), Hetlebak
ken 207, 5090 Nyborg. 
Tlf. 551 85533. Tronix '94 
(Rave 4 the people!). 

• PC programvare! Fra 
kr. 2,50 pr. program. 3,5" 
HD disketter. Spill , grafikk, 
hobby, antivirus m.m.  Ny
este versjon. Skriv til Cato 
Ervik, Myrdalskogen 
276, 5095 Ulset, for gra
tis katalog. 

• Foreigners! I nfo abo
ut the Norwegian compu
ter-scene? Write via Inter
net to: tekno@tekno . no. 

• Ønsker kontakt med 
datainteressert i Sarps
borg for utveksling av er
faringer, bytte av share-

ware/PD o . l .  Skriv til: 
Magne Jørgensen, 01-
sokveien 63, 1 709 
Sarpsborg. 

• PC-spill-eiere! Selger/ 
bytter/kjøper originale PC
spil l . Alt intakt og lite brukt. 
Mye nytt og bra. Er også 
interessert i SW og div. 
Send adressert og fran
kert konvolutt (evt. liste 
over spill du vil bytte bort) 
ti l :  Magnus Nome, Våle
renggt. 39, 0658 Oslo. 

• Su per-VGA ( ISA) 
skjermkort ønskes kjøpt. 
Det bør være et Tseng 
ET-4000 med 1 MS RAM. 
Pris: Under 500 kroner. 
Bård Kristiansen, Mo
veien 1 1 1, 3221 Sande
fjord. Tlf . :  3345531 9. 

• S h a rewa re/P u b l i c  
domain til PC! D u  kan 
velge blant 32000 pro
grammer, spi l l ,  GIF, PCX, 
musikk osv. Skriv for gra
tis informasjon . Skriv hvil-

ket diskettformat du bru
ker (3,5" eller 5,25") .  Skriv 
ti l :  Johnny Johannes
sen, Maridalsvn. 250, 
0467 Oslo. 

• Echo! Ett to ett to, do 
you read me? Kaller PC
freaker i alle aldersgrup
per. I nteressert i bytte av 
programvare, utveksl ing 
av ny informasjon, musikk, 
grafikk og spil l . Skriv til 
A tle Krogstad Berg, 
Nordlia 9, 7580 Selbu. 

• PASCAL! Program
merende kontakter søkes. 
Skriv ti l :  Odd Rune Dah
le, 7100 Rissa. 

• SCSI-harddisk øn
skes kjøpt. Det meste av 
interesse. Skriv eller ring 
til Kåre Andre Steins vik, 
Eiganesveien 153, 4009 
Stavanger. Tlf. 51 531 228. 

• PC-eiere! Ønsker du 
bil l ig PD og shareware? 
Bli medlem av Sound & 
Vision - k lubbe n !  Velg 

BØRSEN er åpen for alle privatpersoner som vi l  komme i kontakt med andre 
datainteresserte for utveksling av erfaringer, bytte av shareware osv. All 
annonsering er gratis. Annonser med bilder kommer foran i køen, så legg 
gjerne ved et crazy (eller streit) bilde av deg selv. 

ANNONSETEKST: I TELEFONNR.: 

Navn: . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . .  -i 

blant over 3 gigabyte med 
programmer, spil l ,  bilder, 
musikk osv. Send en dis
kett + ferdigfrankert kon
vol utt t i l :  Ole-Martin 
Bækkeli, Rute 589, 2750 
Gran, for GRATIS info og 
programoversikt på disk. 

• Modem kjøpes! 1 4.4 
modem ønskes kjøpt. STF 
godkjent. Ring Thomas 
på tlf. 73851 1 57. 

• PC-kontakter !  Jeg 
søker brevkontakter på 
vegne av min PC.  Skriv 
til: Vegard Høynes, 7100 
RISSA. Liste = svar! 

• P C - K O N T A K T E R  
ØNSKES! 1 3-årig data
frelst gutt sø ker kontakt 
med andre som har PC. 
Jørgen Olsen, øst
gårdsveien 23a, 2380 
Brumunddal. 

