II

-�7 023060 404574
be

I

457

I

06

I

Bjørk.

2 TEKNO

Synes du 170 kroner er dyrt for en mu
sikk-CD? Fra nyttår kan du få mer for
pengene dine. Går det som Microsoft og
en samlet musikkindustri håper, vil CD
Enhanced, eller CD+, være tatt i bruk til

den tid. CD+. er en av de ideene som er

like enkle som de e·r geniale, og du kom
mer gaJ1sntert til å stifte øekjentskaA med
den øm k({JFf: 'id.

M usikk-CDer inneholder ofte ikke

tenkt på det før? Svaret er at man

mer enn 40-50 minutter musikk,

har fundert lenge og grundig på det

mens resten

te, meD det har ikke vært teknisk mu

i:W

plassen går til spille

(stedet for å spille). Det har man nå

lig før nå, fordi datadelen alltid har

tenkt å rette på ved ,å bruke resten til

måttet ligge først Når du putter CDen

grafIkk, lyd, MPEG-musikkvideoer,

i CD-spilleren din og en automatisk

programmer, turne-informasjon, bio

starter på spor 1, får du en masse

grafier av artistene, sponsorreklame

bråk og støy i høyttalerne (som i bes

og annet snacks som driftige typer

te fall sender deg løpende bort til

hos Microsoft og de store platesel

fjernkontrollen - og i verste fall til

skapene har funnet ut kan gi penger

butikken for å kjøpe nye høyualere).

i kassa og mer lojale fans.
Teknisk løser man biffen ved at
musikken som vanlig legges i deo
første «sessionen» - eller delen - av

Det blir som å putte en Commodore
64-kassett i en vanlig kassettspiller
(alle har vel prøvd det?).
Som du sikkert har fått snusen i

CD-plata, mens alle de h erlige

til nå, ligger det etter planen ufatteli

bits&bytes legges i session nummer

ge stabler dollar i denne ideen, både

to. Siden musikk-CD-spillere er like

for Microsoft og platebransjen. Ved

dumme som CD-ROM-spillerne e n

hjelp av den innebygde Autoplay

gang var o g bare kan lese den første

funksjonen i Windows 95, vil data

delen, aner de fred og ingen fare for

delen automatisk bli kjørt når du set

forandring - mens dagens CD-ROM,

ter CDen i maskinens CD-ROM-spil

som er multi-session, glatt finner da-

ler. Dermed blir systemet rett og slett

tadelen for deg. Hvorfor har ingen

bestemorsikkert - hvem som helst

TEKNO 3

Blur.
kan stappe en CD i en CD-ROM

f o r et revolusjonerende bidrag til

legge inn en hvilken som helst kom

spiller. I de store menns våte drøm

musikkindustrien, på linje med selve

binasjon av de to. En vanlig musikk

bilder og intervju? Eller Bjørk - vi

mer vil musikk-freaks storme til da

CD-plata itself. Microsoft håper nok

CD med 50 minutter musikk har over

deoIntervjuet i et vulkansk islandsk
landskap .. ? Det eneste vi ikke får se

son - nå med biografi, musikkvideo,

tabutikkene for å kjøpe PC med

at noe tilsvarende for operativsystem

200 MB ledig plass, noe som glatt

Win95 , mens PC-freaks stormer til

enes del. Uansett er det åpenbart at

holder til et par MPEG-musikkvide

er Michael Jacksons «Bach> med av

platebutikkene. Og det er bare å inn

dette er et steg på veien mot å inte

oer av høy kvalitet, over 100 høy

sløringen: «Bad in real life».

rØmme at ideen er særdeles besnæ

grere stereoanlegg, TV og datamas

oppløselige bilder eller mer tekst enn

rende. Det var den sikkert også for

kiner - noe som igjen er nøkkelen til

selv de mest innbitte fans orker å

de stakkars investorene i skandale

å få pushet flere bokser inn i hjem

lese. Tatt i betraktning at mange

ter MS CD+ Info-packet) og ht tp ; /

selskapet Effex som seilte over TV

mene.

CDer bare har ca. 40 minutter mu

/www.eden.com/cdplus.

For mer info e-mail eller WWW:
cd+@microsoft . com

.

skjermene våre for noen uker siden.

For oss datainteresserte kan det

Da de fikk høre at Effex var invol

være interessant å se hva man kan

vert i CD+ ga dem muligens et håp

putte inn på litt overskuddsplass på

om at her var det penger i sikte like

en helt vanlig CD. En vanlig CD kan

en golden opportunity for platebran

Rapport:

vel.

inneholde 74 minutter musikk eller

sjen til å relansere alle tidligere al

Finn E. Gundersen

ca. 650 MB data. På CD+ kan man

bum. Hva med en årgang Roy Orbi-

Bransjefolk har allerede kalt CD+

4 TEKNO

sikk (300 MB ledig) er mulighetene
ganske store.
Sagt på godt amerikansk er CD+

��

�'j ()
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Pssst!

Gled deg: TEKNO
kommer fra og med
neste nr. i ny drakt.
Samtidig presenterer
vi oss for første gang
som det skandinaviske
databladet.. !

rapport

a es,

Det knitrer fra tusenvis tastaturer i cyberspace. l alt.
supermodels-konferansen på Internet strømmer det på
med meldinger så du knapt kan andast. Akkurat nå:
Hvem topper listen over høstens 50 heiteste babes?
6 TEKNO

Han kaster seg ut i det, Boa Hur

Ioek:

mot hU ·IJed userv,.ral.ac W
-mwijlsfl� Ple�ea8e ? SideQ
er laget for N�tScape 1.1 og kommer
best til sin rett hvis skjennen din har
65K eller mer farger (<<tusenvis av
farger» for dere som har Mac der
ute!). Foreløpig har jeg bare bilder
av Miss Seymours Playboy-serie fra
1991. Men jeg har mass.evis av flerf.
hilder av henne, men jeg vil ikke
legge dem online før jeg har hørt
hva dere synes. Hva jeg ber om? Jeg
vil at du skal si hva du synes om
sidene. Er det nok grafikk? Vil du ha
miniatyrer av bildene i tillegg? Vil
du ha MPEG eller AVl-filer også?
That kinda thing.
••

-

noe :coJtø/.lot1i!t
selge seg selv.
dollar, og bathele tideøtJ}��J�l:�":
verdighet. Men forleden
gjest
hos Jar Leno pl NBC. Der unn..
skyldte hun seg med at hun VM -(ditt
omlåket i dagJ>. «Pm so psyched», sa
hun litt senere, og så fortalte hun at
Infn nettopp hadde vært i Hong Kong
og Korea, og at hun hadde flippet ut
en av kveldene. Jay Leno mente det
kunne skyldes jet lag�et. Men jeg tror
hun hadde drukket. Leno tilbød hen
ne noe å drikke slik at hUD kunne
slappe av. Hun takket ja, og ba om
en margar.ita.. Språket hennes er et
problem, for det står ikke i stil med
det briljante imaget hun prøver å ska
pe rundt seg selv. Ærlig talt - damen
er flott, men - og det er min person
lige oppfatning - jeg tror hun innerst
inne er en bimbo!
James J. Bjorkrnan (jjbl076@is.nyu.edu) kan ikke la dette stå
uimotsagt: - Jeg tror du vurderer
språket alt for hØyt. Jeg kjenner man
ge meget intelligente mennesker som
ikke eI spesielt dyktige til å makke
.

I

et nødrop fra 3qrthl$r6i@
newsbf02.news.aol.com etter)yses
GlF- og JPG-bilder av Christy Tur
lington, som har gjort eksklusive re
klame.spots på tv for Calvin Klein.
Simon Lan (slan@interlog.
com) vil vite mer om sine drømme
babes, Alicia Silverstone, Shannon
Donherty, Vanessa Paradis og
Corina Harney, så har du opplys
ninger om alder, hvilke filmer de har

for seg. Det har ingenting med mang
lende inte1ligeruJ å gjøre!

Mangler Claudia Schiffer utstrå

ling? J-P Gaultier mener det:
- Claudia er en klassisk skjønn
het. Men hun mangler personlighet.
Som en pin-up-girl gjør hun det bra:
Claudia har vakkert, blondt hår, blå
øyne, fin kropp, et dydig image. Men
hun har jo ingenting mer! :For å være
en moden av øverste klasse må du
ha noe mer å by på. Se bare på Lin-

da Evangelista h1m klarer å pose
re med forskjellig image fra serie til
serie, mens Claudia er og blir en pin
up uansett hvordan hun bUr fotogra;
fert.
Og så - enda en ukjent broder
der ute som vil meg godt: - Er du på
jakt etter FrP-sites? Prøv disse, skri
ver Ryan Keefer (ryan.keefer@
psybbs.durham.nc.us), og ramser
opJ? http://www.indep.kI2.mo.us/slU
dent/�bres '/ki.html, http://rulj287.
leidenuniv.nllrobertJsites.html, ftp://
info2.ru .uni 'tungart.de/pub/grap-

�-------------
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sitt idol, på h ttp ://www.glue.
umd.edu/-kashiglyasmeen.html.
- PrØv Niki Talylors nye home
page på http://www.igs.neU-gar
ryd/ntyalor/nthome.html. EN

på seksjonen som heter NEW MO

Jeg ruller teksten på skjermen, og

DELS PAGE. There is also a huge

oppdager at «den lenge etterlengtede

archive of Linda Evangelista, Nad
ja Auermann, and Christy Turling
ton at this site also, listed under «su
permodel pictures», og jeg lurer på

Mulder» endelig er online. Brows i
vei til http://www.BHI90210.coml
SunsetStrip/1399
og nyt bildene
-

keIt. Fineste rompe: Naomi. Fineste

www.cloud9.net!--swtpete. http://

kropp: Nadja eller Yasmeen. Fines

www.supermode l.com/,

te bein: Stephanie. Fineste bryster:
Cindy.
Kremmeren: Jack Hicks (jhicks
@earth.execpc.com) selger VHS-vi
deoene California Swimsuit Specta
cular, Swimwear Illustrated On Lo
cation, The First Annual SWl'ms�it
Spectacular og '95 Spørts Jllustra
ted Swimwear video. Jeg selger ane

http://

virgil.cc.rl.ac.uk:80/pictures/super
models/, ftp://ftp.univ.-lille l .fr/pub/
images/supermodels (her skal du sikte
deg inn på /pub/images/supermodels/
part2 og filnavn som er bygget opp
etter malen nt-9S{{.jpg for å få tak i
bilder av Niki Taylor).

D et viser seg at Pamela Anderson

har et mellomnavn. Noen har sagt at
det er Sue, men Kevin Gray
(Kevin.Gray@f1001.n2S0.z1.gryn.
org) iler til og forteller at det er en

- Er Nicky Taylor gift? spØr
Yellowman. Diane L. Daker
(fc442@c1eveland.Freenet.Edu)

'

Mark Feng (mfeng@unixg.
ubc.ca) har laget hjemmeside for eli
temodellen Katherine Heigl. PrØv
http://unixg.ubc.ca:780/-mfeng, ber

Enda en sprer sine drømmer i
cyberspace: - Er du på jakt etter bil

D et er enda flere som vil meg vel
der ute: - Sjekk min Kathy IreJand
side

-

famser

opp

bikter av jenter som boltret

Kathy's

cctr.u

en 25 år gammel fotballspiller. De
har tvillinger sammen. Jeg aner at
Yellowmans verden raser sammen.

WWW Bomber (wlVwbomber..

@aoI.com) savner Vendela Kil'se
bom og Niki Taylor på 50 Hottest

skje nettopp nå alene med PCen sin

Babes-listen.

og venter og venter og venter på at
noen skal stikke innom, eller i det

Doc Begnal-Y oung (X CEE48A@prodigy.com): Modeller!

minste sende ham en liten e-mail og

Amatører eller profesjonelle! La meg

fortelle hvor fine sidene hans er.

høre fra dere! Jeg holder på å opp
rette en online-database med masse
heite bbabes. Besøk min web-side,

Wn, 'fil

MW

bttp./JwvrVv .pla)'Ølates.oom. Our
site offers Playboy-style IJhoto CDl
leetions offarmer Playboy playma
tes for display on computers. These
completely new and original photos
have been taken by our own photo
graphic staff, and are available ex
clusively from our online storefront
on the Internet. You can also check
out our press release via a hyper
text link on our home page. lf you
have any questions, you can email
us at pminjo@phlymates.com.

NEW SUPERMODEL HO

C.I.N.E.M.A., på http://pages.pro

MEPAGE, reklamerer Patxi Pastor
(patxi@connix.com): It's alive. En
joy! Logg inn på http ://www.
supermodel.com.

digy.com/CA/xcee48al
cinema.html.

Hvilken supermodell har den bes
te rompa? Jerry Shine (shinej@

skriver Andrew Frederick (fre
derck@coral.bucknell.edu). - Jeg

http://www.triple.comlelitelmilan.
skriver Miika Lehtinen (miika@
delphi.com), og forteller at sisu

delphi.com) er ikke i tvil: Det er en-

har lagt den største online-samlin

skjønnheten som der kan beskues,

gen av Elle-bilder du noensinne har

heter Angelika Kallio.

sett på
http ://spectrum.buck
nell.edu/-fredercklelle.html. Spre
denne meldingen!

fra Hawaii?,

- Ta en titt på enfinsk babe på

- Gutter! PrØv den offisielle
hjemmesiden til Elle MacPherson,

- Her kan du forresten kaste bort
enda mer tid foran PCen: http://

www.modelslynk.com - her er en
egen chat-site for modellfans!

SpØt

- lIvor finner jeg vakre babes
en som kaller seg

J�nkin.s_ Han får tips om å lete un
der alt.binaries.pictures.super
modeIs, og dessuten ta en kikk på
Liane Ohigashis web-site på http://
www.pixi.co.mI-djn.

Yasmeen Ghauri, skriver Ghazan
far Ghori (ghori@glue.umd.edu).
Han har laget sin egen homepage om

Og så, plutselig. eD grusom, bombe

på skjermen: SUPERMOD�LS

SUCK!!! anthomey@aol.com har
hamret i vei på tastaturet sitt: - Su
permodeller er overvurdert og over
'betalt, og de vet det selv! ÆtIig talt
jeg finner ingen av dem attraktive i
det hele tau. De er før tynne! Dessu
ten liker jeg ikke holdningen til dis

�

se damene. De innbiller seg at de er
Guds gave til Mannen. Jeg vedder
på at disse jentene i bun & grunn er

usikre på seg selv!
Umi d d e lbar kommentar fra

FOULDSP R @ B RAVO.aston.
ac.uk: - OK, synspunktene dine er
streite nok. Men bare innrøm det:
Du ville ikke sagt nei, ville du?

Simon Hogg (s.hogg@ic.ac.uk)
har et problem: - For ett og et halvt

ål; siden leste jeg en artikkel om

Claudia, EUe og Cindy, og deres
arbeid med kalendere og plakater. I

- Jeg er på jakt etter info om

8 TEKNO

der? Her er en liste over mine favo
ritter, skrivel han - og

kan bekrefte: - Jezz, hun er gift med

han. For det jeg vet, sitter han kan

THE

sammen.

nesten dreier seg om liv eller død for

at Pamela Andersons mellomnavn er

ha orden på sakene.

venn der ute i cyberspace!

om jeg har diskplass nok til alt

- Har noen sett Jane fra M'elto
se Place (Josie Bissett) naken i en
film eller et blad? spør pa:ry761.
00l@aoI.com, og jeg aner at 4et er
fyren.

Sue Martin!! Pamela Denise An
derson er det korrekte. Det gjelder å

lyder oppfordringen fra en ukjent

for $13,50 til sammen!

vanlig misforståelse. - De som sier
Sue, forveksler henne med Pamela

av 30 forskjellige supermodeller på

http://www.spewww.coml. - Klikk

JOY!!!, heter det i neste melding.

web-siden til megamodell Karen

hics/pictures/people/models, http://

dela.html.
Mileena (mileena@spewww.
com) reklamerer med MODEL PIX

Norske Vendela Kirsebom har fått
sin

egen

web-side

på

http ://
www.c1ark.net/pub/job/vk/ven-

artikkelen ble det nevnt at Claudia
holdt på å lage en treningsvideo. Men
siden har jeg ikke hørt noe!!! Er det
noen av dere der ute som vet noe

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

mer om

denne videoen? Vær sd Slttl'

best ut medlanRt I{tb#fYIii5.jJ!6mJl·'·

hjelpe!

-

se,tt ham pl pllu�$�;FOtteIl:.·�__

delikate og

Saenz (GAFD74A@prodigJ.�om):
- Hvilken supennodell har de vak
reste øynene? Jeg må bare si det. det
er Stephanie Seymour. Hennes blå
grønne øyne bringer virkelig frem

lfJ1ttastiHlæ

:benatr:attlU'

aldri ml skjules av langt hIr.
er altfor CLA8SY til å ba bimbOhårl
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oppfordrer Geoq
Cr8wford og tilføyer et sedvanlig

enjøy!

En kar lurer pl om noen kan fortel

le ham omfamiliebakgrunrJen til NØd

merke til at det ene er større enn det

Taylor.

andre?

på at bob er kjærlighetsbarn til Ste-

�

Kan noen sende meg et bilde

av Meghan Douglas? spør Joe

det silkemyke, brune håret hun har ...

D'Andrea (jdandrea@gate.net) :

oh, det gjør henne virkelig attraktiv,

�

Hun er en av de virkelig hot

gutter. Jeg elsker hvordan det lange

teste modellene i New York for ti

håret hennes danser fra side til side

den, ja - også i Paris og Milano ef
hun stor. Menjeg har bare funnet ett

eneste bilde av henne på nettet!!! Per
sonlig har jeg har drøssevis av bilder
av henne, men ingen digitale, dess

Gordon McLean (jmclean@ex
plorer.sasknet.sk.ca) på linjen:
- OK, everybody, bare så dere
vet det: Helena Christenson har de

verre. Kan ikke noen av dere som

vakreste øynene ...

har en skanner der ute, gi oss en bun�

Laurie har hørt på tv at Claudia
Schiffe r venter en baby: - Men er
det sant? K a n noen der ute
bekrefte elleravkrefte?
- Hjelp meg!, heter det i neste

,

CINDY-04.GIF
CINDY-OS.GIF

DlU�I[.Dflgp;

Jerry Sbine: - CIndy batde flot,.
teste brystene. folkens! Har dere lagt

den sanne skj ønnheten hennes. Og

når hun beveger seg.
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mener M:IJQ&1Ia;B__

send meg en e-mail hvis dere ka:il

En Igærlighetserklæring fra Carlos
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ke

ol< .jpg-bilder

av denne rødhårete

skjønnheten? Jeg har bilder av de

-

En venn av meg sverger
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ven Taylor i Aerosmitb.
Joe Thebeau (3uj8ma$e7h@in
digo.dra.com) iler til med opplys
ninger: - Moren hennes, Barbara,

fleste andre lSupefillodeJler, og er vjl

er 48 år - og er hennes manager.

Hg til å bytte med dere hvis nødven

Faren hennes heter Ken og er 54.

anonyme melding: - Jeg har en me

dig. Gutter, jeg har mer enn 1500
bilder av over 50 jorskjellige damer!

get lite sofistikert kompis på landet

- Ta en kikk på ukens modell på

Han er politimann. Vi kobler:

H mmmm. . ... Barbie og Ken. Interes
sant.

D øgnet rundt

hele året, danser tu-

ener på tusener av tastaturer for å gi

sitt besyv med i altsupermoclels. En
uendelig strøm av Old ruller fra gutte
rom

til gutterom over klodens PC

skjenner. Bilder ordnes i katalo,ger
og lagres møysommelig på harddis
ker, tapestreamers og disketter, som
igjen og igjen kopieres og byttes.

- Oh, sier kompisene imponert
når den nyeste supermodellserien
stråler i farger på monitoren. Så lø
per de hjem til seg selv med dyre
bare kopier.
Det er fremtiden.

I cyberspace:
Inge Matland

TEKNO
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Musikk, MIDI og sequencere

Velkommen nok en gang
- en siste gang, faktisktil vårMusikk, MIDI &
Sequencere-serie her i
TEKNO. Gjennom de 5
foregående delene av
denne serien har vi tatt
for oss de rent «teknis, ke» sidene ved å bruke
en hjemmedatamaskin,
utstyrt med et sequen
cerprogram, til å lage vår
egen musikk. I dag skal
vi ta for oss noen litt
mindre tekniske, men
kanskje like nyttige, ting
å tenke på når vi kompo
nerer og arrangerer mu
sikken vår.

,

alt låter strømlinjeformet. Men hvis

skjellige soloer, så bruk forskjellige

du er opptatt av litt mer «levende»

lyder, og ikke vær redd for å bytte

musikk, så bør du bruke kvantiser

lyd i den ene og samme soloen hel

ing bare der du synes det er nødven

ler.

dig. Selv velger jeg faktisk ofte å
gjøre opptaket på nytt, og prøve å

Fordel trafikken

spille litt mer nøyaktig, enn å kvan

Noen datamaskiner og sequencere

tisere hele opptaket til det perfekte.

har det gjeme med å «halte» litt med

Det samme gjelder hvis det er, for

tempoet på spesielle steder i musik

eksempel, et vers som skal spilles

ken, der veldig mye MIDI-data skal

flere ganger i løpet av låta; det kan

sendes ut, og veldig mange noter skal

faktisk lønne seg å gjøre opptaket en

startes akkurat samtidig.

gang for hvert vers, istedenfor bare å

På begynnelsen av et spesielt par

kopiere det i sequenceren. Du vil un

ti skal kanskje både basstromme,

der innspillingene gjøre bittesmå for

crash, en 6-toners akkord, bass, og

skjeller og unøyaktigheter, som, be

gjeme et par andre instrumenter og

visst eller ubevisst, vil gi et «varme

så, startes nøyaktig samtidig, og i dis

re» og mer menneskelig inntrykk når

se tilfellene kan du risikere at sequ

du spiller den ferdige låta.

enceren «halter» med tempoet og for
sinker hele greia. MIDI-standarden

E n av de mest brukte funksjonene i

Noen råd om arrangering
Her skal jeg bare ganske raskt lire av

og overføringshastigheten over MI

en sequencer er «kvantisering», eller

meg noen hurtige produksjonstips

DI-kablene er faktisk ikke så vold

«quantizing» som det gjeme står på

som kan være verd å ha bak i hodet

somt stor.

ble laget for mange, mange år siden,

Ol/JL(9 2--4:01:100
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Hvis du studerer bildet grundig, ser du
at jeg harflyttet anslaget til akkorden
ørlite grann forover, slik at den ikke
treffe r akkurat på takten, og vil dermed
ikke forsinke anslaget til bassen og
trommene.

menyen, og dette var også en av de

når du arrangerer og produserer mu

første funksjonene vi tok opp i MI

sikken din:

å gå inn på detaljene til hver eneste

DI-kurset vårt. Men kvantisering er

l)

note og forskyve noen av instrumen

noe som helst bør brukes litt kritisk,

Selv om du har en hel gjeng med

tene noen få millisekunder forover

og grunnen til det er at hvis du kvan

synther og kan spille av fjaksen hun

eller bakover i musikken. Hvis for

tiserer alt du «tar opp» med sequen

dre lyder på en gang, så prØv å være

eksempel den lyden du bruker til ak

det en ting du bør tenke på når du

ceren, så kan du risikere å miste «li

litt sparsom med hvor mye lyd du

kordene dine ikke starter «pang» rett

kobler opp MIDI-kjeden din, og det

Tricket for å unngå «halting» er

rie med en gjeng MIDI-kabler, så er

vet og varmen» i musikken din. Et

stapper inn i musikken din. Hvis du

på likevel, kan du uten problemer

er at det eller de instrumentene som

musikkstykke der alt er kvantisert til

har et parti i låta som liksom ikke

gjeme forskyve anslaget til denne ly

skal holde rytmen for deg, bør få
MIDI-dataene først. Hvis du har en

det perfekte, kan faktisk gjøre mu

låter helt riktig, så kan det være vel

den litt bakover eller forover, uten at

sikken steril og mindre uttrykksfull

så bra å ta vekk noen lyder, isteden

det vil høres på det ferdige resulta

synth som du gjeme bruker til bass

- rett og slett fordi den blir for per

for alltid å putte inn noe mer. Mu

tet. Og hvis du får flyttet kanskje 5-6

og trommelyder, så bør denne synt
hen kobles først i MIDI-kjeden, rett

fekt fremført.