• ORCUS kaller! ! !  Or
cus trenger flere medlem
mer. Helst grafikere (PC 
& AMIGA), musikere (PC 
& AMIGA) og Amos-co
dere. Skriv ti l :  ORCUS 
WHQ, postboks 1344, 
2401 Elverum. 

• Har flere hundre PD/ 
SW-programmer - spi l l ,  
løsninger, coverdisketter 
m.m. For informasjon og 
liste, skriv ti l :  Kristen Ry
eng, Valbeinet 23, 9017  
Tromsø. Legg ved kr. 5,
i ubrukte frimerker. 1 00% 
virusfri! 

• Brukerforum for Mac
intosh-eiere: MacForum, 
postboks 7 Vinderen, 
0319 Oslo. 

• Dataamatørforen in
gen! Skriv til Dataama
tørforeningen, postboks 
81 Grefsen, 0409 Oslo. t 

� • Atari-klubb! Atari ST 

Postnr J-sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � User Group Norway, c/o 

� Stein Arne Jensen, 3630 

• AMIGA-EIERE!  Øn
sker du å bytte program
mer (demos, intros o. l . )  
med noen? Ikke nøl, ta 
kontakt med meg! Alle får 
svar! Skriv ti l :  Thomas 
JOhansen, Hauanvn. 1� 
8200 Fauske. 

• Har noen PD jeg kan 
få/kopiere? Alt av inter
esse. Skriv til: Joakim 
Haug, Roskliå 67, 4350 
Nærbø. 

• AM IGA-kontakter !  
Skriv ti l :  Klaus Tørhau
gen, c/o Lars Tveita, 
postboks 9 1, 220 1 
Kongsvinger. Liste = 
svar. 

• AM IGA-kontakter!  
Skriv til: Ronny Jægers
borg, Statens skogsko
le Osen, 2460 Osen. 
Liste = svar. 

• A M I GA-ko ntakter!  
Skriv t i l :  Harald Barke
næs, Statens skogskole 
Osen, 2460 Osen. Liste 

= svar. 

• SCANNER dine b i l 
der. PC og Mac. Skriv for 
info: Scanman, postboks 
49, 1414 Trollåsen. 

• Jeg er en 1 2  år gam
mel gutt som vil bytte bort 
Turtles IV til SNES. Gut
torm Andreassen, 9425 
Sandsøy. 

��O\Yl �O� 
lJ�[K\�(Q) 
WO@ 

HUSK: 

o . nO 

ANNONSER TIL SØR
SEN KAN OG sA SEN
DES VIA INTERNET! 

Sendes til TEKNO, Børsen, postboks 250 Økern, 0510 Oslo. 
� Rødberg. 

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

Det strøymer på med his
torier. Her er noen: 

Le ervit er 
Kaare Kristian Lil/eng i As
ker har sendt oss disse: 

Presten: Hva var det siste 
mannen Deres sa før han 
døde? 
Enken: «Jeg lurer på hvor
for disse blåskjellene var 
så billige.» 

Vet du hva toppen av frekk
het er? Jo, å skite på nabo
ens trapp og så ringe på for 
å be om papir! ! !  

Fra Eivind Peersen i Oslo 
har vi fått denne: 

Alle barna falt ut av flyet 
og døde unntak Inger 
hun hadde 
Libress med vinger . 

. . .  og denne: 

Du kan trygt regne med at 
en mann er forelsket når han 
vil skille seg fra sin kone. 

Jarleif Vågen i Oppdal har 
denne: 

Skotten ranet en datafor
retning, og hadde nesten 
sluppet unna med et kjem
peutbytte. Men så gikk han 
tilbake for å hente mur
steinen han slo inn ruta 
med. 

Det der hørtes da ut som en 
svenske, spør du oss. 

- Det er ensomt på toppen, og det er best slik! 

- Finn ut hvem som sitter der - og spark ham! 

r:lJM flUT�R �. 

Æ'J 
o • • • 

• • o · 
. " . . . 

oa • • � 
. . . ..  

FØ 101rtC PIB Ccpenhagen 
- Den har et utrolig minne . . .  
nesten som min kones . . .  

- Jeg leste analysen a v  selskapet deres i Forretningsavjsen, så jeg tenkte a t  dere kanskje trengte 
noen flere røde fargepatroner nå når dere skal skrive ut regnskapstallene . . .  
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Er du interessert i å ha mange profesjonelle og spennende programmer for din PC uten at det går utover din 
økonomi, bør du ta en titt på vårt tilbud av Public Domain og Shareware. Vi har satt sammen våre mest populære 

og spennende PD og Shareware programmer i pakker bestående av 10' disketter hver. Prisen er bare 300,- kr pr. 
pakke! Ikke nok med det. Bestiller du 4 pakker, betaler du bare for tre. 

SPILL - 1. Over 5.6 MB med 3 1  spill, bl.a Mario, Sherlock, Shooting Gallery, FBI, Hugo's House of Horrors, Maxell, Batfish, Ant 
Hill, Kaptein Kaper, Monopoly, Rockford, Roulette, tetris- og kortspill. 

SPILL - 2. Over 5.6 MB med 19 spill, bl.a Word Rescue, Dark Ages, Snarf, Clyde's Adventure, CommandeIi Keen, Test Drive, 
Operasjon Barbarossa, Quatris, Intragalactic Battles, sjakk, tetris- og kortspill. 

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

SPILL - 4. Over 6.6 MB med 1 8  spill, bl.a Six String Searchin, Denarius Avaricius Sextus, Crusher, Bolo Adventures, Casino spill, 
Ungaria, PC-Gammon, Black Jack, Roulette, Kung Fu Louie, Sand Storm, Bingo. 

SPILL - S. Over 6. 1 MB med 17 spill, bl.a Last Half of Darkness, Paganitzu, Robomace Il og Ill, Xerix, Lemmings, Hugo Il, What 
is it?, Brix I, Agression, Apples, Morrafs Monster Bridge, Midnight Oil og fire Slot Machine type spill. 

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

For voksne presenterer vi en kolleksjon av de aller beste høyoppløselige bilder for VGA. Prisen er kr. 
500,- pr. pakke, og hver fjerde pakke er gratis. Selges bare til personer over 18 år. 

I seriene SEXY og NUDE finner du et utvalg av de vakreste jenter som kan få deg til å føle at det renner blod i dine årer . . .  Serien 
HANDSOME MAN viser attraktive menn, og LOVERS elskende par. Serien BIG BREASTS viser kvinner med store og 
kjempestore bryster. Enkelte av bildene er helt sensasjonelle. Hver pakke består av 10 high density disketter og nesten 12 MB 
fargebilder. Pakken EROTIC GAMES består av 10 DD disketter med spill, quiz, fortellinger for voksne, bl.a Strip Black Jack, Sex 
Tetris, InterSEXion, Madame Chings Palace of Pleasure, Penthouse Jigsaw - puslespill, Sexotica, Chicks, Smut City, 52 noveller. 

KJEMPETILBUD PÅ CD-TITLER. KUN 299.- PR. STK. 
Original Shareware 1992, Night Owl, Night 0wl Graphies, Simte 1 20 MSDOS, Garbo 
CD-ROM, Windows 1993, Windows Shareware Gold. PC-SIG World of Windows, PC
SIG World of Garnes. Just Ponts. GIPs Galore. CICA MS-Windows CDROM, Window 
Master, Business Master, Education Master, So Much Space, Clipart Heaven, Phoenix
CD, CIA World Fact Book, Source Code CDROM, CD Game Pack 2, Space Quest IV, 
King's Quest V. Stellar 7, Golden Immortal, Wiz-Pak 6 Pak CDROM, Multimedia 
Computer Tutor, Sound Effects Library. 

CD-TITLER FOR VOKSNE 
Stareware (tilbud) 840,- Lovely Ladies 990.-
The Woman of Venus 990,- Phone Sex 990,-
House of Sleeping Beauties 1 190,- 1 0 1  Sex Positions 1 190,-
Nightwatch Interactive . 1 190,- Leg�nd of Kama Sutra 1 190,-r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  

I BESTI LLI NG Skriv inn din bestilline her I I Pris pr. pakke er 300,- (500,- I I for voksenpakker) eks. mva. og I fraktIPO-gebyr. Ved 