Kvantisering er en av de viktigste
funksjonene i en sequencer, men den
bør brukes med omtanke.

sikk som har mange tunge og tette

toner unna akkurat «anslagspunktet»,

lyder blir vanskeligere å forholde seg

så kan det føre til at datamaskinen

til datamaskinen. Grunnen til dette

til, og musikken kommer gjeme be

og sequenceren takler det hele be

er at for hver synth som MIDI-data

dre frem med et litt mer sparsomt

dre, og klarer å holde et stødig tem

ene passerer igjennom, så blir de Ør

lydbilde.

po.

lite forsinket, og jo lengre MIDI-kje
Trommene og bassen er det som

den din er, desto mer vil dataene bli

2) Hihats, shakers og tamburiner løf

holder rytmen, og disse bør ha høy

forsinket før de når frem til den siste

ter enhver produksjon" og vil nesten

est prioritet når du fordeler notene

delen i kjeden. Derfor bør du koble

uten unntak få musikken til å høres

dine - trommene og bassen bør stå

slik at trommer og bass får dataene

«sprekere» ut. Bruk dem mye, og

dønn stødig akkurat på anslaget. Re

først. Slike ting som MIDI-styrte ef

husk å bruke dem med forkjellig an

sten er det ofte ikke så farlig med,

fektenheter osv. trenger ikke å motta

slagsstyrke på hvert slag, slik at de

men også her må du selvfølgelig bru

dataene til et like nøyaktig tidspunkt,

Det hele kommer jo an på hva slags

høres ut som om de blir spilt av men

ke sunn fornuft. Noter som er frem

så disse kan du koble sist i kjeden.

musikk du lager også - jeg misten

nesker. Det er, for eksempel, natur

tredende i det totale lydbildet, og som

ker at en stor del av leserne er opp

lig for en trommeslager å slå litt har

starter plutselig, bør prioriteres hØYt.

tatt av dance/trance/club-musikk, og

dere på hihat' en hvis han også slår

i så fall er det nok lurt å kvantisere i

basstromma samtidig. Osv...

hvert fall det aller meste, da den
«hypnotiske» effekten blir best hvis
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3) Bytt lyder ofte. Har du flere for-

Gi til de viktigste først

Hvilken synthesizer
skal jeg velge?
Dette spørsmålet har jeg fått mange,

Hvis du har flere forskjellige synther

mange ganger, og det er dessverre

eller andre MIDI-dingser koblet i se-

helt umulig å besvare, da hver enes-

Piano Roll

I

-

-

Track 8: StringF
'"

·24·

H

toners polyfoni.

3) Hva har du fra før? Har du allere

�

�- -

Nole Parameters

Lime:

123:04:115
jr 6

f,itch:
�elocity:
JluJation:
,C,hannel:

(i711
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ene synthen. Flere av de aller nyeste
synthene på markedet i dag har 64

I

,

fullt arrangert musikk med bare den

synth som er spesielt bra til lead

På Internet finner du tonnevis av nyttig infannasjon og programvare for MIDI,
sequencere og synthesizere.

-

lyder og «varmere» lyder som stadig
og du har noen ordentlige synthesi
zer lyder i Juno-2en. Disse vil utfyl

I
I
I

mel Roland Juno eller JX modell?
Og selvfølgelig omvendt - hvis du

le hverandre brukbart, og du har

-greene/roland.html

allerede har en synthesizer med man

kommet i gang raskt og rimelig.

http://www . isvr . soton . ac . 

'OK
:fancel
Help

de en sampler, så kan det være lurt å
velge en analog eller semi-analog

er under forandring. Kanskje en gam

http://www . iuma . com/
ht tp://www . intergate . com/

ge bra lead-Iyder, kan du kanskje sat

uk/People/ccb/Cakewalk/

se på en sampler som neste punkt på

http://www.maths.ex.ac.uk/

innkjøpslista.

-j ames/midifaq.ht.ml
http://valley . interact . nl/

4) Er du blant dem som gjeme bru

av/musweb/

ker en hel del lyder fra selve data

http://www.edu.isy.liu.se/

maskinen - for eksempel med kom

-d93j esno/awe3 2 . htm l

binasjonen Amiga og OctaMED, el

http://mozart . mw3 . com/home/

ler med kombinasjonen PC, A WE32
og Vienna - så er jo alle disse lyde

main . htm

SoundBlaster A WE32-lydkortetfungerer
som en sampler, og leveres med
programvare til både å sample dine
egne instrumenter (WaveStudio), og til å
lage MIDI-instrumenter av samplene
dine (Vienna SoundFont Studio).

te potensiell synth-kjøper har for

ne samples, og datamaskinen din fun

skjellige behov og forskjellige øko

gerer da som en sampler. Da kan det

nomiske rammer. Det kommer an på

nok være lurt å satse på en synth

så mange forskjellige ting, som f.eks.

som genererer lydene sine, altså en

hva slags musikk du har tenkt til å

synth i ordets rette forstand, heller

lage, hvilke synther du har fra før av

enn å kjøpe en sampler eller sample

AWE32-kortet anbefaler jeg fordi det

(hvis noen), hvor bra råd du har, og

avspiller. Kort sagt, forsøk å fylle ut

har brukbare innebygde lyder, pluss

Dette var slutten på MIDI- og Sequ

hvor seriøst du har tenkt til å satse

lydbiblioteket ditt med den typen ly

at du kan sample dine egne lyder

encer-serien vår her i TEKNO, og

på musikken din. Men jeg kan da

der du ikke har tilgang til fra før av.

med det og bruke dem i musikken

jeg håper at en del av dere har hatt

din, og sist men ikke minst: Kortet

glede og nytte av å følge den.

komme med noen tips om hva du
bør se etter i en synth:

En rask og rimelig start

har også innebygget romklang og

Hvis du står helt på «bar bakke» og

chorus-effekter.

1) Hvis du ikke har noen andre

ikke har noen lydkilder fra før, så vil

synther eller trommemaskiner fra før

jeg anbefale innkjøp av to ting: En

Nyttige Web-sites

av, bør du velge en synth som har

eldre synth noe ei la Roland Juno el

Helt til slutt i MIDI-serien vår skal

innebygde trommelyder. Den tren

ler noe, som ikke koster så forferde

jeg anbefale noen Internet-sites som

ger ikke å ha innebygget sequencer

lig mye (du får dem brukt også), og

kan være nyttige å besøke, for de av

eller «trommemaskin», men tromme

et bra lydkort til PCen din, som hel

dere som har full Internet-tilgang. På

lydene må være der. De fleste såkal

ler ikke koster all verden. La oss ta

disse stedene vil du finne massevis

te multitimbrale synther har innebyg

et eksempel:

de trommelyder'nå for tiden.

av nyttig informasjon om sequence

Du kan kjøpe deg en brukt Ro

re, synthesizere osv., og du vil sann

land Juno-2 for rundt 1500 kroner,

synligvis også finne ekstra lyder og

2) Hvis du ikke har noen andre

og da har du et brukbart keyboard å

programmer til synthene dine. Her

synther fra før av, bør du også velge

spille på. Og så kan du kjøpe et

er noen steder du kan starte:

en synth som klarer å spille av man

SoundBlaster AWE32 med 4 MB

ge toner på en gang. Jeg vil si at

ekstra RAM, for rundt 2.500 kroner.

http://relax . cs . york . ac . uk/

absolutt minimum polyfoni den før

Da har du brukt totalt 4000 kroner,

%7Eadjc/synth/

ste synthen din bør ha, er 32. Tar du

og du har fått deg et lydoppsett som

http://www.yahoo.com/Enter

Og helt til slutt, selvfølgelig, min
egen Homepage, som du finner på:
http://www.te a m 1 7.com/
private/bjorn/

Takk for denne gang

Vi snakket for en stund siden om
en stor musikk-konkurranse, og det
te er noe vi fortsatt håper å få til -

Watch this space! I mellomtiden, takk
for denne gang, og hvis det er noe
du lurer på, kan jeg også treffes på
bjorn@team17.com

Vi sees!

Spørsl7Jål

Har du spørsmål vedrørende de
emner som er tatt opp i denne
serien, kan de også sendes via
snail-mail til: TEKNO, postboks
49,1414 Trollåsen.

.
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PLUSSI

steget opp til en som har 64-toners

du kan sample med (AWE32-lydkor

tai nment / Musi c / Genres l

polyfoni, så burde du ikke ha noen

Tekst og illustrasjoner:

tet er en helt ok sampler til å starte

Computer_Generated/Synt-"

problemer i det hele tatt med å lage

Bjørn A. Lynne

med), du har trommer (på lydkortet)

hesizersl
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kalles Lite, og koster i overkant av
20.000 kroner.
Dette er et kort som du må mon
tere i en standard Pc. I tillegg tren
ger du et kamera, og da den nye ge
nerasjonen kamerafolk gjeme kalles
Hi-8 generasjonen, skal du ikke bli
så veldig snytt hvis du f. eks. kjøper
et Sony TR-2000 til 12-13.000 kro
ner. Dette kameraet kan også styres,
har innebygget tidskode, og kan der

M ed raskere datamaskiner, og tilta

for brukes som player i ditt sove

lende programmer som Adobe Pre

romsstudio.

miere, kan du komme langt på vei i

Vanligvis jobber man i såkalt 2: l ,

dine morderiske forsøk. Men uten

dvs. med 2 kilder (playere) og en

ekstra kort, disker osv. skal det mye

recorder (opptaker her til lands) når

til å få inn en skikkelig killer - ennå.

man redigerer. Du trenger derfor en

Det finns endel kort som er lovet

player til, og Sony har en kjekk play

skal gjøre livet lettere, sånn ned mot

er/recorder til ca. 4-5.000 penger.

10.000 kroner, men de har dessverre

Hvis du kun skal jobbe med Hi-8,

ikke materialisert seg ennå. (Når de

må du ha to slike for å kunne jobbe i

dukker opp, skal vi selvfølgelig skri

2: l -formatet. Trenger du derimot og

ve om dem).

så å levere S-VHS eller vanlig VHS,

Hittil har det vært systemer av

bruker jeg personlig en Panasonic

type Rolls Royce som har dominert

som gjør begge deler, men koster

dette markedet. For å skaffe seg sli

nærmere 15 lapper. Dette kalles se

ke herligheter - og da mener jeg full

mi-profft, men du kan få til fantas

skjerm - 24 bilder sekundet - 24 bits

tiske ting likevel.

i tilnærmet broadcast-kvalitet, har

Husk at det ikke hjelper stort i

man vært nødt til å gå i banken og

lengden med megaprofft utstyr og
semiproffe IDEER. Kreativitet er

bukke og skrape for å skaffe til veie
et kronebeløp som en liten enebolig.

fremdeles det viktigste, men kan jo

Vi snakker da om non-lineære syste

være lett å glemme i jaget etter nye

mer som Avid, LightworkslHeavy

prylor. Men har du en rik onkel, kan

works osv.
Men de siste par åra har det star

du jo investere i en «proff» Betacam
SP, priset fra ca. 50.000 og oppover

tet en liten krig på dette markedet,

til rundt en halv million (digibeta).

og de STORE gamle rollsene må fin

Dette kan du eventuelt gjøre etter ditt

ne på nye ting for å gjøre seg bemer

første oppdrag, det er fremdeles dyrt

ket, noe som de også gjør, men det

å få produsert video, og det er ikke

er en annen historie. Digital video er

noe problem å overspille materiale

på full fart inn, men det vil nok ta

fra Hi-8 til Beta i et profft studio, så

ennå en stund før det er allemanns

blir NRK, MTV eller hvem det måt

eie. Men husk at det ikke er lenge

te være fornøyd, vet du...

siden at desktop publishing også var

Etter hvert som du lærer syste

fjernt for de fleste, og det kan hvem

met å kjenne, vil du nok bli en smule

som helst skaffe seg uten å blakke

utålmodig. Det som er ulempen her

seg helt nå.

er at ved å bruke slike «billige» spil

Jeg skal nå fortelle om et smart

lere, så tar det tid. Spoletid, preroll,

system som er en såkalt hybrid, det

fram og tilbake osv. Men det er ikke

kan altså styre steinalderredskaper

verre enn at du kommer i gang, får

som analoge videospillere på mange

gjort noen jobber, og vips, så behø

mulige måter, og eventuelt bygges

ver du ikke å drømme om neste steg

ut til å bli en komplett nonlineær re

på din karrierestige, nemlig oppgra

digeringssuite. Systemet kalles Fast

dering til full versjon - helt digitalt.

Video Machine, og inngangsbilletten
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Du kan da bytte ut kortet til VM
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Ulempen ved å bruke slike «billige» spillere,
er at det tar tid: Spoletid, preroll, fram og til
bake osv. Men det er ikke verre enn at du kom.
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len er bare at dette er digitalt.

Double Digital Player Recorder og

Selve timeline er grei, oversikt

et par harddisker. Dette koster

lig, og fungerer omtrent som lignen

roughly 100 store lapper, men er verd

de systemer. Men du kan også trim

hver krone. Men du får ikke gjort

me kutt osv., gjøre endringer direkte

stort uten harddisker. Men de begyn

i timeline, uten å gå ned i klipplista,

ner jo å bli latterlig billige også, så

eller prosjektet eller hva du nå vil

jeg vil anbefale å ta litt i der. På 8

kalle det.

gigabyte får du plass til rundt regna

Ellers må jeg vel nevne at det er

1 time i topp kvalitet, og dette koster

en fordel med en del RAM . Jeg har

nå et sted mellom 20 og 30 tusen.

32 MB og det holder akkurat til di

Da vil du oppdage at de fleste sorge

gitalkortet

ne forsvinner. Du kan digitalisere rå

kommer nok til å kjøpe mer til kor

materialet ditt, klippe og lime i det

tet etter hvert. Har du for lite RAM

+

16 MB i maskinen. Jeg

uendelige, kjøre effekter i realtime,

og gjør heftige ting - og i tillegg

og alle vil bli imponert. Og å kjøre

også kjører Photoshop i bakgrunnen

effekter i realtime, er det ikke man

for plakater, stills, teksting osv. så

ge systemer jeg har sett som klarer,

ber du om trøbbel. Da kan du miste

skal jeg si deg. Det snakkes mye om

videospor eller rett og slett låse sys

det - b�t talk is cheap. Så du kan si

temet.

jeg er en smule bortskjemt nå om

Systemet er selvfølgelig også yp

dagen, som kan jobbe med et så ele

perlig til overføring av animasjoner,

gant redskap.

men da holder det med et singel di

Men det var ikke helt enkelt i

gitalkort som også er billigere. Kom

begynnelsen. Jeg gjorde en del brø

presjon er motionJPEG og kan kom

lere, mista store prosjekter og fikk

primere fra ca. 4: 1 og opp til 100: 1.

ikke ting til, rett og slett, før jeg be

Jeg bruker ofte 12:1 som er omtrent

gynte å forstå systemet. Men etter

likt med det jeg kjører inn, nemlig

sånn ca. et kvartal har jeg lært en

Hi-8 og S-VHS. Det kan også byg

god del, og fått en del prosjekter i

ges ut videre, om noen skulle føle

land. Og dette er visstnok ganske kort

behov for det. Det finnes en rekke

tid å lære en redigeringssuite på. Jeg

tilleggsprodukter for de pengesterke.

snakka med en som jobber med tra

Ellers må jeg bare si at selv om

disjonelt utstyr, og han mente at sist

jeg kanskje gir vel mye ros, så er jeg

de hadde bytta studio, så hadde det

ikke sponsa få noen måte av Fast. Å

tatt et par år å få full oversikt. Jeg

bestemme seg for dette systemet, tok

gjorde første jobben etter et par uker

meg et par år, og jeg er fornøyd med

(dog med litt svetting og et & annet

valget. Fast kan nå også kobles

bannord), og det sier vel litt (om meg,

sammen med en boks som heter Al

he he).

ladin som lager 3D-effekter osv., og

Hele systemet er så komplekst at

det er visstnok verdens mest utbred

det er ikke mulig å komme inn på

te hybridsystem pr. i dag. Lav inn

alt. Det er ganske åpent, så de fleste

gangsbillett og stor fleksibilitet har

effekter osv. kan man gå inn og om

nok endel av æren for dette. Syste

programmere for å lage egne varian

met finnes både til PC og Mac, men

ter. Og effekter er det mange av. Far

det er kun laget digitalløsning til PC,

lig mange. Med dissolve kan du også

så Mac' en kan bare kjøre systemet

kjøre to lag oppå hverandre transpa

som en offline editor, så vet du det.

rent. Det snakkes også om flere vi

Men for de som bruker Mac, finnes

deospor, men det er bare snakk ennå.

det andre muligheter. Og de som ikke

Jeg klarer meg godt med to. Ellers er

har råd nå, får kanskje råd neste år,

finnes det alpha wipes, digitaleffek

da det garantert kommer nye ting til

Importør:

ter, rotasjon inn og ut, bilde i bilde,

en brøkdel av prisen. Og for ikke å

2MTV, Stavanger.

masking ... ja egentlig alt som man

snakke om fem år, da må man betale

Takk til «vår mann» Geir Otto på

kan finne i et topp utrustet videostu

for å slippe å ha det ... men det er en

Farno i Oslo, for installering og sup

dio til et par millioner, men forskjel-

annen story.

port.

Tekst og bilder:
Johnny Yen
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Glem programoversikt
ene. La videoopptakeren
få hvile. Snart kan du se
TV-nyheter akkurat når
det passer deg. Det
handler selvfølgelig om
Internet.

- SVT - har nettopp satt i gang sine
web-sider, der SVT2s nyhetssending

Rapport

nene av nyhetene og reportasjene
som er aktuelle for øyeblikket, på
samme måte som du kan gjøre det
på f.eks.

La oss for en stakket stund glemme

inngår som en sentral del.

Her kan du hente frem tekstversjo

dets

Aftenpostens

eller

Dagbla

sider på nettet. Men på SVTs

at nettet er treigt, og ta en kikk på

site kan du få en enda bedre forsmak

hvordan fremtidens nettforbindelse

på fremtidens interaktive tv: Drøm

kan fungere når det gjelder lyd og

men er at du med et museklikk skal

bilde. Hvem vet, forresten, hvor len

kunne hente frem tv-reportasjene

ge dagens PCer får råde grunnen ale

ikke bare som tekst, men med lyd og

ne på dette området? Mange spår en

bilde, akkurat som de fremstår på

sammensmelting mellom TV og nett

fjernsynsskjermen. Igjen: Glem at

tjenester. «Video-on-demand» er på

nettet i dag er for treigt, vi snakker

vei, og allerede nå har flere tv-kana

stadig om en

ler - bl.a tyske Pro7 som vi har skre

kan komme.

forsmak

på det som

vet om tidligere her i TEKNO - star

SVT har allerede lagt inn korte

tet distribusjon av datafiler og -pro

QuickTime-sDutter i nyhets overs ik

grammer via satellitt. Denne stasjo

ten på nettet. Her kan du f.eks. lese

nen skal for øvrig nettopp ha bestilt

et intervju med Sveriges visestatsmi

over 60 kanalplasser på en ny satel

nister Mona Sahlin. Intervjuet er selv

litt. Dette gjør de ikke for å lage 60

sagt ledsaget av et foto av henne,

nye tv-kanaler, men for å kunne sen

markert med et lite filmikon. Pek

de ett og samme program til forskjel

og-klikk her, og intervjuet ruller over

lig tid, slik at du som seer selv skal

PC-skjermen, akkurat som på tv. For

kunne velge når du vil «ta ned» f.eks.

di hvert enkelt innslag legges ut som

en spesiell fIlm.

en separat fil, kan du enkelt velge

Tenk deg dette systemet over
ført til tv-nyheter - og igjen til Inter

hvilke nyheter du vil se og hvilke du
vil hoppe over.

Forsmak på fremtidens tv-nyheter: Her er Rappo rt!
La nyhetsoverskriftene rulle over dataskjermen.
Pek-og-klikk på de nyhetsinnslagene du vil se. . .
For øvrig finner du også andre

bare å peke og klikke på PC-skjer

innslag fra SVT på disse sidene, bl.a.

men for å hente ned de nyeste tv

net: Logg inn på tv-stasjonens web

Foreløpig er det meget små vi

en smakebit fra en CD-ROM om pro

nyhetene - akkurat når det passer

sider når det måtte passe deg. Brows

deoklipp som ligger på SVTs web

fesjonell lysdesign som selskapet har

deg. Du finner SVTs web-sider på

gjennom nyhetsoversiktene og velg

sider. Jeg hentet ned åpningsvignet

utviklet.

http : / /www . svt . se!.

hvilke du vil lese mer om.

ten til Rapport med mitt 14.4-mo

Det statlige Sveriges Television
' --------�-----
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dem, noe som tok en liten evighet.

Detre får du garantert mer av.
Før eller siden - helst før! - er det

Inge Malland

--�---- ---------- ----------

�
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CAESAR'S CJlAlIEN6f

Kommer til PC
CD-ROM li PC 3, S"
Veil. ufs. pris

,

In
Etter å ha vært tv-vitne
til et forferdelig oppstyr i
utlandet rundt lanserin
gen av Windows '95, var
jeg ikke uvillig til å stille
opp på den norske lan
seringen. Jeg ventet
meg en ganske forryken
de forestilling, som skul
le feie enh ver tvil av ba
nen.

I

,

I n concer

skjorte kom på scenen. Han fikk Øn

over 10.000 mennesker ønsket å
delta på første
forestil

kunne publikum følge med. Vi fikk

Microsoft bør imidlertid finne

presentasjonen, samt sagt noen korte

seg en annen tekstforfatter, deretter

soft Network i bruk, hvordan instal

setninger om hvor fantastisk det hele

en annen dramainstruktør. «Skuespil-

lere skrivere, programvare, det som

skulle være.

let», og nå er jeg snill, der oppe var

folk kunne ha behov for å vite.

se Internet i bruk, vi fikk se Micro

Da ble han avbrutt av en annen

omtrent like overbevisende og mor-

Etter å ha pint oss gjennom dette

kjekk ung herremann i stripete skjor-

somt som en wrestlingkamp på TV3.

alt for lange fjotteriet, kom beløn

te, Terje, som skulle være den 'dum-

Nå, det er allikevel ikke det vik-

ningen i form av Bendik Hofset, An

me' fra publikum, men bli overbe-

tigste. Dramaturgien derimot, jobbet

nelise Berntsen og et par andre mu

vist av Bills mann på scenen. I og

direkte imot den unge kjekke i rødt.

sikere. Tre musikkstykker, deriblant

for seg ikke noe galt i denne formen

Hver gang han prøvde seg med et:

en vakker arie av Puccini, fremfør

«Er ikke dette flott da dere?», fikk

tes, selv om jeg tror en og annen

. _�� TeIje applausen til å forstumme

skotte vred seg i graven av Amazing

for presentasjon, det kan gjøres mye
Forhåndsinteressen hadde vært stor,

artig ut av en slik dialog.

sket oss alle velkommen til denne

ved å være alt for raskt ute med

Grace flettet ihop med den infernal

neste spørsmål eller setning el

ske trommingen Microsoft bruker i

ler påfunn. Dermed ble enhver

sine tv-reklamer.

ling,

dialog med salen ødelagt. Det

Så fikk publikum overvære en

hvor ba

var som å se på en salgsde

science-fiction-film om hvordan år

re 6.000

monstrasjon på en datamesse

2004 ville oppleves av menneskehe

kunne få

mellom selger og en tilfeldig

ten - dvs. Bill Gates. I sannhetens

kjøper. Publikum kunne

navn, mannen har brukt 10 (ti!) år,

plass.
Men de

ikke la være å bli kjedet

på å fremskaffe et fungerende gra

som ikke

av dette, og de begeistre

fisk operativsystem som multitasker.

kom inn

de: «Er ikke dette flott da

Commodore Amiga har hatt slikt si

klokken

dere?» forstummet etter

den 1984. Og så skal han se inn i

ett på da

hvert. Stakkars.

gen, eller

E l -

hadde tid,

fremtiden..!
Filmen var drepende kjedelig,
full av elektronisk småsnask, godte

fikk ny

rier for voksne menn med for mye

sjanse

strasjo

klokken

nen nok

halv sju.

så

greit

TEKNO var på annen forestilling,

anlagt. På

med navnet Microsoft in Concert,

storskjerm

Unplugged.

penger. Elektroniske lommebøker,
store flatskjermer med bykart på, osv.
Ikke særlig visjonært, og etter min
mening en tåpelig fantasiverden.
La Bill ha sine drømmer i fred.
Det skulle komme en presentasjon

Programmene varierte

av Microsoft Office 7.0, men da

litt, men rapporter

var alt for mange klare til å

jeg har mottatt

foreta seg noe fornuftigere.
Noen satt igjen, men jeg
var ikke av dem.

fra første utgave tyder på at det ikke
var mindre begredelig enn det siste.
Ikke alle 6.000 hadde møtt opp en
gang klokken ett, og det kan de være
glad for.
Jeg kom altså like før halv sju,
og gikk med en gang inn og satte
meg. Det skulle jeg bare ha ventet
med. Først klokken sju forsvant ly

Var du ikke i Oslo Spektrum den

sene. Det samme gjorde den ekle

ne tirsdagen i september, gikk du ikke

morfingen mellom de forskjellige

glipp av noe.

sponsorene til Windows '95, som jeg
hadde sittet og sett på den siste halv
timen. En kjekk

16 TEKNO

herremann i rød

Geir Erik Nielsen

TBKNO gir deg �øktls"e
nyheter om dataspiU og
underholdning, inter
net-news og Norges
beste BBS-oversiktl
• Praktiske tips for deg

søm har PC hjemme

• Multime,dta

• Alt om Internet og

CYberspace

• Døtanybeter og fester

• Norges beste spillsider

• Logg deg inn pti rekno

Online på Scandinavia
Online

• Motta gratis diskeuer

med spre"ke demas

Senil inn kupongen i dag og du

vil motta 6 utgaver av TEKNO
for kun kr. 198, -. Du sparer
hele kr. 54, iforhold til å
kjøpe bkldet i kiosken. Du får
i tiUegg disketter stappfuUe av
demo-spiU og mye mer.
-

T E KN O

Kan sendes
ufrankert
i Norge.

- f a rger i kt o g ret t
på s ak om da t a !

TEKNO
vil betale
portoen .

send me g TE KNO i et helt
år (6 utg .) for kun kr 1 98,-.
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Selv om def 81 mange
Windows-appliKasjo.ner
å få tak i, sa er det ikke
alltid du finner det du
trenger. Selv om du har
anskaffet Windows 95,
må du fortsatt regne
med å kjøre ett og annet
DOS-basert spill eller
program.

kert

$er�

er EMS-minne ikke tilgjen

gelig ber. Det kommer av NOEMS 
parameteret i CONFIG. SYS-filen.
Dette kan forandres om du ønsker at
EMS skal være tilgjengelig.

General

M en disse gamle DOS-programme
ne er det som kjent ikke like enkle å
kjøre bestandig. Flere enn meg har
vel opplevd problemer med for ek

hlS !OqS _

QSCAH1OO.ElE

�
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mal) eller bare vises som et ikon.

tes Windows 95 automatisk. Men:

Den ene knappen på bunnen foran

Hvis du kjører i nettverk og deler

drer ikonet. Den andre bruker du

harddisken din med andre, vil for

ne. I tillegg har du de programmene

for å sette opp litt tyngre saker som

bindelsen med omverdenen bli brutt

som ikke kan kjøres med EMM386

separate B OOT-filer (se Advanced

hvis du bruker denne fremgangsmå

eller lignende programmer installert.

Program 1 -2).

ten.

Advanced P rogram 1

Font

fremfor f.eks. Macintosh, er MUL

Her setter du opp om programmet

Hvordan det aktuelle vinduets tekst

TITASKING.

skal kunne oppdage om det kjører

modus vil se ut bestemmer du her.

under Windows eller ikke. Mange

Du kan bruke mange skrifttyper (fon

sempel EMS-, XMS- og BASE-min

Hvordan skal du løse slike van
sker når du har fått Windows 95 i

l disse menyene setter du opp hva

PCen din? No problems. Microsoft

hvert enkelt program skal gjøre. Stan

h� laget noen funksjoner som løser

dardoppsettet er ok til det meste, men

så å si alle disse vanske1ighetene. Det

det kan hende at noen innstillinger

er nemlig mulig å lage egne BOOT

må modifiseres.

oppstarter til hven enkelt DOS-PfO
gram. Her kan du sette opp egne

Screen

CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT
for de programmene som trenger det.
For programmer som tidligere vold
te oss massevis av hodebry, eI denne
løsningen som sendt fra himmelen.
Dessuten: Du kan kjøre mange
av dine favorittprogrammer samtidig.
En av fordelene PCen fremdeles har

Memory

programmer kan godt kjøres uten

ter). Du kan velge om teksten skal

denne innstillingen, men ikke alle.

fylle hele skjermen, eller bare en li

Det er også mulig å sette opp egne

ten rute.

Grafikken kan stilles inn på denne

oppstartfiler (se Advanced Program

menyen. Det er ikke alle program

2).

Yngve Kristiansen

mer som godtar det raskeste oppset
tet. Da er det bare å klikke av de

Her kan du sette opp det du måtte
ønske av hukommelse. Som du sik..

1 8 TE�NO

Advanced P rogram 2

innstillingene som krangler. Her kan

Her lager du oppstartf.tler til kre

du benytte deg av prØve- og feileme

vende programmer. Du kan sette opp

toden for å finne frem til best mulig

akkurat det du vil til hvert ellkelt

resultat.

program. Når du skal kjøre et av

Pliogram

automatisk fjernes fra PCens hu

Her settet a
u opp filnavn og ad'rfi

kommelse,

disse programmene, 'ril Windows 95

dekke hele
(nor-..

og,. gå ned

'til OOS 7 ,0.

ser. Du setter også opp om vinduet

Derelter vil disse oppstattfilene bli

skjermen,

brukt for å starte programm et. Når

programmet kJøre-s i skal

en bit av skjermen

du går ut av

� igjen

St{lr�

P ro b l e me r ?
Har du problemer med bruk av
din hjemmedatamaskin? Send
en e-mail til tekno@tekno . no
eller snail-mail til TEKNO, PC

redaksjonen, postboks 49,
1414 Trollåsen. Spørsmål av all

menn interesse vil bli besvart i
bladet. Vi kan dessverre ikke gi
råd og vink pr. telefon.

]
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Pa kke n e

Standard programpakke

skal bestå

av tekstbehandling , grafikk, regneark,
database og to spill.

A 1 200:

KickstartlWorkbench 3. 1 , 2 MB

chipmem. Ingen ekstra programpak
ke.

A 1 200 HD:

KickstartlWorkbench 3. 1 ,

2 M B chipmem, 1 70+ M B HD, 1 4 Mhz
68020. Standard programpakke.

A4000 Tower:

KickstartlWorkbench

3. 1 , 2 MB chipmem , 4 MB fastmem,
I DE- og Fast SCSI-Il-kontroller, 1 GB
HD, 25 Mhz 68040 eller 50 Mhz 68060.
Standard pakke pluss Scala MM-300 .

•

re l a n seres !
Nå vil du snart kunne fin
ne Amiga-maskiner i bu
tikkene igjen! Det tyske
selskapet Escom har av
slørt sine framtidige pla
ner for Amigaen, og som
forventet er ingen dras
tiske endringer blitt gjort
hva Amigaens spesifika
sjoner angår.
Kickstart 3. 0 må selvsagt vike plas
sen for 3. 1 , men bortsett fra dette er
Escoms Amiga 1200 så godt som
identisk med den Commodore pro
duserte. Amiga 4000 derimot, vil vi
ikke se noe mer til. Det er nemlig
den atskillig mer interessante Amiga
4000 Tower Escom klokt nok satser
på. Amiga 4000 T var den siste mas
kinen Commodore lanserte før kon
kursen, og de rakk faktisk aldri å
produsere mer enn 200 enheter. Kan
skje aller mest interessant er nyheten
om at den nye «proff-Amigaen» skal
leveres med både en 25 MHz 68040
og Motorolas svar på Pentium, en 50
Mhz 68060. I tillegg vil Amiga 1 200
bli solgt med en 1 70 MB harddisk,
som opsjon.
Mange har kritisert valget om
ikke å forbedre maskinspesifikasjo
nen, men Petro Tyschtschenko fra
Amiga Technologies parerte alle til
løp til misnøye på en pressekonfe
ranse i London 1 6. august med å un
derstreke at alt annet ville medført
en utsettelse av lanseringen til etter
jul. Videre fortalte han at de plan
legger å produsere 1 00.000 Amiga

1 200 og 20.000 A4000 T fram til
jul, med stor tro på at alle maskinene
ville bli solgt uten problemer. For
øvrig sies det at alle A4000 T allere
de er forhåndsbestilt.

P rogram pakker
Både tekstbehandling, grafikk, reg
neark, database og noen spill vil bli
levert sammen med Amiga 1 200 HD
og Amiga 4000 T. Dessuten vil alle
A4000 T-kjøpere få med det fabel
aktige multimediaprogrammet Scala
MM-300. For nykommere i data- og
Amiga-verdenen, er det kanskje verdt
å minne om at Amiga-maskinene kan
kobles direkte til TV, enten gjennom
composite- eller antennekabel. Det
er derfor ingen nødvendighet med en
egen monitor, selv om det selvsagt
er å anbefale. Siden vanlige SVGA
monitorer ikke klarer alle frekvense
ne Amigaen jobber på, er det nød
vendig med en ekte multisync-moni
tor om man vil utnytte maskinen
maksimalt. En 14" monitor, med nav
net Amiga 1438, er underveis. Men
andre multisync-monitorer som kla
rer 15 til 38 KHz vertikal frekvens,
vil selvsagt også gjøre nytten.

Distribusjon
Ansvaret for distribusjon i Skandi
navia er lagt til Amiga Denmark, un
der ledelse av lesper Christensen.
Datakompaniet har fått ansvaret for
distribusjon i Norge.

Assign Wedge
Magic User Interface (MUI) er et
brukervennlig og utrolig konfigu
rerbart sy stem. Du finner en
demo-versjon av MUI på Aminet
under navnet rnui 2 3 usr . lha i
skuffen dev/gui. MUIScreenMo
de er knapt noe gjennombrudd
hva skjermvelgere angår, men når
man kan fikse oppsettet nøyaktig
som man vil, og til og med velge
HAM -modus til W orkbench
skjermen, er det vel ikke mer å
forlange?
Filnavn: MUIScrMode l_S . lha .
Skuff: util/wb.

En av Amigaens største fordeler
er den fleksible RAM-disken. Den
kommer spesielt til sin rett ved
testing av nye programmer, spill
eller demoer. Har du mye minne,
kan du installere hele program
met på RAM-disken, og dermed
teste programmet i ro og mak, før
du velger å lagre det på harddis
ken for godt.
Det er i slike tilfeller at As
sign Wedge virkelig gjør susen.
Nyinstallerte programmer vil som
kjent gjeme tilføye noen assigns
til startupen din, og hver eneste
gang et program spØr etter et disk
navn eller forventer en spesiell as
sign som ikke finnes, spretter As
signWedge opp. Den lar deg bru
ke en fil-requester for å lage en
ny assign, og dermed er proble
met løst. Ingen bruk for shell-vin
duet eller startup-sequence-modi
fisering.
Filnavn: AssignWedge . l ha.
Skuff: util/wb.
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A m i n et
1Ju har sikkert opplevd det: Et idi ..
atisk program låser seg, og skje'r
men - eller vinduet prugrammet
startet er umulig å bli kvitt. Se<r.
ut kan tegnes som en avløser til
den noo eldre ARTM, og skilter
både med MUI-støtte, og store
valgmuligheter. Trykk på '« Win
døws», og du fåt ell liste o�e.r ane
åpne vinduer. Så kan du fjerne
etler oppdatere vind'Ue.ne etter be
. hov. Programmerer du mye, har
du sikkert kost deg med uendeli
ge løkker som er umtlllge å stop
pe, eller hatt ønske om å fjerne et
program. som bruker ulidelig mye
tid. Enkelt å Øse med Seout. Velg
« tasks» , og du får vite alt som
trengs om programmene i syste
met. Fjern og frys p110sesseF - og
problemene er løst. Så kan du
sjekke om et program tar fO'r mye
prosessortid, og gjeme endte pri
øriteten slik at balansen blir opp
rettholdt Seout er en dtøm for
programmereren, og alt utvikle
ren av programmet forlanger, er
en. fritt valgt gave. Hent Scout fra
Aminet, og send bamsemums til:
Andreas Gelhausen, Graf Spee
Str. 23b, 2aJ23 Oldenburg, Ger
-

Passerer

many.

Filnavn: Scout24 . lha.
Skuff: utilfmoni.

Aminet har nå passert over 20.000 filer.
Denne fabelaktige kilden til shareware,

Om Gathering 95 var en liten ned

PD, demoer, grafikk og masse moro,

tur for Amigaens del,. må ASM

95 betraktes som det stikk mot
satte. Henter du asm4 Okintro . lha fra Aminet under skuffene
demo/ta95, får du 1 9 flotte 40K
introer. Enkelte så godt program
mert at man bare må bØye seg i
støvet.
Akkurat nå (mens jeg skriver),
sitter jeg og ser på en knall bra
multitaskende intro. Phong sha
ding, flotte 3D-objekter snurrer
fram på en standard Intuition

skjerm. Imponerende og meget
godt programmert! Her er det mye
gratis godis !yeeplene.
Filnavn: asm4 Okintro . lha .
Skuff: demo/ta95.

viser seg sterkere enn aldri før. For nett

Small Magic
Magie WB , som du blant annet
ser flittig brukt på dette skjerm
bildet, gir Workbenehen et mer
profft preg. Men de fleste teg
ningene er dessverre beregnet
for dem som har skikkelige mul
tisyne-monitorer: og kan bli sto
re og klumpete for alle som tvi
holder på den gamle 640x256oppløsningen. Nå har SmallMa
gic kommet, og trikset er selv
sagt at alle ikonene har fått høy
den halvert. Selvsagt noe man
kunne gjort selv, men hva er po
enget med det når noen allerede
har gjort det for deg? En flott
liten pakke, som sparer deg for
både tid og unødig vindujongler
ing.
Filnavn: Smal lMagic l - 4 . l ha .
Skuff: pixlmwb.

surfere er selvsagt alle filer til enh ver
tid tilgjengelig for nedlasting.
For øvrig vil den meget gode Aminet
CD-serien, som nå er lansert i syvende
utgave, oppdatere alle som ikke har di
rekte nettilknytning.
Her presenterer TEKNO en kort liste
over FTP-sites med alle Aminet-filene.
Her du kan hente de flotte programme
ne vi skriver om denne gangen:

I

Land
Skandinavia

Navn

I P - adresse

Directory

ftp . luth . se

130 . 2 4 0 . 18 . 2

pub/aminet

Storbri tann i Il

ftp . doc . ic . ac . uk

USA

ftp . wus t l . edu

Sveits

ftp . eune t . ch

USA

f tp . netns t . n

t

1 5 5 . 19 8 . 1 . 4 0
128 . 2 52 . 13 5 . 4

1 9 8 . '7 0 . 64 . 3
14 6 . 22 8 . 1 0 . 1 6

I

pub / ami net
pub/aminet
pub/aminet.
pub/aminet

- - --- �-:
=
-=
--=
- =
- -=
- -=
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=
==
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På M o u nt Everest

HØydeskrekk har de ikke. Derimot ser det ut til at denne klatreekspedisjonen
nyter utsikten og samtidig den mobile elektroniske hverdag, melder
Compaq-magasinet. Ekspedisjonen «Americans on Mt. Everest 95» bruker
en bærbar Compaq LTE Elite til å modifisere klatrestrategien. In
formasjonen som blir brukt i dette arbeidet, er eifaringer fra tidligere
ekspedisjoner og værdata. PCen blir samtidig brukt til å samle informasjon
om innvirkningen en slik ekspedisjon kan ha på naturen. Klatrerne vil
daglig oppdatere klatrebasen ved hjelp av PCen og trådløs kommunikasjon.
Ukentlige oppdateringer kan hentes via Internetpå Compaqs hjemmesider
i USA - http://www . compaq . com.

Ta toppkortet i
SoundBlaster-fami
lien, fjern noen av
oppgraderingsmu
lighetene, kutt pri
sen drastisk og du
sitter igjen med et
lydkort perfekt til
spill. A WE 32 Value
Edition lever godt
opp til forventnin
gene jeg hadde
skapt meg.

diske i nstrumenter og 6

mellom Value Edition og

trom me-sett. Kortet har

fullversjonen er for det før
ste at Value-pakken ikke

også en 20-stemmers fm
synthesizer, CD-ROM-in
terface som støtter alle
spillere av I DE-typen, 1 6bits stereo sampling og
avspilling i opptil 44, 1 kHz,

og en rekke innebygde ef
fekter som rom klang, kor
og Q-sound.

Hva er wavetable?
De fleste eldre lyd kort la

har en AS P - p rosessor,
noe som blir bru kt til å
kom p r im e re m us i kkfi l e r
slik at de tar mindre plass.
M e n s k u lle du absol utt
trenge dette, har kortet en
oppg radere i n g s m u l ighet
for denne chipen. Den an
dre vesentlige forskjellen
fra fullversjonen er at du

S�nth Bank:

j !GS
!!ser Bank:
·
I I ræ

I

' \ I';-NO

gwrU$:

IFeedback Delay
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Memory Status:

512K
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Et godt kjøp?

vedsakeli g b ruke kortet til
spill, har ikke dette noen

sitter igjen med noe som
ligner på lyder fra ekte in
strumenter. Det hjelper lite
om musikken er 1 6-bits og

.00

få en musikk av langt be
dre kvalitet enn øvrige fm

viklet tidlig på 70-tallet ,
som fremskaffer musikken
ved hjelp av matematikk.

le det lyde? Jeg ble ikke
skuffet, for etter år med
gammeldags fm-synthesi
zer-musikk var dette en

!!
!!

kelig imponert av kvalite
t e n på avsp i l l i n g e n av

kveld åpnet esken som ,

synthen emulerer musik
ken . Med andre ord: Du

jI

er nemlig kompatibelt med
både G M , GS og MT-32.
Sett lydkortet til å emule
re ønskede kort, og du vil

ger musikken med en fm
synthesizer, en teknikk ut

kortet til stereoanlegget.
Nå var det store øyeblik
ket kommet. Hvordan vil

r;:�.e�tion===-==-=--;�;:;=-==-==--�
�flect T}Ipes;
Reverb:
....-...
inIa. n-'
l P....anF
g' --D eI 1Revelb ,. Cholus

Men skal du, som jeg, ho

Det var med kri bling i ma
gen at jeg en regnfull høst

Fm-synthesizeren gir lyd
av dårlig kvalitet, for fm

a

AWE C o ntrol

I A WE Contral kan du legge til kor eller Q-sound. Sistnevnte er en
3D-effekt som gjør deg i stand til å plassere lyden på et vilkårlig
sted i et 180 graders lydbilde foran høyttalerne.

ikke kan oppgradere kor
tet med RAM eller ekstra
kortet Wave Blaster I l .

inneholdt wavetable-Iyd
kortet. Etter en smertefri
installasjon koblet jeg Iyd

Il

betyd n i ng . Toppkortet har
også n o e n ekstra p ro
grammer, som ikke er fø l
ger med Value. Bortsett
fra dette, har kortet akku
rat de samme spesifika
som fuHversjo-

kort. Slik kunne jeg vekke
til l ive gamle klassikere
som Monkeyy Island 2 o.l.
AW E 32 e r n atu r l i g v i s
kompatibelt med alte

helt ny verden. Dette var
virkelig

midi-filer.

Er du på utkikk etter et
lydkort til spill, setter du
høye krav til musikkvalitet
og lav pris, vil jeg anbefa
le deg dette kortet. Skal
du derimot ha et kort ti I
.�9Irnp�n.�rlnlg av m usikk,

(bo

Sp
AWE 32 Vålue har en pro
g ra m m erbar Advanced

opptak av vit:1<elige instru

støtter SB. Kjøper du det
te kortet, vil du garantert
få musikk i spillene dine.
De aUer fleste nye spill

Wave Effects ( d e rav
AWE) synthesizer med 1 6
kanaler og 32-stemmers
polyphony, 1 MB ROM

menter, hvilket medfører
lydgjengivelse av meget
høy kvalitet. En gitar ly

med G M-samplinger, 5 1 2
Kb DRAM ti.1 nedhenting

et piano som et piano osv.
M usikken er lagret i Iyd

kortet d i rekte at du vil få

av samplinger, 1 28 melo-

kortets

den mal<Sirraale.

der som en virkelig gitar,

støtter i dag AWE 32, og
det er når spillet støtter

Creative AWE32 Contro'�
panel , Gr.eative Ensemble
AV, Creative Mixer og el
lers alt annet som fulgte
med de tidligere SB-kor

Maskinkrav:
•

tene.
Det fø lger også med
•
•

•
•

I BM 386SX eller
1 00 prosent
kompatible, med
en ledig fulllengde-slot.
4 M B RAM.
4,5 MB harddisk
plass.
VGA.
Windows 3,1 eller
nyere.

ugen

for P

Oslonett svarte umid
delbart ved å redusere
s i n månedspris på fri
bruk fra 400 til 1 66 kro
ner. ti' Sony har slått

TE KNOTAL K
ti'

Det e r 1 0 år siden
desktop publishing-pro

g rammet PageMa ker
så dagens lys. Adobe
har nettopp lansert ver
sjon 6.0 for Macintosh
og Windows 95. Pa
geMaker har fått over
50 nye funksjoner, b l . a.
sterkt forbedrede funk
sjoner for p rofesjonell
fargehåndtering, utvide
de plug-in-f u n ksjoner,

på stortro m m e n m e d
lanseringen a v det nye
spillkonsollet PlayStati
on. Selskapet sier at det
har brukt 24 milliarder
kroner på å utvikle pro
duktet. Over 1 00 pro
gramvareprodusenter er
i ferd med å utvikle spill

der arbeidstittelen Co
peland, men lanserin

port. Du kan nå også

gen er ennå i det blå . . .

bruke PageMaker til å
lage elektroniske doku
m e n t e r på I nt e r n e t :
Adobe har lagt i n n bru
kervennlige funksjoner
for dem som ø nsker å

ti'

til World Wide Web.
ti'

Klar for Windows

'95 : Laserskriverne fra

Hewlett-Packard får full
plug-and-play-støtte. In

Corel Stock Photo
Library 2 er lansert.
Dette er en CD-ROM

samling med profesjo
nelle fotografier for fri
b r u k . D e n ko m p l ette
sam l i n g e n består av
200 foto-CDer med to

Sg,larize .. .