I forskuddsbetaling betaler vi I frakten. Hver fjerde pakke er I gratis. RASK LEVERING! I 
I ........ .,. I I PoåbOkS ea I 1413 T6rn6Mn Navn: Tlf: I Adr: I I I I Jeg er over 1 8  år (ved bestilling av voksenprogrammerl I 

ANIRE PR6)I)UKTER 
HD 3.5", 1mB 12ms 341MB. 
HJi} 3.5", IBJE 12ms 457MB 
Hovedkert 48'JDLe-4{)MHz� 1 28KB 
Cache, \TL-DUS 
WEB nettverk e�rativsystem 4.0 2 ... bruk«e 
Faxmodem, Acmve 14A IPS infleks;t�tn 
'agemaker 5JiJ 0Pl1p/full vet&jon 
Disketter f:D L44MB førmaterte 10 .stk. 

3290,-
455{!),-

23 10,-
1990,-
3890/4290, 
25.80nSEJ0,-
8Ø,-

MEDLEMSTILltJl 
M_�rten er på � kr. pr. Ar. Før- dette fAr du: 
4 HD dl$l�� ,med vAr prodUktkataløg og med utval� 
PD og Sbare"Warep�el\ .. får 40 tr øbatt pi' 
abonnement av DatablalteL l tillegg fAr du bele 10% 
rabatt pi aDe vire prOdukter. 



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

Thrustmaster 
� �- Q 

'-' � � I en anmeldelse 
av f lys im lu lato ren Tornado i 
TEKNO 1 /93 ble det nevnt en 
joystick som går under betegnel
sen Thrustmaster FCS. Jeg har 
forsøkt å få tak i denne i flere 
databutikker, uten å lykkes. Kan 
dere si hvor jeg kan få kjøpt den
ne joysticken? 

Med vennlig hilsen 
Jan Einar Klungreseth, 

Alesund 

Joysticken distribueres fra Nimar 
AS i Oslo, tlf. 22207560. 

Håpløs datalærer 
Det er helt sikkert mange som 
har hatt noen fæle edb-lærere en 
gang.  Jeg hadde i 9 klasse .en 
som sikkert slår alle! 

I den første edb-timen fikk vi 
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utdelt en diskett som vi skulle 
skrive navnet vårt på. Etterpå 
skulle vi sette den inn i diskett
stasjonen og gjøre akkurat sånn 
som læreren sa. 

- Skriv FORMA T C:, sa lære
ren.  

Jeg rakk opp hånda og sa at 
det måtte være fei l .  De fleste i 
klassen hadde litt peil på data og 
sa også at det var feil .  Nesten 
alle retta det til A: uten at vi sa 
noe. Utenom en. Han formaterte 
harddisken, og fant naturlig nok 
ikke frem til WordPerfect da læ
reren ba oss gå inn i det pro
grammet. Læreren kunne ikke 
hjelpe. Han sa at det måtte være 
noe galt med datamaskinen og 
at den måtte på service . . .  

Neste edb-time var maskinen 
borte, og ble borte leeeenge. 

Når læreren vår skulle finne 
« : »  på tastaturet, måtte han slå 
opp i en guide for MS DOS 3.3 
for å finne det ut. Jeg har mange 

sinnsyke historier med denne læ
reren. En gang var det en i klas
sen som spurte hvordan en hard
disk kunne lagre data. Læreren 
forklarte i det vide og det brede. 

- En harddisk er satt sammen 
av mange disketter som står ved 
siden av hverandre i maskinen, 
sa læreren. 

Da protesterte jeg. Men han 
fnyste og virket bare irritert, som 
han nesten alltid var. Grunnen var 
at vi stadig måtte rette på ham. 

På grunn' av mange slike his
torier truet han meg med at jeg 
skulle få Ng i data. Men det slapp 
jeg heldigvis. Jeg var den eneste 
i klassen som fikk G. Alle de an
dre fikk Mg (vi var 1 2  i klassen). 

Jeg syns det er urettferdig at 
dårlige edb-lærere ødelegger på 
denne måten. Er det flere som 
kjenner seg igjen? 

Hilsen PC-fan (17), 
Oppegård 

Ny pe 
� �- Q  '-' � '-' Jeg har tenkt å 
kjøpe meg en ny PC. Jeg har sett 
på noen 486-maskiner, fordi jeg 
ikke tror det svarer seg å kjøpe 
en 386. For øyeblikket sliter jeg 
med en Copam 286 AT, med 44 
MS harddisk. PCen blir brukt til 
skolearbeid (skriving) og spi l l .  