ReslZe ...
Add lo;4ask...

!.,oad Paletle .. .
sålt �e . . .

�ave Palelte . . .

Mulif?hetene er mange: De
siste bildene du hentet inn er
heller ikke langt unna.

Qecrease Colo!' �pfh

..

lncr-ease Color Deplh

..

Denne menyen lar deg endre på
fargene på bildene dine.
--

dtch ConversIon

l

-- -

rr::;

lo.gil

i :::�:���:�::

I eleniak3.gif
eleniak5.gif

talt 20.000 bilder. CD
ene kan kjøpes enkelt
vis for ca. 200 kr. i Nor
ge.
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rering av skriveren gjø

Paint Shop Pro v.
3.0 er et sharewa
re-program for
Windows som bru
kes til å konverte
re, manipulere,
lage og se på bil
der i alle mulige
formater.

Hvis du liker å manipulere
bilder, har du muligheter til
virkelig å boltre deg her. For å
være et shareware-program, er
dette virkelig bral

eks. GIF til lPG er ikke det minste
vanskelig med dette programmet.

res automatisk av ope
rativsystemet. ti' Ryk
tene sier at Schibsted
konsernet betalte g rov
overpris da de overtok
alle aksjene i Oslonett.
Schibsted skal ha pun

PSI har lansert Post
man PCMCIA 1 44 og
288 høyhastighets fax
ti'

Se på bilder
A se på bilder ved hjelp
av Paint Shop Pro, er en
kelt som fot i hose: Det er
bare å åpne den filen du
vil se på. Programmet har
støtte for de fleste bitmap
standardene.
Om du ø nsker å kon

Dette verktøyet har vært

vertere en bildefil fra en
standard til en annen, er

og datamodem for både

på banen ganske lenge.

det heller ikke noe pro

Den fø rste versjonen jeg
hadde den ære å prøve

blem. Du kan enten lagre
de bildene du har åpnet

net-leverandø rene: I lø

stasjonære og bærbare
Maci ntos h - maski n e r .
Modemet kan tilkoples

(opptil 30 på en gang) i

pet av få dager tidligere

e nten maski n e n s i n 

het bare Paint Shop, der
etter fulgte Paint Shop

i høst dumpet både Te
lePost og Oslonett sine
priser. TeiePost senket

terne PCMCIA-adapter,

Pro, Paint Shop Pro v 2 . 0

eller et eksternt adap
ter. Modemene leveres

- og nå h a r v i altså ver

sj on 3 av dette utro l i g

BATCH-metoden og kon
vertere drøssevis av bil

prisen for fri bruk-abon
nementet fra 1 .000 til

med all nødvendig pro
gramvare.

brukbare sharewarepro

der fortløpende.

grammet.

Hvis du har bilder som
ikke er helt gode i farge-

1 99 kroner måneden.

Fllter Bi'o�er . ..
Edge Faers
Normal f'dlet:s
� Filter$
� Deflhed fllters...

eleni001 .gif
eleni002.gil
eleni004.gif

Å konvertere filerfra f

hver fornuft . . . ti' Det går
mot priskrig blant I nter

Ileformatlon Brii)W$et ••.
DetgrmatlOns

Her har du nesten ubegrensede
muligheter, hvis du har de rette
filtrene.

så enkel at det bare er
å plugge laserskriveren
i PCens para l l e l l port.
Lokalisering og konfigu

lioner kroner - et beløp
som mange i bransjen
mener er h insides en

l

Coyrit Color.s �d

stallasjonen blir dermed

get ut med rundt 30 mil

..

!:dsierize .. .

tre år er målsettingen å
selge 1 00.000 maskiner
bare i Norge, sier Busi

andre Adobe-program
mer og full foto-CD-sup

t'!tagafive Image

Aijd�$ • • •
�op
e:nIaI<� CanVM...

Hlsiøgt:sm fiur:rdHon

Electro n ic Arts, Ac
claim, Interplay, Nam
co, Konami, Capcom
og Virgin. - I lø pet av

bedre integrasjon med

fiotåto ...

�ey Scale

for P l ayStati o n , b l . a .

ness Area Manager for
PlayStation i Norge, Pål
Byberg. ti' Apples nye
operativsystem går un

lage HTML-dokumenter

Adjust
�olarize ...

de filformater du måtte ø n
ske, eller du kan velge

ne - eller som du har lyst
til å manipulere på annen
måte - så har Paint Shop
Pro også muligheter for
dette.
Som de fleste share
w a re - p ro g ra m m e r

har

også dette sine begrens
ninger, men alt i alt syns
jeg det er meget bra! Pro
g rammet l i gger på bl.a.
Skyline og Trucker BBS
under navnet PSP3 0 . zip .
Størrelsen på filen er 1 408
Kb.
Yngve Kristiansen

Ti \Z\ a�,
sw
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stra godbit eller to.

Endelig nettverk!

Da vi min net noen av
arrangø rene om I nternet

Etter en hel dag med rin
ging og endel filmer, kom

løfte n e , fikk vi plutselig
vite at tilbudet bare gjaldt
fem personer. Kraftig ned
tur! Vi sørget i hvert fall

det etterlengtede n ettver

for å få tak i en av disse
l i nj e n e , og fikk lånt et

Fra Second Christianity av iNF. Vant demo-compoen, egentlig ikke så rart.

Gruppene Noetur
naI, Destiny og
Crusaders arran
gerte for en tid til
bake partyet Odys
sey litt utenfor
Oslo. Det var be
regnet at det skulle
komme mellom
1400 og 1800 delta
kere. Det kom ca.
140.
Siden vi kom di rekte fra
Bush Party I l , spurte vi om
det var mulig å komme litt
tidligere enn partyet star
tet. Det var satt opp en
Odyssey hot-line hvor folk
k u n n e ri n g e 24 t i m e r i
døgnet for å stille spø rs
mål . Vi ringte da denne,

funke sammen med ho
vedkortet jeg hadde med,
gikk det på rundgang, og

28.8-modem av SysOpen
på det som skulle være

flere og flere nye b rukere

party- B B S e n . M e n d e n
hadde brutt sammen, og

faktisk ganske greit. Det

dermed ble to 28.8-mode
mer tilgjengelige.

ene ble drevet av Dark
Zone, en virket som om
den stammet fra Holo
g raphie Underg rou n d ,

Vi stresset litt med å
få i gang nettforbindelsen.
En I B M PC skulle være
« I nternet-maskinen » , og
den skulle hele salen dele

registrerte seg. Nettet var
besto av tre servere, den

o g e n m e d g e n e re l t
ting&tang. M e n litt a v sjar
men forsvinner når en fil
som vanligvis ville tatt 5-

og de var ganske så hjelp
somme. Vi syntes dette
var et ganske godt tiltak,

ternet, fikk vi vite. For or
g a n i z e r n e h a d d e l ovet
gratis Internet til alle!

på. Heldigvis var det ikke
mange som hadde fått
med seg dette med I nter

og var også ganske for
nøyd med den servicen vi
fikk. Vi ble til og med kjørt

S e n e re på kve l d e n
kom både strøm o g folk,

net, dermed var det bare
å sette seg ned.
Men hva var dette?

piere. Men det b etyr jo
bare mer filer!

Telix? Aha, vi hadde jo

Jenter? På party?

fra Oslo ut til hallen. Og vi
var ganske så spente på
hvordan dette ville bli.
Høyttaleranlegget var
allerede satt opp, og stor
skj e rm e n ko m g a n s ke
raskt. Den var sant å si
ikke særlig stor, men vi vil
le nå vente litt for å se
hvordan det ble først.
Mens alt dette holdt
på, løp noen Telenor-folk
frem og tilbake med svæ
re kabelkveiler over skul
drene. Dette var l i njene
som skulle brukes til I n-

og vi fikk et lite eksempel
på hvordan storskjermen
funket. Vi ble skuffet. Det
var såvidt det gikk an å
se at det ble sendt noe
som helst, og det som gikk
an å se, var altfor lyst og
grumsete. Men vi regnet
med at det ville bedre seg
utover, for dette sto abso
lutt ikke i stil med det stor
slåtte høyttaleranlegget.
Det var ikke kommet så
uvanlig mange folk, hel
ler. Men vi tenkte at alt
dette vil bli mye bedre da
gen etter . . .

Internet, s a d u ?
Dagen etter kom det litt
mer folk, men ikke særlig
mange. Noen av de siste
fas i l iteten e b l e rigget i
stand, og nå kunne du for
e ks e m p e l b e s ø ke e n
Odyssey party-shop, som
Masters sto ansvarlig for.
Der var ganske mye av
interesse, og prisene var
så pass lave at du faktisk
kunne presse inn en ek-

Cindy av TMKfra iNF. Ja, det
ERfaktisk en tegning. Og den
vant!
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ket e n de l i g opp. S i d e n
mitt nettverkskort nektet å

1 0 m i nutter å downloade,
bare tar 5 sekunder å ko

ikke tenkt over at med ut

Midt oppi denne flokken

gående linje, modem og

av gutter & menn, satt det
faktisk en enslig j ente .

maskin , var jo alt klart for
å ringe hvor du enn du
måtte ø nske. Og det gjor
de vi. Det må jo være en
hver modembrukers drø m
- å kunne ringe s å mye
du vil for andres regning.
I tillegg var jo frykten for

H u n het Mariann Osen.
H u n ble i ntervjuet av en
lokalavis, og det vi rket
som om hun vakte litt opp

å bli avslørt der, så vi satt
i spenning for hver fil vi
downloadet.

sikt. For med 1 40 g utter i
samme rom, ble h u n ab
solutt lagt merke til . I til
legg lagde hun en 64 k
intro. Nostradame kaller
h u n seg, og om hun læ

V i d e o - ro m m et v a r
også kommet o p p n å . Det
var vel omtrent det sam
me som alle de andre par
ty e n e r u n dt o m k ri n g ,

rer seg å code, vil hun nok
bli ganske ettertraktet i
miljø et. VI VIL HA FLE
RE J E NTER SOM HOL
D E R pA MED DATA! Og

m ø rkt rom med masse
folk og lyd fra alle kanter.

Mariann, fortsett sån n ! !

H eldigvis var filmene som
var satt opp enten for

Grums!

h o l d svis b ra , e l l e r for
holdsvis nye , så det var
litt å se på til alle tider.
Og om partyet fortsatte å
utvikle slik som det gjor
de nå, virket det som vi
kom til å sitte her inne
ganske mye . . .
M e n hvor ble det av
de 1 800 deltakerne som
skulle komme?

Dagen etter var d e t t i d for
compo. En eller a n n e n
hadde bestemt at d u måt
te gi beskjed på forhånd
om du skulle delta i noen
av kon kurransen e , men
påmeldingen var ikke bin
dende. Hva var da vitsen?
Alle meldte seg på, men
få deltok.
Fø r compoene begyn
te, ble det ropt opp over

B e n t Ar thur -Jonas
rusk i

en

�.

() m e d
�
,
"""�
Øye k ro k

�

Dust av Cornflakesman fra iSe. Kom på en overraskende tredjeplass.

høyttalerne at alle skulle
få en gave. Mens de f1es-

GUS, men det klikket li-

her så det meste ut til å

kevel. Enten ble modulene

funke ganske bra, selv om

Til slutt kom resultate-

te forventet seg enda en
OS/2-C D , fløy det plutse-

spilt for tregt, eller så ble
det bare rot, osv. De hadde til og med en 20 mi-

det var vanskelig å se noe.
Etter dette var diverse de-

ne, og da fortalte arran·
gø rene at bare førsteplas-

moer. Der var fortsatt de
samme problemen e , o g

sen ble premiert.

det hele ble en ganske ge-

te mod u l , var en OS/2pakke. Dette var da ikke

lig et modell-helikopter inn
i hallen. Det var jo greit
nok, men det var vel ikke

n utters pause midt i n n i ,
bare for å rote i CON-

akkurat det m est spennende for en gjeng datafreaker.

Deretter fulgte grafikkcompoen . Fortsatt ingen

H e l i ko p t e re t c r u i s e t
rundt i hallen, men ingen
hadde tenkt på eksos-pro-

rot. Istedenfor å kjø re alle
b i ldene etter hve ra n d re

F I G . SYS .

navn, o g fortsatt like mye

digen fiasko. Men ennå
hadde vi ikke stemt . . .

Krusedull
på hånden!

lovet i premie.

Førstepremien for bes-

særlig imponerende, siden
disse ble levert ut gratis til
ALLE p å The Gathering.

planlegge Odyssey '96.
Om jeg kunne komme
med noen forslag til neste
år, ville jeg nok si følgende: Prioriter premier over
m i ndre vi ktige t i ng ! ! Få
b e d re og s t ø rre s t o rskjerm , og sørg for at den
tar alle modes! Få bedre
kontroll over compoene!

Men vi ventet oss jo noe

Fritt frem

litt bedre i de andre com-

Så, det er selvfø lgelig fritt

poene. Men det bare fort-

frem for alle som vil å ta

satte, en OS/2-pakke, en
OS/2-pakke, det var det
eneste du hø rte. Inntil du

seg en tur til Odyssey neste år. Dette er bare m i n
mening, og det er selvfø l-

blemet. Etter en stund gikk

som slide-show, ble det

Som nevnt foregi kk votingen på ark. Du var jo

det knapt an å puste i hallen , og da skulle compoene begynne.

byttet mellom monitoren
på com po-maskinen og

egentlig fri til å ta så mange ark du ø nsket, og det-

stor-skjermen. Og TV-dekoderen klarte veldig få

te var det mange som
gjord e . Når du l ev e rt e

kom t i l Wild compo premi-

gelig mulig det blir bedre

oppløsninger, så ett bilde
bie vist i mye dårligere

vote-arket, fikk du en rød
krusedull på hånden. Den

e n : 5-6 halvl i t e re med
co l a ! ! S ka l det l i ks o m

til neste år.
Helt til slutt: Altvar ikke

oppløsning enn det det var
teg net i. Stor skuffelse
igjen !

var jo vekk om du slikket
på tommelen og gnidde

være en premie? Dette vil
jeg uten tvil si var den

litt. S å var det bare å presse på mer i køen, og du

største skuffelsen av alle.

ble behandlet som alle de
a n d r e . G a n s ke d å rl i g ,

ne brukte 20.000 kroner
for å reklamere for party-

spø r du meg .

et i radio. Jeg syns de
skulle brukt disse pengene til skikkel ige premier
istedenfor.

Dette var uten tvil en
av de stø rste skuffelsene!
Det begynte med modulcompoene. Det var ikke
laget noen voting-disker,
og all votingen skulle foregå på ark. Da modulene
ble spilt, var det kun lyd .
Det ble ikke annonsert hva

Arrangørene dro så i
gang wild-compoe n , og

modu len h et e l l e r noe,
bare hvilket n ummer det
var. Derfor var det vanskelig å holde de forskjeIlige bidragene fra hverandre. I tillegg var det Iydp ro b l e m e r . D e b ru kt e
Fa s t -Tracker 2 på e n

OS/2

- igjen?

Tiden g i k k ganske fort
mens du ventet på resulFra M&M av Bed & Breakfast.
Kom p å andreplass i introcompoen.

tatene, og folk satt spente
og håpet på de o p p t i l
1 0.000 kronene som var

Det sies at arrangøre-

negativt. Strø manlegget,
for eksempel . Jeg hørte
bare om en eneste powercut . . . og den skjedde til
og med mens jeg sov .. !

[YitzhaqlYeTi]

Neste år, da?
J a , arrangørene e r visst
allerede i full gang med å
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begge veier mellom
Macintosh og Windows.
QuarkXPress kom på
markedet i 1 987 og var
det første desktop pub
lishing-programmet som
ble akseptert som ar

76S 4X-CD-ROM-sta
sjon, er ikke bare en av
de kjappeste på marke
d et - d e n kan også
p l as s e re s v e rt i ka l t .
Gjennomsnittlig aksess
tid oppgis til 1 90 ms. !

beidsverktøy av designe

brukere. Nå er det flere
og flere som blir tilgjen

av kort tid fikk det inn
pass i mange prestisje

gelige for Windows. Det
er gitt ut en egen katalog
som beskriver alle XTen

og reklamebyråer - ame
rikanske Time Magazine

sions som er tilgjengelige
pr. juni 1 995.

Norsk QuarkX
Press 3.3 for Win
dows er leverings
klar.

var blant de første som la
om produksjonen til
QuarkXPress. I Norge
produseres f.eks. Arbei
derbladet og Dagens
Næri ngsliv i sin helhet

QuarkXPress selges som
1 -bruker, 3-bruker og 5bruker pakker. Det finnes

Windows-versjonen av

med QuarkXPress.

også flerbrukerlisenser

XTensions

på 1 0 eller flere brukere.
For skoler og undervis
ningsinstitusjoner leveres

QuarkXPress 3.3 forelig
ger nå på norsk. Dermed
er QuarkXPress fullsten
dig kryss-kompatibel mel

En viktig fordel med
QuarkXPress er mulighe

Priser og utvalg

1 O-brukerlisenser til redu
sert pris, såkalte « Lab

er funksjonelt identiske,
bortsett fra enkelte for

settet med såkalte XT en
sions. Dette er løse pro
grammoduler som kan

pack» .
Den norske importø
ren Software Plus, opp

skjeller som dikteres av
operativsystemet (bl.a.

« henge seg på» hvor
som helst i hovedpro

filhåndteringen). Doku

grammet og opprette nye
verktøy, paletter, meny-

menter kan flyttes fritt

Med Ani mator Studio skal
du selv kunne lage dine
e g n e v i d e o s n u t t e r på
PCen . Programmet virker
meget smidig, og har støt
te for både FLC-, FLI- og
AVl-formatene.
Med AVl åpner også
lyd m u l i g h eten e seg for
fullt, og Animator Studio
er da også utstyrt med en
komplett lydmikser.
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på det norske markedet

ten til å utvide funksjons

lom Windows og Mac
intosh. De to versjonene

For øvrig merket jeg
meg med g lede at pro

Autodesk har tatt
steget fra DOS til
Windows med Ani
mator Studio, som
virkelig er en ny
skapning.

fullverdige applikasjoner
som arbeider innenfra
QuarkXPress. Tidligere
var XTensions utelukken
de et tilbud til Macintosh

re og typografer. I lø pet

tunge aviser, magasiner

Hils på CD-boksen som
står! Sonys nye CDU-

valg eller dialogbokser.
Mange XTensions er

grammet bruker harddis
ken til å lagre segmenter
av data, som ellers ikke
ville fått plass i i nternhu
kommelsen. Selv med lite
minne i maskinen, gir den
ne mellomlagringsfunksjo
nen deg muligheten til å
manipulere , redigere og
smelte sammen ganske
så lange animasjoner. Det
er bare harddiskplassen
som begrenser dette.
For lite harddiskplass
kommer du til å få, nesten
uansett hvor stor harddisk
du har. Animasjoner jaf
ser som kjent mer enn

gir at veiledende pris for
en 1 -brukerpakke er kr.
1 3.300,-.

gjerne harddiskplass.
Programmet kommer
på CD-ROM, og er sup
p l e rt m e d e n g o d d e l
snacks, alt fra bilder og

Alt i alt er det bare å
th u m bs up for et
mega program (selv om
jeg ennå ikke har prøvd
det på Windows 95)!

animasjoner til filmer og
lydklipp.

Yngve Kristiansen

si

Mu l t ikuns tneren Thoma s Do l bys
datav i deo The Gat e

to

d e g med p å en re i s e
s e t ko l l ap s e r ,

t id og rom :

f remover i

Unive r 

t r i bunep l a s s ,

t id .

Fra

god s t o l en foran TVen ,

sveve r du g j ennom f ant a s t i ske
Alt

l ands kap .

s ammen kreert av da t a t ekno l ogi ,

mere be s t emt

tar

d u b l i r vi tne h i s t o r i ens

gang - bakover og
be s t e

i

f ant a s t i s ke

the Mind ' s Eye

en rekke

anima s j one r s om e r

f o r s k j e l l ige

satt

s ammen

til

nær 
3D
e t he 

le .
Vi deoopp l eve l s en tar
de l t

opp

i

ni

50

f o r skj e l l i ge nivåer ,

med s i t t karakt e r i s t i ske
Thoma s
med svært

minu t t e r ,

og e r
hve r t

t ema .

Do lby g j ør opp l eve l s en komp l e t t
s t emn i ng s fu l l mu s i kk ,

e r ut g i t t på s eparat CD .

s om o g s å

Ve l verdt penge 

ne !
Du f i nne r både videoen og aud i o 
C Den i ve l a s s o r t e r t e
ker ,

Mi rama r ,
We s t

spe s i a l but i k 

men de kan o g s å be s t i l l e s
200

S e at t l e ,

f ra :

S e c ond Avenue ,

Wa s h i ng t on 9 8 1 1 9 ,

USA .

»

>

Thomas Dolbys The Gate to the
Mind's Eye er en imponerende
video som helt og holdent
består av dataanimasjoner.

En reI e l In trumentenes veT! en
Ifølge Microsoft
selv er deres CD
ROM Musical In
struments en inter
aktiv reise inn i
musikkens verden.
Og det er det fak
tisk også. Med den
ne CDen kan du
lære om 200 gamle
og nye instrumen
ter fra hele verden.
Du kan velge ut i n stru
menter du vil lære mer om
på flere forskjellige måter.
I nstrumentene er delt inn
i familier etter hvor de hø
rer hjemme, men du kan
f. eks. også ta en titt på

verdenskartet og velge ut
instrumenter som er spe
sielle for de forskjellige
verdensregionene. Det er
f. eks. mulig å se - og

boks hvor du kan velge
mellom flere musi kkstyk
ker hvor akkurat det in
strumentet er i fokus. In
strumentene kan beskues
fra flere ulike vinkler, slik

hø re! - hva slags instru
menter de innfødte i Aust

at du kan studere hver en

ralia bruker.

kelt detalj - som alle er

Du kan dessuten få en
oversikt over hvordan for
skjellige orkestre og band
er bygget opp, og du får

merket med deres rette
navn. Trykker du på disse
navnene, får du en mer
detaljert beskrivelse. I til

naturligvis høre lydeksem

legg er det mye generell

pler på hvordan de for

informasjon om hvert en
kelt instrument.
Dette er en utrolig fin

skjellige typer orkestre og
band hø res ut.
Du kan høre alle in
strumentene spi lle solo.
En kelte i n strumenter er
utstyrt med en slags juke-

og i nformativ C D - R O M ,
s o m må være midt i blin
ken for musikkinteresser
te.