Kan dere PLEASE gi meg 
noen råd? 

Jeg håper dere kan hjelpe 
meg med dette. 

Tommy Larsen, 
Hestnesveien 29 

4043 HAFRSFJORD 

PS! Jeg vil helst ikke gi mye over 
ti tusen. Helst under! 

Ett alternativ er jo å oppgradere 
den PCen du har. Se TiPS-side
ne foran i bladet! 

GRAFIKKKORT 

lOEN 



Jeg leser i TEK
NO at det går an å hente ned 
gratis PC-spill og programmer fra 
en rekke elektroniske oppslags
tavler. Dessverre har jeg ikke 
modem, og derfor lurer jeg på om 
dere kunne sende meg noen 
gratis programmer på diskett. Jeg 
er spesielt interessert i dataspil l .  

Takk for et topp blad! 

Hilsen Marius B. 

Vi kan dessverre ikke sende ut 
gratisspill fra redaksjonen, men 
følg med når TEKNO har gratis
diskett på forsiden! Ellers kan du 
jo studere BØRSEN, der du kan 
få kontakt med privatpersoner 
som tilbyr spill og diverse andre 
gratisprogrammer. 

Via BØRSEN kan du skaffe deg 
sharewarespill svært rimelig. 

BBS-info 
Jeg ønsker mer 

informasjon om BBSer. Jeg har 
nettopp installert et fax-modem, 
og er interessert i hvordan man 
kommer i kontakt med en BBS, 
evt. abonnement etc. 

Magne Haddeland, 
Lyngdal 

På BBS24-sidene vil du i hvert 
nr. av TEKNO finne stoff om 
elektroniske oppslagstavler. I til
legg til faxmodemet ditt, trenger 
du et kommunikasjonsprogram for 
å komme i kontakt med BBSer. 
Et slikt program følger som regel 
med når du kjøper modem. De 
fleste BBSer er gratis å bruke. 
Du logger deg inn (se numrene 
på BBS-guiden på midtsidene), 
og registrerer deg med navn og 
adresse. Følg instruksjonene på 
skjermen! Noen baser tilbyr så
kalt VIP-service. Denne koster 
penger, og prisen varierer fra ba
se til base. Den enkleste måten å 
orientere seg på, er å skrive no
en linjer til systemoperatøren og 
spørre. 

Kommandoene du benytter, 
varierer mellom de forskjellige 
oppslagstavlene, avhengig av 
hvilket BBS-system de bruker. 
Det vanligste systemet i Norge 
heter MBBS. Du vil finne bruker
tips med kommandooversikter i 
TEKNO i tiden fremover, så følg 
med! 

PS! Det finnes flere bra bøker om 
datakommunikasjon. To slike bø
ker er Ut i verden fra egen 
skjerm av Odd de Presno og 
Moderne datakommunikasjon 
av Stig Selmer-Anderssen. Beg
ge disse bøkene kan bestilles fra 
blade t  DA TA TID i Oslo (tlf. 
22636000). 

Soundtracker til PC? 
Jeg har tidligere 

benyttet meg av en Amiga når 
jeg har lekt meg med samplinger 
og komponering. Til dette brukte 
jeg et ikke-kommersielt program 
kalt Soundtracker. 

Programmet hadde klare be
grensninger, men ga utvilsomt det 
mest profesjonelle inntrykket når 
det gjaldt lydkvalitet når man ba-

re brukte de interne lydmulighe
tene. I Soundtracker kunne jeg 
bruke mine egne samplinger som 
en lyd på' en profesjonell samp
ler, og spille med dem. 

Nå har jeg kjøpt meg en PC 
med et Media Vision Pro Audio 
Studio 1 6  lyd kort. Det jeg er ute 
etter, er et program som kan ut
nytte lyd kortet mitt på samme 
måte som Soundtracker gjorde 
det på Amigaen. Hittil har jeg ba
re funnet midi-programmer, men 
jeg er altså ute etter et program 
som benytter seg av de samplin
gene jeg har gjort med lydkortet. 
Finnes det noe slikt på markedet 
- kommersielt eller frivare? 