Men L YDEN. . .
Det eneste jeg har å ut
sette på denne CDen, er
faktisk lyden. Jeg ble litt
skuffet over at musikken
ikke er i stereo, noe jeg
egentlig synes burde være
en selvfø lge på en C D
s o m omhandler nettopp
musikk.
Kristian Hannestad

Tly1 a�
News
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'Alle med respekt tor seg
selv har en krøllaita på
visittkortet sitt' er noe av
det glupere Gudmund
Hernes har sagt.

Narvesen,

rekordlave. Et vanlig 14.4 kbps fax

Derfor er det sabla viktig at den le

modem kan du fmne under tusenlap

verandøren du velger har et tilknyt

du imidlertid sjekke de fire største

pen, og et 28.8 kbps modem kom

ningspunkt hvor du slipper unna med

leverandørene Oslonett, Powertech,

mer på nesten det dobbelte. Ikke en

lokal- eller nabolokaltakst hos tele

EUnet og TelePost. Oslonett og Te

gang tenk på et saktere modem. Se

verket. Skal du ringe rikstelefon frem

lePost har flest tilknytningspunkter,

på tallene som en lyddemper for sam

til Internet-leverandøren blir det fort

men Powertech er såpass rimelige at

etableres. Før du bestemmer deg bør

El-kjøp og omtrent alle

boere eller foreldres hyl når de ser

dyrt. Når du har funnet frem til de

det faktisk kan lønne seg å ringe langt

datafouetninger pusher Internet-bø

telefonregningen, jo høyere tall jo

firmaene med lokale tilknytnings

til de få tilknytningspunktene deres.

ker i høyt tempo. Internet er blitt et

bedre dempning.

punkt må du vurdere hvilken type

De vil dessuten dekke aUe de store

Når modemet er i hus, virker som

tilkopling de gir deg og hvor mye de

byene innen rimelig tid. V ær opp

for seg selv bruker side opp og side

det skal og du er gått lei av alle num

tar i månedsavgift og avgift per time

ned på dette kaotiske spindelvevet

rene på TEKNOs BBS�sider, er du

du er på nettet.

moteord og alle datablad med respekt

Å

merksom på at TelePost ikke har
noen faste rutiner for å opprette hjem

av datamaskiner - i tillegg til blade

klar for nettkjenning. For å kunne

ne som kun har 'nettet' som emne.

komme deg på Internet med mode

leverandørene er ikke enkelt for alle

vate brukere, mens dette er såre en

Men hvordan kommer DU deg på

met må du ha en avtale med en In

opererer med vidt forskjellige måter

kelt (og grati s ! ) hos de tre andre.

du

nettet?

sammenligne priser mellom

mesider på World Wide Web for pri

ternet-leverandør som er fast tilko

å prise tjenestene på. Som oftest må

Alle leverandørene har telefon

Til tross for den enorme media

plet med høyhastighetslinjer. Disse

ut med en månedsavgift som gir

støtte og de fleste hjelper deg med

dekningen Internet har fått er de fleste

tar vare på posten din og lagrer mel

deg noen timer gratis. Bruker du net

installeringen

datamaskiner fremdeles sørgelig en

dinger på nyhetsgruppene mellom

tet utover disse som oftest latterlig

nen din . Begge tjenestene er gratis
eller i alle fall billige hos de største

om

du tar med maski

somme og ubesudlet av nettet. Om

hver oppringning. De fleste lar deg

få timene må du ut med en timesav

du er en av disse hjelper TEKNO nå

også opprette egen WWW-side som

gift i tillegg. Noen få leverandører

leverandørene. Men programmene

maskinen din å kvitte seg med jom

signaliserer til omverdeaen at du er

tilbyr gratis nettsurfing om nettene

kan ofte koste noen hundrelapper.

frudommen.

en surfer å regne med.

og/eller i helgene. Det er ikke lett å

Alle de største leverandørene støtter

Det første du må gjøre er å skaf

Når du skal velge Internet-Ieve

anbefale noen leverandører fremfor

Macintosh i tillegg til PC, modem

fe modem. Lommeboka har flaks

Iiandør er du ute etter best mulig In

andre fordi tilbudene stadig skifter

hastigheter opp til 28.8 kbps og har

denne gangen for modemprisene er

ternet-tilgang til lavest mulig pris.

og flere lokale tilknytningspunkter

minst en fast linje til utlandet. Frem-
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over vil vi se flere leverandører.
Du bør ha et omtrentlig bilde av
hvor mye tid du kommer til å bruke
på nettet for å kunne velge rett abon
nementstype hos leverandøren. Svært
få bruker under 5 eller over 40 timer
i måneden. Når du først er kommet i
gang med en surf-session en kveld
eller helg går det glatt noen timer og
du bør ta med i beregningen at Word
Wide Web er lettere å bli hektet på
enn narkotika. Avvenningen kan
være bortimot like problematisk og
bivirkningene av informasjonsrusen
er mindre kontakt med venner i det
virkelige livet og en telefonregning
over gjennomsnittet. Internet er fas
cinerende og det er lett å bli hektet.
Til gjengjeld lærer man en masse om
mye rart - og litt nyttig innimellom.
Heldigvis er det enkelt å bytte
abonnementstype eller Internet-leve
randør, men det er ikke alltid at den
s amme E-post adressen kan brukes
om du skifter. WWW-adressen til
hjemmesiden din om du har en slik
vil nesten alltid måtte byttes.
Kom deg på nettet så fort som
mulig ! Du finner diskusjonsgrupper
for hva du enn måtte være interes
sert i, informasjon om alt du kan ten
ke deg - og det er utrolig morsomt.

Vanl ige nett-tjenester
Elektronisk post: Tekst og datafiler

kan utveksles mellom personer som
har elektronisk postkasse. Den mest
brukte tjenesten på Internet. Posten
er som oftest fremme på minutter
over hele verden .
Nyhets&mDper: Diskusjonsgrupper
hvor alle kan sende meninger/tips o.l.
via E-post, og alle som leser nyhets
gruppen kan se innleggene. Noen av
gruppene er moderert, dvs at innleg
gene sensureres av en koordinator for
nyhetsgruppen. Det finnes hundre
vis av emner fra marsvinbarbering
til seriøst diskusjonsforum for kryo
teknikk (nedfrysning av mennesker).
World Wide Web: Et vanvittig nett
verk du kan klikke deg inn i på sam
me måten sOm i Windows hjelpfiler.
Her finnes absolutt alt, og da menes
ALT tenkelig på de flere millionene
sider nettet består av.
FTP: File Transfer Protocol. Over
føring av alle slags filer mellom to
datamaskiner på Internet. Brukes ofte
når du skal hente programmer og an
net på Internet.
JJlC: Internet Relay Chat. Samme
prinsipp som åpen linje hos telever
ket. AUe skri ver 'i munnen' på hver
andre. Sluker fort hele fritiden din.
.MJ.lD: Multi User Dungeon. Even
tyrspill hvor mange personer fra hele
verden spiller samtidig og møtes i

grotter og eventyrland. Som oftest
tekst, men noen grafikkspill finnes
og flere er under utvikling. Pass på!
Av alt som hekter på Internet er det
te det aller verste ! Ikke uvanlig at
folk sitter 24 timer i strekk og spiller
over 1 000 timer i året.

Tilkop l i ngstyper
Fast linje: Dette har større maskiner

på universitet og høyskoler. Med dis
se kan du oppnå hastigheter modem
brukere bare kan drømme om. Van
vittig dyrt, men studentene får gratis
tilgang på skolen. Dette fører til at
en del studenter f.eks på datalinjen
ved NTH får dårligere karakterer enn
nødvendig. Internet-leverandørene
har direkte linjer til Internet, og det
er disse du betaler for å få bruke.
Direkte linje for privatpersoner er
dyre saker og kun for innbitte surfe
re med tykk lommebok. Forbered deg
selv på å bli stemplet som datanerd.
Indirekte tilkoplin&: PCen virker
som en dum terminal som bare mot
tar skjermbilder fra en større maskin
hos Internet-leverandøren. Program
mene du kjører for å surfe på nettet
ligger på denne maskinen, og du har
en harddisk-kvote hos leverandøren
du kan lagre ting på før du laster
dem ned til din egen PC. De fleste
leverandørene lar deg også bruke
denne kvoten til egen WWW-side.
Med indirekte tilkopling kan det
være et problem at nettleverandøren

A
..

Nå har vi endelig fått Windows 95 - ikke bare i
BETA-versjoner, som alltid er belemret med en
god del feil. Men er Windows 95 virkelig hva
Microsoft lovet?

Bestillingstelefoner til fem Inter
net-leverandører i Oslo-området:

TtdePost
EVnet

Powertech
NorConnect

22461099
220<92700
22958862
22203330
22556300

Finn E. Gundersen

E

WIN 95 er her !

ikke har de programmene du ønsker
å bruke, men som oftest har de en
rikholdig samling og oppdaterer dem
jevnlig. Personlig foretrekker jeg
denne tilkoplingen, men de fleste an
dre foretrekker full kontroll med di
rekte tilkopling.
Direkte tilkoplin&: Din egen PC er
direkte på nettet gjennom modemet.
Programmene du kjører ligger på din
egen PC, og programmene du henter
fra nettet kommer rett til din egen
harddisk. Du har full kontroll over
programmene som brukes, men mas
kinen din bør være en 486 for at ikke
den skal være en flaskehals i syste
met. Denne tilkoplingsformen fore
trekkes av de fleste, men vær forbe
redt på litt krØll i starten når aUe
programmene skal instaUeres.

Oslonett

T

1

Er alle feilene fra BETA-versjonene borte? Hva vil Windows 95 bety
for Apple og IBM? Noen av svarene får vi ganske sikkert i tiden som
kommer. Jeg er ingen stor spåmann om jeg sier at vi går meget spennen
de datatider i møte.
Bill Gates og Microsoft har virkelig slått på stortromma for Win
dows 95, og forventningene er skyhøye. Vi vet at det ny,e operativsyste
met er en gedigen forbedring i forhold til forgjengeren - men likevel:
Står alt skrytet og medieomtalen i rimelig forhold til hva vi virkelig får?
Neppe. Bare se på de nye maskinkravene. Microsoft påstår at en
386-PC med 4 MB RAM og VGA-grafikk skal holde. Det er - for å si
det veldig pent - en sannhet med modifikasjoner. Systemet kan nok
starte opp på en sånn maskin, men da får du ikke startet noen program
mer uten å måtte vente i evigheter på at harddisken har swappet seg
ferdig. Nei, igjen ser vi at reklameguruene pØser på med løfter som ikke
holder. Skal du ha glede av Windows 95, må du minst ha en486/50
Mhz-PC. Og selv den maskinen vil vil gi deg massevis av ventetid (som
du kan benytte til å tenke på om du ikke bør oppgradere PCen . . . ). Skal
du ha en akseptabel hastighet trenger du minimum 8 MB RAM. Ja, helst
1 6 MB eller mer! Dette er ikke å ta for hardt i !
Windows 9 5 jafser kjapt i seg 3 2 M B RAM - det vil s i at den eter alt
den kommere over at ekte RAM, pluss at den stjeler plass fra harddis
ken din som den bruker som såkalt virtuelt minne.
Hvis du skal jobbe med grafikk bør du i hvert fall ha mellom 1 6 og
32 MB RAM i maskinen. Og når vi først er inne på grafIkk, så husk at
det er nettopp dette som er kjernen i Windows 95. Derfor vil du oppleve
det som et slit hvis du har et grafikkort med mindre enn 1 MB RAM - 2
MB eller mer på grafikkortet er ikke å forakte.
Med tanke på de maskinene folk flest har, kan vi nok regne med at
det blir et rush av maskinoppgraderinger i tiden framover . . . Leverandø
rene av maskinvare gnir seg i hendene, for her blir det penger å tjene for
kremmerne i bransjen. Mange har fylt lagrene sine med RAM-brikker i
vente på at Windows 95 får folk til å gå mann av huse til å oppgradere
maskinene sine. Hva som kommer til å skje med prisene, blir også
spennende å se.
I skrivende stund ser det ut til at det skal lykkes for Mr. Gates å
samle dataverden om Microsofts operativsystem. Men Windows 95 er 
når alt kommer til alt - ikke spesielt nyskapende. Mye av hva de
reklamerer med, har både Mac- og OS/2-brukerne kjent til, og brukt, i
lange tider allerede . . .
Yngve Kristiansen

__
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Ø;, ,"_�m'� j.a. maksimal modem

;�� liIiijhet i overføringshastighet fra

'fl���; �Ite- i)6pilllære baser i Norden. Nå er
uvanlig at det er nettet og

ikke modemet som er flaskehalsen.

Og den elendige kapasiteten på de
transatlantiske linjene til USA gjør
at flere og flere får tid til å lage
middag - eller i det minste løpe og
kjøpe seg en Snapple - mens de
venter.

i
,l(ij;jidet -Ilra amerlkan..
Den
Iliflø llaSlialJletefn fører til
st $rnflngen kan bli et
eneste langt gjesp, og at
nettet blir minilre stabilt
for ane oss som bruker
det.
Nettet er blitt så populært - spesielt
i USA - at det holder på å kvele seg
selv. Med den veksten i antall bru
kere Internet har, er det ikke lenge
før vi her på berget må nøye oss
med web-surfing i Norden. Men
selv her merkes det lett at stormen
har stilnet. Med fast tilknytning til
nettet var det før ikke uvanlig å nå
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Studentenes feil !
Egentlig er det mest studentenes
feil. Det er det samme verden over:
De ef late og bruker timevis i «beste
sendetid» foran skjermen. Så lenge
folk (og da spesielt studenter !) har
ferie og er midlertidig avsondret fra
navlestrengen inn i cyberspace, tar
vinden seg opp. I sommermånedene
er nettet faktisk så raskt at du henter
en megabyte over dammen på halv
minuttet. Men den vi kan også skyl
de på den jevne amerikaner. Rett
etter arbeidstid, blir de store Inter
net-leverandørene der borte ned
ringt av nettsultne amerikanere som
skal cybersurfe til de legger seg.

Kapasiteten uforandret
Kurven som viser hvor mange nett-

surfere verden huser, peker stadig
brattere oppover, mens kapasiteten
på nettet nesten har vært uforandret
det siste året.
Smarte programmer som f.eks.
NetScape løser litt av problemet ved
at teksten som ikke krever særlig
mye av nettet - hentes først, og gra
fikken etterpå, men denne positive
effekten er bare av utsettende karak
ter, og løser ingen problemer.
Om ikke så alt for lenge blir
det umulig å overføre stort annet
enn tekst og bittesmå bilder over
større avstander på Internet. Lyd
og filmbiter kan du bare glemme.
Allerede i dag tar slikt ugudelig
lang tid over Atlanteren. Og folk
tror vi får virtual reality på nettet
snart? Dream On!
-

Surf som en gal!
For at Internet igjen skal gå noen
lunde raskt også utenom sommer
månedene, må ryggraden i systemet
oppgraderes kraftig. Problemet er at
dette koster store penger, og de fles
te land er ikke spesielt interesserte i
å bidra. I USA har myndighetene til
og med krevd at Internets ryggrad
skal være selvfinansierende fra april
i år!

Tiden med så å si gratis nettsur
fing (når vi ser bort fra telefonreg
ningen og abonnementavgift til nett
leverandøren) ser ut til å være
ugjenkallelig forbi. I alle fall så len
ge politikerne fortsetter å SNAKKE
fint om «informasjonsmotorveien».
Hva kan vi gjøre? En løsning er
å surfe som en gal mens amerika
nerne sover. Det hjelper ikke mye,
men faktisk litt. En annen løsning er
å surfe når Vest-Europa sover, men
problemet er jo at våre to kontinent
ikke sover på s amme tid. Å sitte
oppe om natta og surfe, gir ikke helt
den samme gleden.
Chaos Computer Club i Tysk
land har forutsagt nettets sammen
brudd før år 2000 på grunn av den
utrolige trafikkøkningen. Så pessi
mistisk er ikke jeg, men det blir sta
dig klarere at tilbud og etterspørsel
på dette området holder til i to ulike
verdener. .
Foreløpig er det bare å pine seg
gjennom tregere og tregere forbin
delser med stadig flere folk i kø.
Aaargh !

[Finn E. Gundersen]
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Pek-ag-klikk på statskringkastingens BBS.

NRKs egen BBS har
vært i drift en tid nå,
men det viser seg at
mange ikke er kjent
med basen ennå. På
statskringkastingens
BBS finner du all slags
informasjon du kan
tenke deg om NRK og
de forskjellige TV- og
radio-programmene.
Det er egne avdelinger
både for NRK-TV og de
forskjellige radiokana
lene P1, P2 og P3.

Her kan du legge inn ønsker og
kommentarer, og du kan hente
frem de siste hit-lister osv. Her er
dessuten masser av bilder, både av
artister, grupper og andre kjendi
ser. Ellers er det mange forskjelli-

NRKs megastar, Synnøve, finner du på
basen.

ge konferanser, akkurat som på
andre oppslagstavler. Her kan du
delta i diskusjoner om alt fra data
spill til miljøvern.
Det er egne konferanser hvor
du kan komme med spørsmål an-

gående radio- og TV-produksjon,
og om utdanning innenfor disse
grener. Internet-interesserte tilbys
konferanser med forslag til gode
nettadresser .
For å kunne utnytte det grafis
ke brukergrensesnittet på NRKs
database må du å bruke kommuni
kasjonsprogrammet FirstClass .
Dette programmet finnes både for
Windows og Macintosh, og kan

Hent ned bilderfra NRKs programmer
- og si din mening om det de sender!

lastes ned første gang du ringer
basen.
FirstClass fungerer i prinsipp
omtrent som Windows. De for
skjellige konferansene vises på
skjermen om ikoner, og så er det
bare å peke og klikke for å bevege
deg rundt på basen. Programmet
er greit å bruke, og ligner på bl.a.
Excalibur-programmet som nylig
er omtalt i TEKNO.
NRKs base er absolutt verd en
visitt. PrØv 22455437 neste gang
du fyrer opp modemet ditt for en
runde på dine favorittbaser.

[Kristian Hannestad]

Jeg bor på en slags øy,
med skogen som nær
meste nabo. Der er det
rådyr, skogsduer, stor
fugl, elg, rev, fasaner,
harer, hakkespetter,
ugler osv. osv.
Derfor syns jeg det til tider er fint å
være der også. Ikke bare sove der,
eller IRCe litt på natta og sånne cy
berting. Jeg liker f.eks. å sitte stille
under et tre og tenke ut fantastiske
ting. Men det har det blitt altfor liten
tid til, for i gjennomsnitt bruker jeg
ca. 1 000 timer i året til å komme
meg til & fra. Så derfor tenkte jeg
denne fantastiske tanken under treet
mitt, at hvis jeg kanskje kunne skape
meg et lite arbeidsrom i cyberspace,
så ville jeg få tid til å sitte mer i
tenkeboksen, eller plukke sopp eller
ta en tur med båten som ligger på
land og tørker på tredje året.
Jeg sjekka ut forskjellige mulig
heter for videokommunikasjon. Et
ter en stund fant jeg ut at ATM dess
verre var utenfor min rekkevide både
teknisk og økonomisk. Til slutt fIkk
jeg kontakt med en entusiastisk kar i
det fordums Televerket, som fortalte
om et nytt digitalt nett som ville bli
kommersielt tilgjengelig våren 94.
Da våren 94 var der, fant vi ut at
det ville nok drøye litt ute i periferi
en, MEN ved årsskiftet 94/95 skulle
dette være ferdig utbygd. Dette pas
set meg egentlig ganske bra, da jeg
akkurat på dette tidspunktet ville
være ferdig med en to-års kontrakt i
Sverige, og vi skulle da prØve ut mu
ligheter for fjernundervisning fra mitt
studio til en høyskole eller to der.
Litt før jul ifjor investerte jeg i
videokonferanseutstyr, bygde studio
og gledet meg til å sette i gang. Sam
tidig satte vi opp et tilsvarende sys
tem på Atelier Nord i Oslo, for å
prøve ut mediet i forhold til kunst
prosjekter. ISDN-oppkoblingen i
Oslo gikk utmerket, tok bare noen
dager å legge den opp. Jeg ringte
opp igjen og purret ved juletider (94),
for å høre om alt var i rute. Det var
det ikke. Grunnet tekniske proble
mer ville det ordinære nettet først bli
ferdig til påske. Men det var mulig
at jeg kunne få en spesialoppkobling
via Tryvann (satellitt) inntil videre.
Etter noe fram og tilbake ble jeg
overtalt til at det beste for alle parter

var at jeg ventet «litt», så ville jeg
snart få en fast og stabil linje. Det
var jo tross alt bare snakk om ca. tre
måneder, så jeg benyttet tiden bl.a.
til å skrive eksotiske artikler for TEK
NO, reiste litt & sånn. Solen begyn
te å varme litt igjen. Jeg ringte tilba
ke til min kontaktperson: Sluttet. Bor
te. Ingen vet noe om saken . . .
Jeg forfattet et brev og informer
te om tingenes tilstand og det faktis
ke hendelsesforløpet. Snakket med
forvirrede stemmer rundt omkring i
«verket», som nå var blitt «nor».
Noen mente at ISDN aldri ville kom
me i min nærhet. Andre sa at jeg
burde holde meg hjemme til visse
tider, da linjen SKULLE kobles opp.
Jeg venta til nærmere angitte tider i
april, mai. . . I midten av april hadde
jeg fått ny saksbehandler, som send
te meg en gledelig melding. Mandag
. . . har vi gleden av å meddele Dem
at Deres linje vil bli installert, og vi
ber om at noen i huset kan være til
stede, da det også vil foretas innven
dige installasjoner. Selvsagt skulle
jeg det, hva spilte vel en skarve dags
lønn for rolle i en slik sammenheng?
Montøren kom med kabler og
ISDN-boks og borra og banka en
halv dag og vel så det. Men da han
skulle koble til, var det liten respons.
Han måtte ut og sjekke, og ble borte.
Ny runde med telefonsamtaler.
I juni ble Yen sinna, og skrev et
like sint brev om at hvis stesjet ikke
var på plass pronto, så .. ! Da fikk jeg
ganske fort et nytt brev, med beskjed
om at jeg den 1 . juli måtte holde
meg hjemme osv. Selvfølgelig skar
det seg da også. Det samme skjedde
den 3 1 . juli. Da hadde de «lagt om
infrastrukturen i området», men in
gen signaler, nei.
Jeg fikk ny saksbehandler igjen,
og i midten av august ble jeg infor
mert om at sentralen nå var testet og
klar, et par dager til bare . . .
Så var HAN også borte vekke.
Garantien på videokonferanseutsty
ret mitt har nå gått ut, og jeg har
aldri fått bruke det! Utviklingsavde
lingen har tydeligvis litt å lære av
inkassoavdelingen sin når det · gjel
der å være effektive og sette makt
bak orda sine. Hvor lang tid tar det
fra regningen forfaller, til linja er
død?