Vennlig hilsen 
Vidar Brekke, 

Vik 

Her kaster vi hansken over til le
serne. Er det noen av dere som 
vet om programvare som duger 
her? Skriv til TEKNO! Husk at al
le tips vi benytter, blir honorert! 

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

Vi oppgraderer nesten alle type PC. Vi har mye brukt utstyr til rimelige priser. 

X 4MB RAM SI MM Modul 80Ns 

X 1 MB RAM SI MM Modul 70Ns 

X 486 50Mhz DX2 CPU 

la Hard disk 250MB Conner IDE 1 4Ms 

la Hard disk 21 0MB Conner IDE 1 4Ms 

la Hard disk 340MB Conner IDE 1 4Ms 

(1iil Diskstasjon 3.5" 1 .44MB Shinon 

X IDE kontroller ISA 2S 1 P 1 G 

Ring i dag for ett uforpliktende tilbud. 

Kr 1 .450.- .t System 
Kr 375.-

Kr 3.550.- 50MHz DX2 
Kr 2.290.- VESA 
Kr 1 .990.-

Kr 2.790.-
,/ 3 VL slots master/slave 
,/ 266 KB cache 

Kr 389.- ,/ 4 MB RAM 
Kr 1 98.- ,/ 250 MB HDD 

,/ System 
66MHz DX2 
VESA 

,/ 3 VL slots master/slave 
,/ 256 KB cache 
,/ 4 MB RAM 

,/ 250 MB HDD X IDE Kontroller 32 bit VESA 2S 1 P 1 G ,/ VESA 32 bit IDE Kontroller ,/ VESA 32 bit IDE Kontroller 
"'M/ drivere for Dos og Windows 

X SVGA VESA 32bit Trident 1 MB VRAM 

X SVGA ISA Cirrus Logic 256Kb VRAM 

X SVGA ISA Oak 2 MS VRAM 

� Kasse Mini Tower 

... Power supplay 

"'Display 

� Mus M/software 

li!J Tastatur Norsk 

), Lyd kort MM sound 

),Koblinger for mic, line, høyttaler 

Kr 249: 

Kr 990.-

Kr 498.-

Kr 990.-

Kr 890.-

Kr 1 25.-

Kr 298.-

), Joystick port Kr 790.-

Q SVGA monitor 1 4" Shamrock multiscan Kr 2.050.-

X ISA Hovedkort 256Kb cache Kr. 990.-

X VESA hovedkort 256Kb cache 

... Multi timer 

"'3 VL slot5 master/slave 

'+support for 72 pin RAM modul Kr 1 .1 90.-

X Hovedkort er uten CPU, support for alle Intel 486 CPU 

,/ VESA 32 Bit SVGA kort ,/ VESA 32 Bit SVGA kort 
Trident 1 MB VRAM Trident 1 MB VRAM 

,/ 3.5 " 1 .44 Floppy ,/ 3.5 " 1 .44 Floppy 

,/ 1 4" SVGA Monitor ./ 14" SVGA Monitor 
(1 024x768) (1 024x768) 

,/ Tower /Tast I Mus ./ Tower /Tast I Mus 

.t Kr 1 3.990.- ,/ Kr 1 5.990.-
QData & 
Teletjenester Als ti 
Postboks 52 Grefsen, 0409 OSLO 
Besøksadr: Vitaminveien 1 1  C 4etg VI Storo Shopping 

Tlf: 22 15 33 1 1  
Alle priser er eks. MVA 
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atas ill å vinne! 
RING TE KNO-TELEFONEN OG BLI M ED I TRE KNINGE N  AV 
1 0  SPENN ENDE DATASPILL! VELG SELV OM DU VIL HA PC-, 
AMIGA- ELLER MAC-SPILL! 