[Johnny Yen]
TEKNO 33
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24·timers baser!

fra kr. 1 00. Dette gir deg mye mer tid

online og INGEN RATIO. Finner du ikke
det du leter etter, står Blue Monday klar

på denne BBSen. Basen gir også ut et
lite medlemsblad hver måned. Medlem
avdet nordnorske nettet ArcticNet. Deja

til å få tak i det til deg! Velkommen lil en
av Østfolds største BBSer!!

Vu blir kjørt på et Microcom FAST EP
28.8k! System: MBBS

691 75699

7784971 1

Bodø BBS
Amiga-BBS meo hovedvekt på pro
5th Dimenslon
PC-base. System: MBBS.
64879453
7Net
PC-base med 28V34-modem. System :
PCBoard.
55296860
ABK-BBS
Atari-base. System: MiniBBS.
67132659
Action
PC-base. System: MBBS.
74807766
AG-3
PC-base. 1 4V32. System: MBBS.
74824729
Agony
PC-base. System: Maximus.
51 662478 ' 51 667385
Agrobase
PC-base. System: MBBS.
72420655
Alpha PI us
PC-base. System: MBBS.
5141 7620 ' 5141 81 1 8 ' 51 41 0585

Amico
Amiga-base. System: ABBS.
52818130

Applause
PC-base. System: MBBS.
61 1 90355

Astrolink
Ny PC-base. System: MBBS.
38261296
Atlantis
Amiga-base. System: ABBS.
32825330
AmigaChord
Amiga, PC, Mac & Atari. System: ABBS.
52818130
Asylet
Dette er en nystartet BBS, som blir
drevet av Grorud Fritidsklubb i Oslo. Vi
har for tiden 800 MB filer, og får stadig
flere. Konferanser fra Star Wars til egen
konferanse for jenter. Ca. 30 prosent av
brukerne er jenter! System: PCBoard.
221 60963
Bajazz
PC-base. System: MBBS.
22307080
Balder
Mestfor PC-brukere. System: PCBoard.
63844284
Banak
PC-base. System : MBBS.

BBS Scandinavia
4300 filer på 750 Mb står og venter på
D E G ! Medlem i TeamNet, IceNet,
SkyNet, SigNet og BBBSNet. Support
for BBBS gis i BBBSNet, IceNet og
lokalt. 307 konferanser. System: BBBS.

System: ABBS.

75522008

5141 0873

Bergen BBS
PC-base. System: MBBS.
55161 1 1 1 ' 551 60404

Byte Castle
PC-base. System: PCBoard .
698841 00 ' 69883700

Bergen By Byte
PC-base. System: BBB/CS.
55324447 • 55323781

Bytes To The People
PC-base. System: MBBS.
64959406 • 64958083

Big Blue
Fem noder, USR V.34. Vi har ca. 6 GB
med filer. Internet. System: Maximus.
22563810

Båtsfjord
PC-base. System: MBBS.

78461822

78984330
Circus
PC-base med Internet-tilbud. Bl.a. stoff
for litteraturelskere. System: MBBS.
35050750 ' 35050172
Cover
PC-base. System: PCBoard.
51 652753

Barcode
Offisiell supportsile for BBBS i Norge,
også med i SIGnet og Fidonet. Ulilities
for BBBS, i tillegg til OS/2-relaterte
programmer. System: BBBS.
67060007

28.800N.34-modem på en 486 DX-2.
Vi er HUB i SCANDI NET, et landsom
fattende meldingsnettverk. På filsiden
satser vi på å ha DEMOER, MODULER
og oppdaterte MBBS-utils. Sysop tar
imot nye brukere med åpne armer, og
hjelper deg igang hvis det er noe du ikke
får til. Filratio på 1 : 7 og en onlinetid på
40 minutter fornye brukere. Medlemskap

uponq hViS du Ik

551 3 1 3 1 9

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

I

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

61 269742
Dalen BBS
PC-base. System: BBBS

BASENAVN
OG -INFO:

I

Dasan Databank
Dette er en av landets største PC-baser.
System: PCBoard.
33459530 • 33458377 • 3345851 8
33458662 • 33458560

Data-Teknisk BBS
Ny PC-base. System: MBBS.
74331705

Deep Sky
Ny PC-base. System: MBBS.
76141879
deFacto
PC-base drevet av organisasjonen
Juvente, som arbeider mot bruk av
rusgifter. System: MBBS.
22385260

Adresse:

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . .

Postnrl-sted :

. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . .••. . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . .

Sendes til TEKNO, BBS-guiden, postboks 49, 1414 Trollåsen.

Dream of Perfection
Online rollespill & Amiga-stoff. System:
ABBS.

64944683
Dreamweb Connection
PC-base. System: PCBoard.

Eaglestar
PC-base. System: Maximus.

Entertainment
PC-base. System: MBBS.

ERRORS_HQ
Program meri n g , emulatorer, OS/2,
DOOM, demos, lydkort + masse an
net. System BBBS.
56350198
EssaSoft
PC-base. System: Maximus.
55135281
EuroNet Information System
PC-base. System: PCBoard.
52716021 • 52730160
FAGnett
PC-base. System: MBBS.
22371 227 · 22370752

62816920

32765599

Deja-Vu

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

22731 1 1 0
Discovery
PC-base. Med i BBBSNet og SIGNet.
1 ,3 Gigabyte med filer. Future Tech
WHO. V32terbo. System : BBBS.
67077861

Festninga
PC-base. System: MBBS.

Dataringen
Ny base. System: TRIBBS.

DatatekniskKafe
Ny PC-base. System: Wildcat.
38023184 ' 38077396

TELEFONNR. (modem) '

300-28800. System: MBBS.

64931 1 1 0

Cyberdyne Systems
PC-base. System: MBBS.

vll l<llppe , bladet )

--------------------------,
BB

til redaksjonen. Tilbyretvell av filer i alle
kategorier for fri download. Spesial
konferanser bl.a. for X-Files, skribenter

51 585845

Cyber Core
PC-base. System : BBBS.

551 67262

KLIPP UT & SEND INN DIN EGEN AN ONSEt (Lag dIn eg6l1

Disco
PC-base med egen TEKNO-konferanse.
Her kan du skrive brev og innlegg direkte

67591997

Cyber
PC-base. System: MBBS.
515251 1 2

Vi er en MBBS-base som kjører på et

Digital Eye
PC-base. System : MBBS.

osv. Gratis NEWS fra Internet. 4 linjer,

Blue Monday
Banana Power
PC-base. System: PCBoard.
57819100

67972090

63974386
Bulrs Eye
Ny PC-base i Bergen. System: PCBoard.
551 04968

Bjørnehiet
Base med grafisk brukergrensesnitt. Du
trenger FirstClass klient-programmet for
å dra nytte av dette, og dette kan hentes
ned fra basen. Basen har tre grup
pekoblede linjer ( 1 4.4 Kbaud) . Mest
Mac, men vi har også endel Windows
filer. Internet.
76932043

Delta Data
PC-base. System: MBBS.

grammering i ASM, E! og C. V42NFC.
Aminet-basertfilområde, CD-ROM m . m .

FICSMlx
PC-base. System: Wildcat.
51 667996
Firda
PC-base. System: MBBS.
57865435

•

57866565

Fischer Chess BBS
PC-base. System: MBBS.
55936959
FIX
Ny PC-base. System: BBBS.
69311 964

bs G l1 I D E N I]I]�G [] I []E N bb� G U I D I
email og Usenet. Vi har støtte for alle
hastigheter opp til 28.8k bps. System:
MBBS.

Holographic Underground
Ny PC-base. System: MBBS.
22323860

64928100
Home of Number 5
PC-base. System: Maximus.

Flight1

filratio eller snik-innmelding i kon
feranser. Internet fra kr. 1 50 pr. år.
Forlatt i (M)iddelalderen? Tråkk inn i
fremtiden med InterMedia BBS! Sys
tem: Wildeat.
321 1 1 255 (gruppekobling)

Sk riv til TE KN O!

Sje kk om din lokale
base
har TEK NO-konferan
se!

22221064
Karten
PC-base. System: MBBS.

HookTownRiver
PC-base. System: MBBS.

52818128
32878459

Allroundbase, men vi har spesialisert

House of Pain
Amiga-base. Konferanser: TeamNet,
UseNet, Email, lokale filer. Moduler/
tekstfiler/Amiga&PC (ca. 4500 filer).
Hastighet: v.32bis/v.FC/v.34 (28800
bps). System: ABBS.
71241 303

oss endel på fly, og spesielt filer til FS5.
Vi har mange sigoper i flykonferansene
- alt fra flygere til F-1 6-mekanikere.
System: MBBS.

61341231

•

61 341482

Høgdas Hulel
2 Gigs online. UCOM 28.8 FC. TLS Dist.
Site Proxima Dist. Site nUts Dist Site.
Masser av OS2-lWindows-filer.
72872861

KD 9000
PC-base. System: MBBS.
38093101

22378660 • 22384942
Fortuna
PC-base. System: OPUS.
77675656

IBMs OS/2-base
Spesial base for OS/2-brukere.
System: Maximus.
66999450
IFAH-BBS
PC-base. System: MBBS.

Forum BBS
PC-orientert BBS med variert utvalg av
Windows programvare. Internet e-mail
og mange newsgroups er tilgjengelig for
medlemmer. Basen har også en on-line
database over BBSer i Norge. Har kan
du b l . a . søke etter BBSer, (og få
informasjon om f.eks. filkategorier,
sysops a l d e r , a n t a l l noder , nett
verkstilkoblinger etc,) legge inn in
formasjon om din egen BBS - og evt.
hente hele databasefilen (dBASE I l l ) for
senere bearbeiding på din egen PC.
System: Wildeat.
69288489
Fredrikstad BBS
PC-base. System: MBBS.
69318745
Fukla
PC-base. System: MBBS.
32768731
Galaxy
PC-base. System: MBBS.
69 1 44931

IJBssen
PC-base som drives av Institutt for
Fredrikstad. System:
69323440
Infolink

\O

InfoLink
BBS

Game World

musikkinteresserte. Stort utvalg i det
siste nye av SW/PD. Basen fungerer

PC-base. System: PCBoard .
52851053

også som elektronisk møteplass for
medlemmer i Dataamatørforeningen
(DAF). Internet-maiI og UseNet-tiigang.
12 linjer gruppekoplet! Egen filservice

Gateway
PC-base. System: MBBS.
22266007 • 22273091
Genius Pig
PC-base. System: MBBS.

for lesere avTEKNO: Bruk kommandoen

TEKNO for enkel tilgang til alle omtalte
sharewarefiler. Vi gir også meget god
hjelp til nye brukere ved hjelp aven egen
startpakke vi sender ut. System: MBBS.
22571600 • 22571604

66779464
Global lssue
Base med filer for både Amiga og PC.
Mest musikk og scenestuff. Freedom of
Speech. Ravezone. Egen konferanse
for programvareprodusenten Uni-Mikro
- trenger betatestere! System: ABBS.
56599920
Grenland BBS
PC-base. System: MBBS.
35546287
Hatlane
PC-base. System : Maximus.
70155315
Helloween
Amiga-base. System: ABBS.
32121 535

InfoServer PDN
PC-base. System: MBBS.
22656370

•

22656434

InterMedia
PC-base. Support for RI PScript (QM
Pro, Telix for Windows etc.). 3 US Ro
botics V.34-noder. Linjehastighet: 2400
til 28800 (V.34N.FC). 1 ,5 Gigabyte
med programvare for fri download.
ScanNetiNordic NetlUNl'netllnternet E
Mail/Usenet News. 230 gratis kon
feranser, 8000 filer, 1 000 nye meldinger
hver dag. Night Owl #1 4 og #1 5 online.
Gratis EduPage Newsletter/EduPage
Update. Beliggende i Hø nefoss, Rin
gerike Kommune, Buskerud. For au
tomatisk Internet-respons: info@inter
media.bbs.no. Internet-alias for orga
nisasjoner/bedrifter o.l. Download fra
første pålogging, ingen resyme-tvang,

Money BBS
PC-base. System: MBBS.

77673231

i film! Konferanser i alt fra Disney til
CultCorner. Med i TeamNet og tilbyr en
rekke NewsGroups. System: MBBS

Most Wanted
PC-base. Vi har skolekonferanser, der
du kan spørre lærere etter lekser o.l.
System: MBBS.
61 1 1 2085

67123899
KKD
PC-base. System: PCBoard.
52726037 . 52726070 · 52726156
52726160 • 527261 1 1

Multimedia
PC-base. System: EXCALI BUR.
22684976 • 22684930

N R Ks BBS for radio- og TV-interes

Multimedia Parad ise
PC-base. System: MBBS.

serte. Konferanser & filer. Internet-tips.
System: FirstClass.
22455437

51 745483
Odin
PC-base. System: PCBoard.

hentet ned med satellittmodem! System:

22227484 • 22228090
Konge BBS
Alle sportsinteressertes BBS. Med
oppdaterte liga-tabeller i fotball fra
øverste divisjon både i Norge og Eng
land, samt toppscorerliste fra disse
divisjonene. Basen kjøres på en rask
Amiga med 1 , 1 GB harddisk, men det er
en BBS for alle, uansett maskin. Sys
tem: ABBS.
71 242907
KRD
PC-base. System: Wildeat.
75188464
Kråkerøy
Heia Østfold! PC-base. System: MBBS.
69344774

NDBF
PC-base. System: Wildeat.
2261 0740

Msc-in-sand
Mac-base med grafisk brukergren
sesnitt. System: FirstClass.
38025573
MacOnline
Mac-base med grafisk brukergren
sesnitt. System: FirstClass.
77017200 • 77017204

Manhattan
PC-base. Tilbyr Internet b illig , og
massevis av filer og konferanser. Her
fårdu28.8 Bps Connect. System: MBBS.
3801 5742
MathiIda
PC-base. System: MBBS.
5271 1648 • 52715206
Memo
PC-base. System: Maximus.
77652472

61 260299 • 61 265599
Online Music
PC-base. System: Wildeat.

Neptun
PC-base. System: MBBS.

61 262788
3270071 9

Nes
PC-base. System: MBBS.
62353406
Neverland
PC-base. System: PCBoard.
3702731 1 • 37022159

Oven Information
PC-base. System: PCBoard.
69280381
Paradise
PC-base. System: BBBS.
69882895
PCK-EAM
PC-base. System: PCBoard.
751 79468

NoraWin
PC-base. System: OPUS.
77678043

�Nordland

Nordland BBS
Laffy's
Ny PC-base. System: MBBS.
69192107

Mellom 1 1 00 og 1 300 pålogginger, samt
1 200 til 1 500 skrevne meldinger, daglig!
PC-base med mye for I y d - og

22374249 · 22376869
22379646 • 22372869
Norway
PC-base. System: PCBoard.
51 543671 • 51 544681

Mikkel
PC-base. System: MBBS.

KjoleFilm Ltd.
Dette er basen fordeg som er interessert

MBBS.

Journalistikk
MBBS.

skrive brev og meldinger til TEKNOs
redaksjon i konferansen MAG.TEKNO.
System: BBBS.

N R K Interak1iv

78471042

KLN
Mest for PC-brukere. Bl.a. filer som er
55195730

så det kommer inn nye filer for OS/2
daglig, men vi har selvsagt også filer for
DOS og WindciiNs._Du finner aktive
online-doors her (spill), hvor du kan spille
mot andre brukere via BBSen.Du kan

221 63954

Key Stroke
Amiga-base. System: ABBS.

Folkehelsa
Oppdatert informasjon fra Folkehelsa.
Her kan du bl.a. finne fakta om AIDS.
System: MBBS.

Mike's
Stor, seriøs PC-base-drevet av mannen
bak MBBS-systemet, Mike Robertson.
System: MBBS.
22416588 · 22410403 · 22337320

distribusjonsnettverk for OS/2-brukere,

ELEKTRONISKE OPPSLAGSTAVLE

PC's Nest
PC-base. System: PCBoard.
73914522
Perleporten
PC-base. System: OPUS.
77633003

•

77633004

Gå nye veier i BBSenes verden! Vi
kjører grafisk brukergrensesnitt i beste
Windows-stil, med grafiske skjerm
bilder og menyer. I tillegg til dette har
systemet multitasking, som innebærer
at du kan gjøre flere ting samtidig. Du
kan f.eks. laste ned filer samtidig som
du poster et langt innlegg i en
konferanse, og opp i alt dette fører en
direkte samtale med en annen bruker
som er pålogget. Forhåndsvisning av
bilder og avspilling av lydfiler. Share
ware og PD. Du trenger Excalibur
klient-programmet for å benytte deg av
Nordland BBS, og det kan du hente
gratis fra basen. System: EXCALIBUR.
75515163

Planet Warp BBS
PC-base. Spesialiteter: Alt for OS/2.
Kunst- og tegneseriebilder. Emulatorer
for Amstrad, ZX og Commodore 64.
74164374
Plankeby'n BBS
Tidligere Bondelandet BBS. Amiga
base med noen PEZE-filer. 28.800modem. Ratio 1 :6 for nye brukere. Free
time/leech for betalende medlemmer.
MASSE C-64-filer!
69345528

PowerLink
PC-base. System: MBBS.
38020391

Norsk Bulletin Service
PC-base. System: MBBS.
32781280 · 32781 010
32781040 • 32780695
NorthPole BBS

Mercurius
PC-base. System: MBBS.

Programmers BBS
PC-base. System: MBBS.
22715107
Programmers Paradise
PC-base. System: Maximus.
55290012

71 1 73223
Rallarni
PC-base. System: Wildeat.

Midnight Sun
Nesten 1 0 GB med on line filer. I nternet
mail, UseNet, Rime (relayNet), WEB,
U 'ni Net, Planet Earth Net, Basnet,
SourceNet. Nordnorges største base?
System: PCBoard.

75584545

76948870
Mestfor PC-brukere. Herfinner du over
300 konferanser som er delt opp i seks
nettv e r k , h v o r av to er STO R E
internasjonale nettverk - hvor d u kan nå
folk i alle kanter av verden. Medlem av et

Flere baser

>>

G U I [) E N b Ils G U I D E N

» » » » >.>->->
ers ikten over
I nors keerov
baser fin ner du på
�e fleste BBSer under
I f,'n
avnet bb
Oktob

MPEG-animasjoner, spill, Windows-pro
grammer, en haug med Amiga, nettverk
utils og en hel drøss med andre stilige

Reality2000
PC-base. System: EXCALIBUR.
22733269

ting. Kjører MBBS, BBBS og SBBS! Tre
snille sysoper. . . ;-)

Roars BBS
PC-base. System: MBBS.

7433 1 3 1 3
74398549

Rolvsøy BBS
PC-base. Sysop er fotograf, og det er
masse flotte bilder på denne basen.
69338991

SYSOP på Point X. En infopack til
sysoper erfor øvrig under konstruksjon,

RunWay
PC-base. System: Foss/2.

denne vil bli uploadet her og der. Vi får
tak i alle nye utgivelser på demoområdet
ganske fort, og vi er dist.site for flere

72557153

om dette til CYBOP på Spacebar, el/er

norske og utenlandske demogrupper b.la Orchide WHO. Vi har også kon
feranser som f.eks hifi, filosofi m . m .
Modem: 28.8 V.everything.

Saltrød Horror Show
PC-base. System: RBBS.

64933499

37031378
Sidewalk Cafe
Norges klart største demo-BBS. Drives
av Espen Grimsgaard som er medlem
av demogruppa Gollum. Har alltid det
nyeste innen demoer, introer og ting
som hørertil den delen av dataverdenen.
Headquarterforen rekkedemogrupper,
bl.a. Future Crew. 1 ,8 Giga HD, USR
Courier 28k8 V34 modem. Medlem av
fø lgende meldingsnettverk: Demo
groups Interchange, Gathering the
Scene in a Network, Computer Music
Net, SkyNet, ProgNet, PascalNet og the
Norwegian Demo Connection. Sam
menlagt kan du nå rundt 1400 andre
BBSer fra Sidewalk Cafe. Prøv også
Sidewalk Cafe's WWW Homepage http://www. nano.no/-espenglgolluml
sidewalk.html
System: PCBoard.
35512227
Skyline

T h e South BBS
Norges sydligste BBS. Her finner du et
stort antall filer og konferanser. Medlem
av NordicNet og Powernet. Vi prøver å
være en seriøs base, men det hindrer
ikke et godt miljø . System: PCBoard.
3826531 5

57654044
Skribenten BBS
PC-base. System: BBBS.
73516633

35990991

74391488
Total Destruction
Ny Amiga-base. System: ABBS.
751 71 1 36

PC-base for sportsinteresserte. Basen
har egen Web-side, News-konferanser
fra Internet, terminlister, tippekuponger,
spill, POlarnet, tippeprogrammer,
statistikk, sportsbilder o g sportslyder ( ! ) .
O g d e t er gratis. Støttemedlemskap
svært billig . Velkommen! Web-siden til
S po rt s B B S h a r a d ressen http://

551 38653
StoneHenge
PC-base. 4 G B og 1 5.000 filer! Vi har
og

spesialisert oss på lydmoduler
bilder. System: MBBS.

Traders Mascot
PC-base med grafisk brukergrensesnitt.
System: Excalibur.
70129014
Trucker BBS
Ny PC-base på Kolbotn utenfor Oslo.
System: MBBS.

66803092

Sorcerer BBS
PC-base med hovedvekt på pro
grammeringsrelaterte filer og kon
feranser, men vi har også et godt og
allsidig fil utvalg. Terminate support site.
System: BBBS.
72852378
SpaceBar BBS
SpaceBar er nå HUB for og har vært
med på å starte NSX, (NorwegianScene
eXchange) som er Norges fø rste Scene/
Demorelaterte nett! Vi utveksler to
ganger 1 0 konferanser to ganger i
døgnet, hvorav syv er demo relaterte,
med BBSen Point X. SceneBBSersom
erinteressertiåjoinekansendesøknad

-

66906972

X-Files
PC-base. System: BBBS.

66791943

Vello
Ny PC-base. System: MBBS

- *

63801063

6381 1 585
Zilent
PC-base. System: BBBS.

XBase
PC-base. System: XBBS.

22495392

TE K N O

Absolute Amiga!

ABBS Support .
Alpha Centauri

75690208
Twinz
PC-base. System: MBBS.

Street Anarchy
PC-base i Asker utenfor Oslo. System:
BBBS v3. 1 1 /D.
66848867
Sunny Hill
PC-base. System: MBBS.

TechBase, NIH
PC-base. System: MBBS.
76947380
The_Hobbit

siden det grafiske brukergrensesnittet
vi benytter ikke er å få til på andre
plattformer. Men PC-brukere kan logge
seg på i ASCII-modus. Vi bruker et
spesielt terminalprogram som heter
Iceterm, som kan hentes fritt ned fra
basen. Tilbyr Amiganet-konferanser,
Internet newsgroups og Internet email
konto. Supportbase forlcebbs-systemet,
som kan bestilles på basen. Sysop:Geirr
Winnem. Amiganet-adresse: 39:220/
1 06.0. Fidonet-adresse: 2:200/427.50.
Internet-adresse: hobbit@ct.se. System:
Icebbs.
61 263826

The Ice-Cave
12 gode grunner til å ringe The IceCave: Vi har to stappfulle CDer med
programvare (Too Much Shareware
1 &2), en haug med gode bilder, stilige

....