A c 
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Hundekjering 
Aerosmith 
Video 
Kokkekunst 
Karate 
Kiss 
Fotball 
• og en liten 
rosa puddel ••• 
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MULTIMEDIA VERKTØY 
MediaBlitz 3.0 
Mediablitz er et multimedia 
studio som gjør det enkelt å 
binde lyd , bi lder og anima
sjoner sammen for perfekte 
demoer. As�ITflX MecI!-,,*:.-· I Mediabl itz lar deg synkron ise- IUØI.,�, 
re forskjel l ige begivenheter :,�'/::=::;.i::=1JJmd1ø til 
med 1 /1 000 sekunds presi-
sjon .  Du kan blande Wave, M I D I ,  CD Audio, 3D anima
sjoner, bi lder og video ( .AN I )  
Du kan fritt distributere d isse m e d  d e n  innkluderte runti
me versjonen som følger med. 
Runtime'en som følger med er en OLE server så presen
tasjonene kan startes fra f.eks Word. 
Det følger også med : Bitmap editor, Palette ed itor, 
Wave editor og Photo CD converter. 

Introduksjonspris 
Asymedia 
Multimedia slideshow for å 
lage presentasjoner med bil
de , lyd og animasjoner. 
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Du kan veldig enkelt lage 
avanserte presentasjoner 
basert på sl ideshow hvor du Asymedia 
kan mikse inn lyd og anima- <jJII""'"K ",uIJu"rdh, 
sjoner meget enkelt. 

P"",IIIIIIo,,, In ""nl1l" J3 

Det følger med fri runtime for d istribusjon av presenta
sjonene. 

Introduksjonspris 1.490 

Sportster 14.400 er et kompakt og prisgunstig høy
hastighetsmodem I 

V.32terbo(1 4.400) 
MNP nivå 1 -5 
V.42 (LAPM) og V.42bis (57600 bps) 
Automatisk hastighets regu lering 
Callback og passord 
cCln G.3/klasse 1 fax 
1 4 .400 fax (V. 1 7) 

lUSf�ob(,tics Sportster leveres med Trio Datafax Lite, 
m Lite og modemkabel 

OL på p 

3,490 

Gå ikke glipp av OL selv om du jobberI - Kjøp Winn"V 
Sett antennen rett på kortet, og ditt favorittpro
gram kommer på PC-skjermen. Du kan også 
stoppe bi ldet,endre det, og ta det ut i det forma
tet du ønsker. 

____ Hiiaiiiuifiii�.pa.ullllilile-l-- NB! Tekst-TV modul er ti ljengel ig .  

Først med "grønt" hovedkort! 
Endel ig et skritt i riktig retning. Våre nye 486 VL-BUS hoved
kort inneholder de nye strømbesparende "grønne" funksjonene 
som alle snakker om. Dette innebærer at hvis man ikke har 
benyttet tastatur, mus, harddisk eller floppystasjon på f. eks. 1 0  
minutter reduseres klokkefrekvensen o g  strømforbruket til et 
minimum. 

Spesifikasjoner: 
- SIS 85C461 og 85C407 chipset - 8 stk. 32 pins SI MM slots 
- AM I Bios - 2 stk. 72 pins SI MM slots 
- Kan benytte alle Intels prosesso- - 256KB Cache 

rer i 486 famil ien, samt AMD 
- 6 ISA slots 

- Fysiske mål: 260mm X 220mm 

1.190 (LengdelBredde) 
- 3 stk. VL slots (tre slaver/-

to mastere) 

HP Deskjet 5io 

COREL DRAW! 4.0 
NORSK 
VERSJON 
Endelig er den nor
ske versjonen Corel 
Draw! ti lgjengel ig. 

Forhandlere søkesl 

Creative Sound Blaster CD16 
PERFORMANCE PACK 

INNEHOLDER: 
Sound Blaster 1 6, CR563 CD-ROM , Stereo 
høyttalere, Mikrofon, Voiee Assist, 
5 CD titler: Aldus Photostyler SE, Toolworks 
Multimedia Encyclopedia, The Animals, Just 
Grandma & Me, Where in the world is Carmen 
Sandiego? 

pel 486DX2-66 VL 
VESA Local Bus, 250MB harddisk, 4MB RAM, 
1 MB Windows-aksellerator VL skjermkort, Min i
tower, tastatur, mus, MS-DOS 6.2 og norsk Win
dows for Workgroups 3.1 1 .  Velg mellom Min ito
wer el ler Desktop kabinett. 

11.990 
Pris ekskl. skjerm. 