. . .
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.

.

AmigaZone
Andeby

....
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.

.

..

.

..

......

.
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22556955
Vestnes Data
PC-base. Wildcat.
71 1 80836

VilleMo BBS
PC-base System: MBBS.
77747493 · 77747480
Virtual Light
PC-base med bilder av mange slag.
Dessuten en god del filer innen OS/2,
DOS m . m. + endel PC-demoer. Sys
tem: BBBS.
671 57235
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mye scenestuff! . . . . . . . . 77073882

Fallen Angels . . . .
Falling . . . . .
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Digital Warfare
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�9�431 ?'0 .'

Global lssue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56599920
Hot Shot . . . . . .
..

..

Hyperstate
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Nostromo
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6383071 0
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Mordor • lots of demos etc .

Weird World
PC-base. System: MBBS.

..

...

.

.....

..........

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

.....

..

...

Atlantis .

Azylu m . . . . . . .

..

Warlord
PC-base. System: MBBS.

.

....

Dark Nature

USIS
PC-base. System: MBBS.

....

. ...

Arcane's M usic Bo

Circle of Protection
22301 8 1 0

..

.........

AmiNor . . . . . .. . . . . . . . . . .

Bitflow

Twilight
PC-base. System: MBBS.

6691 3867 • 66913862

Basen kjøres på en Amiga 2000, og er
primært beregnet på Amiga-brukere,

Solund BBS
PC-base. System: PCBoard.
55348145

Z �p
' .

73523018

TIC City
PC-base. System: BBBS.

76946456
Slektsforum
Slektsforskning er en spennende hobby.
Er du i nt e re s s e rt , kan d u f i n n e
likesinnede på denne basen!
System: PCBoard.

.

-

Xanadu
PC-base. System: MBBS.

.

SKO-basen
PC-base. System: MBBS.

-

World Centre
PC-base. System: BBBS.

Terminus
PC-base. System: Maximus.

Thunderball Cave
PC-base. System: PCBoard.
22567018 • 22568082 • 22569554

NVE NR. : 6680821 1 · 6680921 1

-

-

I
I

22693040

Starship
D e m o o ri e n t e rt B B S . WHO for to
demogrupper, xPose og Misc Dezign.
System: PCBoard.

System: MBBS.

- - ,

s9510

� _

38043859
623421 31

55201528

redaksjonen. Tilbyr Internet-aksess (post
og nyhetsgrupper) for 1 00 kr. i året.

33772109
Wobble World
PC-base. System: MBBS.

TOOMM
PC-base. System: MBBS.

SportsBBS

www.vestnett.no/-sports/
System: PCBoard.

Med sharewarefiler som er omtalt i
TEKNO. I konferansen TEKNO kan du
sende brev og meldinger til TEKNO

Win Power
PC-base. System: Power.

... . ..

....

38046718
5 1 521 775

. .. . . . . . . . . . . . . 577301 1 9·
..

...........

;:.:. :� .� . . . . . . : ........ ............ 5591 6244
...

.

.

.

.

.

Pompel & Pilt • fr�e download . . . . . . . . . .. . : : : ' . ..67076803
.......

..

..

61 256878
West Coast
PC-base i Sogn og Fjordane. Nesten 1
GB shareware for medlemmer, og
mange konferanser for alle brukere. To
linjer, 300 - 28.800 bps. System: Wildcat
v.4.01 .
57740764 · 57747725

Shadowdale . .
.

.... . . . .

. .
..

...

..

...

. . . . . . . . . : . . . . . . . . 56333995
.

.

.

.

Shaolin Temple . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 56356069
Silverhawk

..

.

. .. . .

. : : : : . : . . . . . . . . . .. . . . . .·

...

: : . . . .. . .. . . .. . . . : 649341 60

Star Shot . . . . . . : : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 63981955"
.

..

Sum en Cafe

.

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

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

22732385

Q

�c
CD

Wild Kitten
Ny PC-base. System: MBBS.
38085668

Wild Palms
Amiga-base. System: ABBS.
64925834
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I

GURU

PÅ NErrET: Tim Robinson, som bl.a.

e ra u . d b . e ra u . e d u/-e l st o n/
iufog.html.
- Yes, indeedee. . . we 're he
re . , not at St. Alphonso's Pan
cake Breakfast, b u t a t Tim

•

har laget Excalibur·systemet.

også på The Dilbert Zone på

http ://www.un itedmedia.com/
com ics/di lbertl.
Et firma som kaller seg Bo

..

Faksimile fra WIRED.
•

Robinson 's home page: Du kan
treffe mange guruer på nettet.

Apropos babes i cyberspa�

ce: « Babes på nettet var en vits , »

En av dem er utvilsomt Tim Ro
binson, som bl . a. har utviklet

forteller d e n n e mannen, Robert
Toups, til bladet Wired. I mai
måned satte 27-åringen opp en
babes-site på nettet. Her la han
inn linker til andre babewatch-si
tes, og supplerte m ed sine egne

BOTW

ratings. Men reaksjonene fra kvin

�

UPDATED August 5 , 1 995

nelige nettsurfere uteble ikke: No
en av dem opprettet egne « anti
babes» -sider på nettet i protest,
mens andre ba ham om å fjerne
siden sin. Nå har Robert Toups 
for balansens skyld, ifø lge ham
selv - opprettet en ny side på

http://www.tyrell.netl-robtoups/
BABE.html - med bl.a. linker til
feministsider andre steder på net-

38 TEKNO

tet, og - skal vi tro ham rett absolutt ingen cyberbabes.
Er du interessert i mer høyt..
flygende saker, kan du prøve In
ternet U FO G roup på http://
•

sialisert seg på å arrangere kurs
for fotografer som vil ta bilder av
menneskekroppen ute i naturen.

BBS-systemet Excalibur. Stoff

Endel meget fine bilder ligger på
denne siden, som du fin ner på

om dette systemet, pluss humor
og mye annet, finner du på hjem
m e s i d e n h a n s - på h tt p ://

http://www.lavondyss.comlbo
dyscapes/.
•
Macintosh-brukere kan finne

www.ionet.netl-timtroyr/indexl
shtml.

i nt e r e s s a nt p r o g ra m v a re p å

•

Ikke akkurat babewatch.

dyscapes Phototours har s pe

Bra komix finner du for øvrig

SPRINT STOP MACINTOSH I N
TERNET SOFTWARE på http://
www.sprint.com/internetlmac..
tools.html.
Stadig flere tv-stasjoner opp
retter egne web-sites. Naturligvis
og.s å CNN, som bringer nyheter,

•

værmeldi ng , kommentarer osv.
på http://www. cnn.com/.
Online-oppslagsverk tilbys fra
Universitetet i Tromsø. Her kan
•

,

.. , eUer,for den saks skyld. en RU!. . .

du bl.a. boltre deg i norske og
utenlandske ordbøker. Prøv http:/

Iwww.ub. uit. no/d i etionaries.
html.
•
Ballooning OnUne! er stedet
for alle som svermer for luftba.l
longer. På http://sunsite.une.
edu/balIooning finner du masse
vis av info om ballonger. Her er
en rekke flotte bilder fra ballong
ferder, nyheter o m værforhold
osv. Da vi var innom , var det dag
lige rapporter om orka.nen Felix -som da var på vei mot USA fra
Atlantere n . Også klubb- og e
maU-kontakter .
•

Heavy metal fans har mange
-

m uligheter på world wide web.
Sjekk inn på f.eks. PROGRESSI
VE M ETAL PAG E på http ://

www.eontrib.andrew.em u.edu/
usr/rd321prog.html eller RARE
LIVE MUSIC SOURCES på http:/
l e s . b r a n d e i s . e d u/- m i k e bl
sources.html
hvis du da i kke
heller vil stikke i n nom METAL
COR N E R på http ://www.cs.
vu.nl/-bmklinglmetaLhtrnl . Hvis

CNNs velkomstside, og online-værkartet over Europa.

--

ikke noe av dette faller i smak,
kan du jo prøve THE INFERNO
ZINE på http://www.dse.nllinfer

no/.

[-surt]

SU RF!

Cybersurf! finner du også på http://www.telepost.no/teknol
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Kontakt? Bytte? Kjøpe? Selge? Skriv til: TEKNO, BØRSEN. POSTBOKS 49, 1 41 4 TROLLÅ SEN
KODERE ! ! ! Trenger

melig. Ring eller fax Fro

•

OS/2 Warp, med bo

V34, internt modem sel

•

for bytte av spil l , SW, mo

de på 55295823.

n u s pakke ( I nternet, fax

ges for ca. kr. 3. 300,-.

d u l e r og b i l d e r . 1 00 %
svar. Skriv til: Morten Tø
rum, BotnIisvingen 27,
7580 Selbu.

386SX 33 MHz ho
vedkort + 4 MB RAM sel
ges for kr. 1 .000,-. Ring

m . m . ) på 36 disketter, sel
ges kr 250 + porto. Pak
k e n er u å p n e t . Tlf. :
51557751.

Modemet er 3 måneder
gammelt, og pent brukt.
Selger kan nås på tlf.
693 1 7616.

dere musikk (mjod, s3m)?
Vi trenger i hvert fall ko
dere. Vi har egen gruppe
og lager mye musikk på
PC. Send noe du har pro

Dan Neufeld på tlf. 2268831 7.

•

Internet PC-kontak
ter s ø ke s . E - m a i l t i l :

•

PC-kontakter søkes

•

•

PC-kontakter sø kes

•

for bytte av SW, spill, pro

Hei alle TEKNO.. lese ..

re hjemme i gode gamle

gram mert , og vi sender
deg noe m usikk.. Er du in
teressert i å være vår ko
der? N ø l ikke! Hilsen Tor
Magne Kristiansen, Fur

g ram osv. Liste :::: 90%

•

trhl@noner . abb . no .

svar. Skriv t i l : Kjartan
Den Pedersen, 2190 Dis

CD.. ROM ..spiliet Fifa
International Soccer sel

ges m/Gravis gamepad .

•

Internetkontakt? Jeg

Norge. Kom på besø k til
meg her i England, på min
Homepage , hvor du bl.a.

emi.

Kr 250,- (evt. u/gamepad:

er 1 6 år, har i n teresser

kan downloade smakebi

kr 200,-) . Skriv til : Mor
ten E. Skare, Brunestyk

som Internet, film og sport.
Send en e-mail til:

h t tp : / / www . t e am 1 7 . c om /

Best 1 4.4 EC faxmo
dem selges til høystby

ket 4, 5035

andersg@vestnett . no

private /bj orn / index . html.

dende over kr. 1 . 000,-.

•

486 DX2 VLB med

256 KB cac h e , 33 MB
RAM, 330 M B SCSI H D ,
PriMax håndscanner, Ca
n o n BJ 1 0 b l e kkskriver
(360 x 360 dpi) , ATI Grap

Bergen

ter fra CDer. Log g inn på

Sandviken.

Amiga 500 med 2 , 5

nes, 821 5 Valnesfjord.
•

Ubetydelig brukt. Kun 1 år
gammelt. I nkl. Trio data

PC-kontakter søkes

MB RAM , Workbench 2 . 1 ,

Western Digital Cavi
ar 2540 Disk ubrukt i min

for bytting av PD og sha

ekstra diskettstasjon, Phi

nye maskin AT&T Globa

dows og kabelovergang til

hics U ltra Pro 2 MB gra
fikkort, N EC 2x CD-ROM,
SB Pro lydkort med høyt
talere, NEC MultiSync 2

reware. N B! Digger skyte
s pi l l ! S kriv t i l : Jann H.
Strømme, postboks 1 10,
8475 Straumsjøen.

lips monitor og endel pro
gramvare, spill og disket
ter, selges for ca. 3.000,
. Henvend deg til Harald

lyst 630 selges for 1 . 1 00,
snarest. (Har to SCS I-dis
ker som jeg heller vil bru
ke . ) Send en e m a i l t i l :

Amiga. S kriv til: Bent Ro
bert Gjendem, Blåbær
stien 13, 6440 Elnesvå
gen.

skjerm, 1 x 3,511 og 1 X
5,2511 disk drive (HD), Win
dows 95, SeaWo lf C D ,

Vil du bytte spil l og

Brombach på tlf. 22673746 eller via e-mai l :

andersso@powertech . no .

•

haralb@i fi . uio . no .

•

Loom C D , H ugo o g mye

bhts@telepost . no or

mer til salgs meeeeget ri-

mer info ! ! !

•
•

m e r?

Send

e-mail

til

f å få

•

USRobotics Courier

•

fax norsk versjon for Win

•

PRINTER? Selger min

Kun 250 MB tape. Skriv

« n æ r m e s t i kke-bru kt e »
p ri nt e r , e n H P d e s kj e t

t i l : Thorleif Svendsen,
Neshaugane 20, 54 1 0

Ta kontakt på 920 1 1066.

PC-kontakter søkes!

300-Series fargeskriver.

Sagvåg.

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

--------------------------,

1.

.
.

.. - • n__ -

-

<an ;ske B ø R s E N
l se o9 s å d en e,ekt
på T E K N Os Internet-utgave :

http: //www.telepost. no/tekno/

BØRSEN er åpen for alle privatpersoner som vil komme i kontakt med andre
datainteresserte for utveksling av erfaringer, bytte av shareware osv. All
annonsering er gratis.

ANNONSETEKST:

I

TELEFONNR. :

Selger følgende C D
ROM-titler: The 7h Guest

•

�;� ����:��Fp�n��

•

Jeg selger 386SX 33

2268831 7.

(2 C Der) kr 1 50 ,-, King 's
Quest VII ( 1 C D , W i n 
dows) k r . 250,-, Cyber
War (3 CDer og 1 musikk

Big risk! Skriv til : Torgeir

CD) kr. 350,-. Rebel As
sault kan evt. tas i innbyt
te. Kontakt Paal Andre
assen, Falsens vei 1 0,
3600 Kongsberg eller via
emai l : paaland3@knoll . 

Amundsen, Glitregt. 13,

kih . no .

•

Amiga 1 200�kontak�

ter ø nskes for bytting av
alt mulig (demoer, modu
ler, pics. osv.) . No disk :::

3600 Kongsberg.
•

Am iga-kontakter sø
kes for bytting av demos,

•

mods, uti i s . , spi l l m . m .
Foretrekker AGA. D isk
reply! Skriv t i l : Andreas
Dahl, postboks 92, 2044
=

H e i ! J eg heter Ken

neth og er en gutt på 1 5

år fra Norge. Jeg lurer på
om det er noen som vil
utveksle spill og program
mer med meg. E-mail til:
sydoW@telepost . no .

Frogner.
•

Amiga-kontakter sø
kes for bytting av alt mu

synther, moduler o g effek
ter m . m . E-mail larskr@
sofus . hiof . no eller mo
biltlf. : 9061 7375.

lig (demos, spil l , program
mer) . Liste/disk
1 00%
svar. S kriv t i l : Tommy
Stenberg, Grågåsveien
1 7, 1529 Moss.

•

Navn :

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

Adresse:

......................................•.............•................................•......... .................

PostnrJ-sted:

. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . .

Diverse mid i�utstyr
ti l s a l g s : S a m p l e r ,

=

•

Bytter HOF og Gabri
el Knight (HD) mot andre

spill (helst CD-ROM ) . Sø
ker også kontakter for ut
veksling av spil l m . m . Lis
tedisk
90% svar. Skriv
til: Magnus S. Bøe, Gt. 5
=

nr. 1 0, 6700 Måløy.
•

Jeg lurer på om noen

kan hj e l p e m e g m e d
eheats t i l Oune 2. Send
evt. en snailmai l til Mag
nus Fra n tzen A arøe,
Venstre Tunhøgda 3,
7058 Jakobsli.
•

Ønsker å bytte spi l l ,
programmer, demoer, mu

sikk, osv. Skriv til Frode
Paulsen, Langørveien
30B, 9900 Kirkenes (for
Oie-80 tape) eller Vidar
Hoel - viho@oslonett . no
- (for disk 3,5").
•

Am iga 2000 030 sel
ges. 1 05 MS H D, 030 25
MHz aeeelerator, 3 M S
minne, 1 084-monitor, pro
gramvare. Selges for kr.
8000,-.
Klausen@ix . netcom . com .
•

Microsoft Office-pak

ke. Nyeste ugave Word
6.0, Exeel 5.0, MS Mail og
Powerpoint. Selges med
ubrukt l i s e n s . S kriv ti l :
Bjørn Riise, Vålerenggt.
1 1, 0657 Oslo.
•

1 6 M B 30-pins SIMM
RAM selges for kr. 3.000.

486DX2 66 M Hz VL ho
vedkort med 4 MS RAM
selges for kr. 1 .500. Ring
Christian på tlf. 66801 336

eller send e-mail til :
c . o@warlord . bbs . no .
•
Hei ! ! J e g er på utkikk
etter et Gus lydkort eller

Soundblaster A WE 32 og

en I ntel 80486 OX2/66.
Skal du selge noen av de
lene fint brukt, så skriv ti l :
Kåsbøll,

Inger-Karin

Breivn. 1 0, 7320 Fann
rem.
•

.

PC-kontakter søkes

for bytting av programmer,
sp i l l , m u s i kkfi l e r (wave ,
midi) og erfaringer. Skriv
til: Trond H. Haug, Ole
Edvarsens vei 7B, 2600
Lillehammer.

�

På denne siden vil vi ta for oss noen
skiver (vinyl, CD, CD-ROM) for hvert
nummer. Det kan være ferske skiver, el
ler årgangsskiver. Det viktigste er at de
må være enten så bra eller så håpløse
at det er umulig å glemme dem. For
trinnsvis det første. Skivene skal selv
følgelig være TEKNO-relaterte. Dvs. alt
fra The Nice til The Orb kan dukke opp
på denne siden.

Jeg har tatt noen telefoner rundt til bransjen, men grunnet
kort tid tid til deadline, har jeg ingen rykende ferske ny
heter denne gang. For å si det som sant er, jeg har heller
ikke snubla over noe kjempespennende helt ferskt i denne
gata, men det kan jo være min skyld. Kanskje plateselska
pene prØver å rette på det til neste gang? Derfor skal jeg
ta for meg noen skiver jeg har kjøpt selv, helt alene, i år.
Det de har til felles er en salig blanding av reggae, dub,
hiphop, tekno, rock - noen liker å kalle det trip hop, for å
gjøre det litt enklere . . .
For noen år siden oppstod noe som ble kalt The Man
chester Scene med band som New Order, 808 State,
Happy Mondays, Stone Roses m.fl. Det svingte en
stund, miljøet ble for tøfft og mange forsvant. (Noen er
faktisk på vei opp igjen, og jeg venter spent på nye ski
ver.) Det siste året har det dukka opp en ny scene, nemlig
The Bristol Scene. Det er mulig den har vært der enda
lenger, men det visste ikke jeg - da.
Bristol ligger et par timers kjøring fra London, forbi
Reading og ut mot kysten. Intel bruker å sende brev der
fra. Ungdommen her er flaska opp med reggae og det som
hører med. Det er nesten fysisk påtrengende i musikken,
som er så cool, laidback, leken og eksperimenterende, at
det nesten kan bli for mye. Nei, det er ikke for mye, det er
stort. Jeg leste litt om dette da jeg turnerte England i fe
bruar, og da j eg kom hjem prøvde jeg å få tak i noe av
Tricky, som da prydet de fleste musikkblekker på øya.
Den var ikke å få tak i ennå, så mens jeg lette etter Massi
ve Attack som selvfølgelig var utsolgt, fant j eg en dubmix
av Mad Professor (liveomtale av ham & Tricky i forrige
nummer).

Massive attack v. Mad Professor
- No P rotection
Det tok en liten stund å
venne seg til denne salige
mixen av overraskende
musikalsk fiksfakseri,
men da jeg tente, ble jeg
hekta. Stort sett en instru
mental, seig blanding
som er vanskelig å overse
når kvelden kommer.
Mad Professor er som
tidligere nevnt ingen nykommer, han har hatt fingern bor
ti ikke mindre enn 1 20 skiver over noen år. Legg spesielt
merke til Bumper B all Dub (Karmacoma).

Tricky - Maxi nq uaye
Så fikk jeg endelig fatt i
Tricky - Maxinquaye og var frelst. Han kjører
løpet enda lenger, med
flere inputs fra forskjelli
ge stilarter og med tekster
av en annen verden, f.eks.
helvete. For Tricky eksis
terer det ingen grenser,
han kaller seg gjerne et
medium eller formidler. Media ynder å trekke fram de tøf
feste frasene. Selv avfeier han alle spekulasjoner og sier
han er først og fremst poet, og skriver det som faller ham
inn. Skiva har det meste du kan forlange av et stykke plas
tikk, noen umiddelbare som går rett hjem. Andre kommer
hjem etter hvert. Vanskelig å ta ut av CD-spilleren!

:==;r. -

Massive Attack - Protection

Etter langt om lenge så
I
jeg tilfeldigvis Massive
Attack - Protection - og
lurte på om det var noen
vits i å investere i denne,
som jeg hadde hørt dub
versjonen av et halvt års
tid nesten sammenheng
ende. Det var det! Tricky
synger noen av låtene her
også, som jeg nesten var forplikta til å like best. Men det
er ikke alt, skiva bobler over av perler, som Protection,
Karmacoma og Eurochild (fin��s i utallige utgaver, bl.a.
Hell is around fra Maxinquaye og The Hell E.P.)
...... .

-- -

Brian Eno - Nerve Net
Til slutt vil jeg også nev
ne Brian Eno - Nerve Net
- the Godfather of ambi
ent himself. Har ikke noe
med Bristol å gjøre, men
har vært en foregangs
mann innen elektronisk
musikk så lenge jeg kan
huske. På Nerve Net
( 1 992) som er Enos siste
«rene» musikkprosjekt, er det dog ikke så mye ambient at
det gjør noe. Det syder & bobler av syntetiske kraftperler,
mye funky stoff. Her er alt bygd opp av mesteren himself,
ikke særlige spor av andres samplinger. Eno har etter all
sannsynlighet et velfylt lydarkiv av egne greier, og går
sine egne veier, som vanlig. Det siste prosjektet fra den
kanten (hvis vi skal se bort fra diverse særdeles vellykke
de produsentjobber) var Headcandy - en CD-ROM som
ble omtalt i TEKNO tidligere i år, og som finnes for både
PC og Macintosh.
Andre som kan være vel verdt å sjekke ut fra Bristol
mens høstregnet sildrer ned, er bl.a Earhteling og Portis
head. C U : )
-

johnny yen
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O f f l i ne r e !

Inte

Hva med en liten test av offline-readere ? Jeg
kjenner en god del personer som ikke vet hva
offline-lesere er, eller ikke bruker det, men
gjerne vil prøve seg.
Endel reportasjer om forskjellige trackere
som er ut� på markedet, hadde heller ikke
vært så dumt.
Hva med å kåre BBSer til: Norges beste,
Norges mest useriøse, Norges største, Nor
ges minste BBS og Norges VERSTE BBS, slik
at man kunne få innblikk i BBS-miljøene i
Norge, h vor man vil like seg best, h vor man
vil trives bedre osv. ?
Forresten: Går det an å hilse til personer
via TEKNO? Hvis det er mulig, vil jeg gjerne
hilse til: Kaja Kjølås, Anne-Jo Schrøder, Elin
Hauger, Bjarte Bø, Sondre Mortensvik og
Ove!
knut. eltvik@infolink.no

Skj erp dere !

Nå er det på tide at dere sjerper dere litt! Å ha en omtale av Gathering 95 fra
PÅ SKEN i sommernummeret er helt på trynet! Og når dere først skriver om
G95, så burde dere føye til at vinnerne ennå ikke har mottatt premiene sine
ennå. En annen ting er Windows 95. OK - det er et bra operativsystem, men
ikke akkurat så utbredt at det er verd å ofre så store deler av bladet til det.
Jeg kan ikke huske å ha sett en eneste artikkel om feks. OS/2 Warp, et
operativsystem som krever mye mindre maskinkraft og minne enn Windows
95, og som er mye mer utbredt.
Markus Hjertø

U
1 . Techno/Rave
2. PC
3. Coding
4. Mobiltelefon
5. NRK Petre
6. BBS
•

T

E

1. Rock 'n 'roll
2. Amiga
3. Hacking
4. Telefonkiosk
5. P4
6. Lollipop
Hilsen
Android

Send din INNE&UTE-liste til TEKNa! Snailmail: TEKNa, INNE&UTE, postboks 49, 1 4 1 4 Trollåsen.
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For mange er kommunikasjon den
viktigste delen av datahobbyen først og fremst gjennom kommuni
kasjon og kontakt via oppslagstav
ler, eller Bulletin B oard Systems.
Der har brukeren kunnet hente
inne nye filer, skrive meldinger osv.
Mange BBSer har slått seg sammen,
og det finnes flere lands dekkende
nettverk, f.eks. ScanNet og NetTopp,
to av de største.
Nå, og spesielt med Win95,
kommer tilgangen til Internet dun-·
drende. Der er man på Internet med
noen enkle tastetrykk. Og på Inter
net har du tilgang til all verdens in
formasjon, kontakter osv. Men In
ternet er svært. Så omfattende at det
er vanskelig å vite hva man skal lete
etter. Dessuten betaler man gjerne
en god del for tilgangen, både i form
av abonnement og tillegg for for
brukt tid.
Ettersom B BSene utvikler seg,
og etter hvert som det kommer nye
BBS-systemer, vil en av BBSenes
oppgave bli å gjøre et forhåndsvalg
for brukeren av alt som kan finnes
på Internet. BBSen vil velge visse
konferanse- og filtyper, slik at bru
keren vet hvor han finner akkurat
det han er interessert i. BBSen vil
også hente inn filer og dermed gjøre
alt lettere tilgjengelig for brukeren.
I tillegg vil BBSene kunne spe
sialisere seg på bestemte fag-/tema
grupper, og også spesialisere sitt fil
utvalg. På denne måten vil brukeren
kunne komme til en ferdig «spesial
butikk» som har de varene han er
interessert i, langt enklere og raske
re enn ved å surfe vilkårlig.
Allerede nå finnes BBS-systemer
som muliggjør bruk av f.eks. e-mail
via Internet, henting av filer osv.
Nye, grafiske systemer som f.eks.
det Windowsbaserte EXCALIBUR
vil i løpet av året kunne tilby direkte
tilgang til World Wide Web og an
dre Internet-tjenester, også dette i en
utforming og utvalg som blir enkel
og oversiktlig for brukeren.
Noe av det viktigste med BBS
systemene, er at de har gjort mye av
jobben for brukeren. Dermed slip
per den enkelte bruker å bruke tid
(på Internet betyr det penger), på å

E t KGB-ta statur h a r ingen <ESC> -tast.

lete og sortere seg frem til det man er
interessert i. BBSen leier en Intemet
tilknytning, og «deler» den på sine
brukere. Dermed vil prisen pr. tids
enhet som oftest bli mye lavere enn
om brukeren skal betale abonnement
og minuttpris for sin bruk av netter,
og attpåtil skal lete (<<surfe») vilkår
lig rundt og se hva man slumper bor
ti.
La oss si at du betaler fast 500
kr. pr. måned for selve tilgangen. Og
f.eks. kr. 1 ,50 pr. minutt. Bruker du
Internet av og til, f.eks. til sammen 5
timer pr. måned, vil det koste drøye
3 kr. pr. minutt, PLUSS tellerskritt
til Telenor. På din lokale BBS beta
ler du bare evt. medlemskap og van
lige tellerskritt.
Bruker du en BBS som går på
Teletorg, er fordelen den at du bare
betaler for det du bruker. Går det en
måned uten at du bruker basen, slip
pe du å betale de faste 500 kronene
du må ut med i ovennevnte eksem
pel.
Det er som å sitte med kanalvel
ger til en TV hvor man kan få inn
tusenvis av programmer. Skal man
betale for den tiden man surfer kana
lene, kan det fort bli dyrt.
I tillegg vil alltid BBSene by på
god personlig kontakt med et utvalg
mennesker (medlemmene av den lo
kale BBS) som man over tid blir kjent
med. Det blir som å leve i en småby i
stedet for en storby hvor ingen kjen
ner hverandre. SysOp (systemopera
tøren eller den som driver BBSen)
setter sitt personlige preg på B BSen
og er ofte tilgjengelig for en «prat» i
cyberspace.
For at du skal få anledning til å
ta smaksprøver på hva som tilbys,
har mange BBSer en begrenset helt
gratis tilgang for nye brukere, som så
må registrere seg og betale en eller
annen form for medlemskap (alltid
MYE billigere enn eget Internet
abonnement), hvis de ønsker å bli fas
te brukere av basen. Andre gir full
tilgang fra første besøk i en prØvepe
riode før evt. medlemskap, andre
igjen kjører på betaling pr. minutt,
f.eks. via Teletorg.

Ernst Poleszynski,
sysop på DISCO BBS

Ku r s

i

c+

GSM

t ek s t

Først vil eg takke for eit framifrå
datablad. Ein fin miks av ulike tema,
gjer at TEKNO har fått ein fast kjø
per. Spesielt Internet-stoffet er bra,
men de kunne hatt med ei oversikt
over Internet-Ieverandørane i landet,
og oppgitt prisar, evt. prøveabonne
ment osv.
Eit programmeringskurs i C++
eller Visual Basic hadde heller ikkje
vore å fornekta.
Takk for eit bra blad.

Hilsen Tom Johansen

F l y s im ' e r

P C - sp i l l
Kan dere gi meg en Internet-adresse
hvor jeg kan finne kule småspill til
PCen min?

Tommy, Oslo

SK

t akk !

Bjørn Grønland
blm@rol.bbs.no

P C - s ko l e n
Takk for et kult data-blad som ikke er
pakka med reklame. Men jeg skulle
ønske dere satset mer på cover-dis
ker, hackerstuff og flere maskinvare
tester.
Og: Få PC-skolen tilbake ! Den
serien var nyttig for nybegynnere.
Nevøen min kunne ikke et fnugg om
data. Jeg ble lei av at han hele tida
spurte meg om ting, så jeg gav ham
en bunch med TEKNO-blader, nå
kan han en hel masse! Liker også
MIDI-serien, men liker ikke at Gal
leriet er borte. Bra BBS-guide - men
mer Internet-stuff, please !
En ting til: Test flere seriøse pro
grammer, ikke bare spill !
Ellers takk for et bra blad.

Hilsen Dr. eireuit

Et av Oslos fine hoteller ligger i Moss,
ifølge Internet. . .

Vi har tidligere trykket artikler om
hvordan man kobler seg til Internet,
og har også i dette nummer - for
nye lesere - informasjon om dette.
Vi vil følge opp med oppdatert infor
masjon om de forskjellige Internet
tilbudene i tiden fremover.

Hvorfor trykker dere ikke mer om
flysim'er? Jeg, og sikkert mange an
dre, vil lese mer om flysimulatorer
og utstyr som hører til.
I det siste har det kommet en
god del Thrustmaster-utstyr på mar
kedet. Hvorfor ikke skrive litt om
hva slags utstyr man bør ha for å få
fullt utbytte av en god flysimulator .. ?

FTP ,

ne t t !

Til TEKNO !
BRA BLAD ! Kom med mer stoff
om BBSing og e-mail/Internet! Kan
skje kan dere ha en artikkel om de
forskjellige måtene å være tilkoblet
Internet på? Og ... jeg synes IKKE
dere skal begynne med vedleggsdis
kett til bladet! La bladet fortsatt være
billig & bra!

Runar Totland,
Seim

HEI! Leser TEKNO fast, og stortri
ves med det. Kjøper det mest pga.
BBS-guiden, da jeg selv driver BBS
(Blue Monday). Internet-stoffet er
også topp, men kom med flere
e-mail-adresser ! ! Kan dere ikke tryk
ke noen FrP-adresser også (kjedelig
når man ikke har web, og alle adres
ser er HTTP://-osv.?

Me r

Jeg er på jakt etter et PC-program
som gjør det mulig å sende tekst
rneidinger til GSM mobiltelefo
ner. Jeg har hørt at dere har skre
vet om noe sånt i TEKNO, men
kan dere gjenta informasjonen for
oss nye lesere?

Joachim, Oslo
Det er nå kommet en ny versjon
av dette verktøyet. Programmet
heter GSM-Tx, og kan sende mel
dinger til både Telenor- og Net
Com-abonnenter. Filen ligger på
flere BBSer, bl.a. NorthPole, Sky
line og InfoUnk i Oslo, under nav
net: gsmt l lb l . zip.

OS / 2
Hei, alle i TEKNO ! Får vel starte
som alle andre: Takker for et su
uuupert bra blad! Grunnen til at jeg
liker bladet er den fantastiske lay
outen + alle de kuuule reportasjene.
Men det er en ting jeg savner i
TEKNO, og det er stoff om OS/2 og
OS/2-programmer. Ettersom dette er
begynt å bli en veldig populær platt
form, synes jeg at bra OS/2-program
vare skulle få seg en egen spalte i
TEKNO.
Og: Hva med mer BBS-stoff
(forstår at Internet er i skuddet...)?
OK, det var alt. Lykke til videre !

Thomas Grande
thomasgr@sun.bbs.no

PrØv http://www . bu . edu/Games/ .
Her finner du en rekke klassiske PC
spill som Tic-tac-toe osv.

Ho t e l l e r
Jeg har hørt at det går an å få opp
oversikter over hoteller over hele ver
den på Internet, og at man også kan
bestille hotelhom via nettet. Vet dere
hvordan man går frem for å gjøre
det?

S.M., Halden

Hmmm. . . i riktig gamle dager brukte
man telefonen når man skulle bestil
le hotellværelse. Man slo et nummer,
snakket med et menneske i andre en
den, og så var den saken i orden
(hvis det ikke var fullt da). Nå er det
blitt mye enklere: Du starter data
maskinen din, åpner Web-program
met, og taster inn h t t p : / /
www . digimark . net/dundas/ho
tels/ og får oversikt over hoteller
over hele verden.
Vi testet norske hoteller på den
ne måten, og fant at to steder var
representert: Oslo og Voss. Under
Oslo lå et hotell som heter Refsnes
Gods. Såvidt vi vet, ligger dette i
Moss, men likevel - på et digert ver
denskart er det vel ikke så lang av
stand. . .
Når du s å har funnet e t hotell du
liker, kan du klikke deg frem til be
stillingsskjemaet. Der må du fylle ut

. . . værsågod: Elsker du å fylle ut skjema,
er det bare å bestille rom. De av oss som
som verken liker selvangivelses- eller
andre skjema, tar heller en telefon.

land, hotellnavn, ditt navn, din e
mail-adresse osv. hvis du vil bestille
rom.
Det går altså an, men det min
ner oss om pizzabestillingsmenyene
som nå også er dukket opp på nettet.
I gamle dager brukte man telefo
nen . . . og faktisk syns vi den er mer
anvendelig enn Internet til akkurat
disse formålene . . . ennå!

Deme s
Takk for det desidert beste bladet (til
og med blant utenlandske) i butik
ken. Det er flott med Internet- og
BBS-stoff!
Det som hadde gjort seg . ekstra
godt ( . . . vel, ikke tro at jeg er en av
de typene som f.eks. prØver å fortel
le Bjørn A. Lynne hvordan han skal
lage bedre moduler, og har løsnin
gen på alle verdens problemer,
men . . . ) hadde vært om dere hadde
hatt noen programmerings-spalter.
Yippie !
Jeg tror det er flere som er enige
med meg. Og, forresten: En egen de
mospalte (gjerne et par sider, siden
dere har noen i miljøet hos dere).
Ja, da, altså !

David Skaufjord
david.skaufjord@neverland.bbs.no
Mer demostoff-fra inn- og utland 
kommer!!!

OBSI Vi leser alle brev vi mottar, men ber om forstå

else f{)r at vi dessverre ikke rekker å sende private
svar til alle som skriver. Vi kan heller ikke gi spilltips
ellØr råd øm lijøpl brUk av PC etG.,Ql'. te/afoo.
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Mange har trodd at Spa
ce Quest-serien nå måt
te være død. Etter fem
utgivelser kunne man
umulig dra mere ut av
denne klassikeren. Men
Sierra, med Scott Murp
hy og Mark Crowe i
spissen, motbeviser
dette: Roger Wilco lever
- og er bedre enn noen
gang!
Vår antihelt er tilbake
igjen ! Til tross for utal
lige bragder i tidligere episoder, bæ
rer han igjen den lite ansette arbeids
titelen vaktmester. Hans dager som
kaptein er talte, og tiden går nå ho
vedsaklig med til å pusse vinduer
på romskipet ses Deepship 86. Uvi
tende om at han er målet for en kid
napping, blir vår venn i siste liten
reddet av en ansatt ved skipet, Stel
lar Santiago. Vel i sikkerhet finner
de to raskt tonen og blir kompiser
for livet. . . Senere befinner Stellar
seg ufrivillig som forsøkskanin i et
heller tvilsomt prosjekt. Ingen kan
redde henne, foruten vår favoritt
vaktmester, Roger Wilco.

hva det dreier seg om. Her kan du
gå nesten hvor du vil, se på hva du
måtte føle for, ta på og operere alle
slags intrumenter, snakke med alle
som har noe (u)fornuftig å si og ta
med deg det får plass i lommene.
Du står med andre ord ganske fritt.

Omgivelsene i denne oppfølge
ren er i begynnelsen ganske likt det
vi har blitt vant til. Du befinner deg
på et romskip med alle de fasiliteter
det har å tilby. En database står til
rådighet og kan gi deg all den infor
masjonen du måtte ønske. I tillegg
har den en såkalt Intraship Trans
port - som frakter deg til viktige
steder ombord i ekspressfart (altså
med et museklikk).

Klassisk Sierrasti l . . .

Space Quest 6 e r et adventurespill i
tråd med Sierras tidligere utgivel
ser. Du styrer hovedpersonen ved
hjelp av flittig musbruk, og skal ale
ne prØve å løse mysteriet. Har du
spilt noen av forgjengerne eller an
dre adventurespill fra Sierra, vet du

Litt ut i spillet er omgivelsene
totalt forandret. Det har seg nemlig
slik: For å redde din nye venn er du
nødt å gjøre noen små forandringer.
Du er pent nødt til krympe deg selv
til en slik størrelse at du kan gå inn i
kroppen hennes. Reis gjennom blod
årene - og du kommer til magen,
hjertet, lungene og ymse andre de
ler. Reisen ender i din venns hjerne,
hvor selve forsøket tar sted. Mye
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betyr FORMATTING DRIVE C . . ?

Pappaaaaa ,

hva

må utprøves og mange kvalmende
hendelser vil oppstå før du med suk
sess kan redde hennes li v !

Fl ust med humor
Som de tidligere utgivelsene i den
ne serien, er Space Quest 6 krydret
med humor. Overalt vil du se ting
og få meldinger som gjør at du er
nødt til å trekke på smilebåndet.

Dessuten inneholder spillet mange
artige parodier på kjente sience-fic
tion filmer som 'Aliens' og 'Star
Wars' . Godt å se at disse særegen
hetene ved Space Quest-serien ikke
er blitt borte. . .

Yezz!
Grafikken i Space Quest 6 er veldig
g o d . Tegn e s eriegrafikk preger

Du flyr omkring i ditt lille
romskip i verdensrommet. På
bakken kryr det av kanoner

som pIØver å sikte inn DEG,

og i luften vrimler det av fi
endtlige fly. Bra grafikk og

god lyd. Soundblaster anbefa

utslaget, er at selve Space Quest
ånden fra de tidligere utgivelsene er

les ! Hent KAEON . Z I P på f.eks.
Skyline B B S .

ivaretatt. Dette gjør spillet til et must

JHP

for nye og gamle fans sjangeren. Jeg
har ingenting å utsette på dette pro
duktet. Det er spill som dette som
skiller Sierra fra andre adventure
spillprodusenter. Helt topp!

[ Christer Pettersen ]
Space Quest-serien :
1 986:

Space Quest 1 The Sau ri
en Encounter.
1 987: Space Quest 2
Vohaul's
Revenge.
1 989: Space Quest 3 The Pira
tes of Pesttulon.
1 991 : Space Quest 4 Roger WiI
co and the Time Rippers.
1 993: Space Quest 5 The Next
Mutation.
1 995: Space Quest 6 Roger Wil
co and the Spinal Frontier.
-

-

Tie
t ac

toe

Har du lyst på et enkelt tic-tac
toe-spill, kan du hente filen
SBTTT . Z I P ,

som ligger på en

rekke baser. Det tar deg 20
sekunder om du har et raskt
modem.

JHP

-

-

-

-

CD-ROM, Windows 3.1 eller høy
ere. 486 anbefalt. 8 MB RAM. Støt
ter alle Windows-kompatible Iyd
kort.

Diamonds er ett Pac-Man-lig

nende spill, hvor du skal lete

etter diamanter i mystiske gru
veganger. Filnavnet er

DIAMONDS . ZIP.

KH

I Laserwar er det om å gjøre å
skyte ned et konkurrerende

romskip ved hjelp av laservå

pen. Mange hindringer, og lum

ske speil gj ør at det ikke er så

enkelt som det kan virke til å
begynne med. Ganske artig.

LASWAR1 0 . Z IP er filnavnet.
Navn:
Space Quest 6
The Spinal
Frontier
Produsent:

KH

-

Dette er spillet for deg som
drømmer om å bli rørlegger!
Vannet flommer, og du må

skjermbildet. Omgivelsene er strøk
nb og detaljerte. Animasjonene er
: også utrolig gode. Lyden er i denne
, episoden er etter min mening veldig

; bra. Foruten herlig bakgrunnsmu-

sikk, snakker nå Roger Wilco for

første gang ! Gjennom hele spillet
kan du nyte Roger Wilcos artige

D u n å sikkert skjønner e r Spa
ce Quest 6

-

The Spinal Frontier et

spill som absolutt falt i smak og som

legge rØr så smart som mulig
slik at du til slutt får en lang,

sammenhengende rørledning.

jeg sterkt vil anbefale. Det er kort

Spillet er delt opp i flere nivå

sagt et herlig spill. Det er morsomt,

er. Hent WALLPE2 0 . Z IP.

opplevelse.

Disse spillene kan også hentes
på lEKNO ONLlNE.

har lang holdbarhet og gir en stor
Visst er det viktig med forbe

kommentarer, på enten tysk, fransk

dringer både når det gjelder lyd og

eller engelsk. . .

bilde. Men det som gjør det store

KH
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. 'vlol f ways
Wolverine
•

Long·d ista n ce ca l l

hoJs afra·id o f the b i g bad walf?
Lots of p e o p l e . B ut wolves d o n ' t d e s e rve t h e
b ad r e p . I t l s t ru e t h at t h ey' re p owe rful-t h ey' re
l arger t h an any ot h e r wi l d d o g an d t h ey can run

\Ne humans have always she.reeJ ol;.lr nl"',hd1'\Miti
afro -gracs. efta we�ve fsared t.hel)' powe�. 111
prptecti.o n from wild oats . Now; wIld cats
Otlter.wise. these magniHcetlt aOimals m�ay

faster t h an the s p e e d l i m it o n m o st city streets-and

� Making tracks �

t h ey' re s m art. B ut wo lves u s e t h e i r stre n gt h to ki l i
prey an d t h e i r i nte l l i g e n ce t o g et al o n g i n a pack.
Th e re isn't a s i n g l e re co rd e d i n stan ce of a

Fo:� y co usi n �

h e alt hy wo lf ki l l i n g a h u m an .

Etter hvert som du begynner å
bli kjent med all infonnasjonen på
platen, kan du teste hva du har lært.
Flere små quiz-spill ligger også på
CDen, og her er det om å gjøre å
plassere riktig dyr i riktig miljø, ko
ble det til riktig spor, eller gjenkjen
ne hva slags øyne de forskjellige dy
rene har. Programmet er fullt av man

Dangerous Creatures fra
Microsoft er en storslått
interaktiv CD-ROM med
rovdyr som tema. CDen
tar ikke bare for seg in
formasjon om h vert en
kelt dyr, men presenterer
også dyptgående proble
mer som miljøforurens
ning og utrydding av tru
ede dyrearter.
. •. ,-.
��

ge slike små detaljer.

kategorier i forhold til hva slags om

å følge de guidede turene. De dekker

givelser de lever i, slik som f.eks

mange forskjellige temaer og dyre

ørkenområder eller arktiske områder.

arter. Når du melder deg på en tur

Jaws

Du kan også velge ut dyr som har

vil du få din egen guide, som tar deg

Filmene og bildene er fine, ofte rett

samme angrepsmetoder, eller som

med på en spennende og infonnativ

har samme type kjever, klør eller gift.

rundreise i naturens spennende rike.

Dyrene er som oftest koblet

Du kan selv utforske det du synes
virker interessant, mens guiden din
viser deg sammenhengen mellom de
forskjellige dyrene og omgivelsene
de lever i.

og slett majestetiske. Her er fotos og
info om et vidt spekter innen dyreli
vet, fra de minste insekter til de stør
ste rovdyr - pattedyr, fisker og fu
gler. Alle de forskjellige dyrene pre
senteres med minst en film. Jeg tror
det vil gå kaldt nedover ryggen på

CDen gir utfyllende in
fonnasjon om hundrevis

av forskjellige dyr, og beskrivelsene

Prehistoric
Pred.lors

inkluderer storslåtte bilder og spen
nende videoklipp. Du får alle fakta
om hva dyrene spiser, hvor de lever,

sammen med andre skapninger eller

hvor store de er, hvordan de jakter

temaer. Ser du f.eks på et dyr som er

osv. - og også hvordan de låter.

i fare for å bli utryddet, kan du ved

Det er flere metoder å bli kjent

hjelp av et par tastetrykk også hente

med dyrene på. En er rett og slett å

frem infonnasjon om andre truede

velge ut hvilket dyr du vil se på fra

dyr eller om dyrevernorganisasjonen

en alfabetisk liste. En annen måte å

World Wildlife Fund

gå frem på, er f.eks å ta en titt på

fonnasjon om truede dyrearter - og

(WWF). In

verdenskartet. Der kan du velge ut

miljøvern generelt - er altså det gjen

de geografiske områder du vil se nær

nomgående tema på denne CDen.

mere på. Da vil du få opp en over
sikt over dyrene som er typiske for

Gu ide & quiz

den spesielle regionen du har valgt.

Den kanskje mest interessante må

Det er også mulig få dyrene inndelt i

ten å bruke dette programmet på, er
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World
Wildlife Fund

We've odmired their bseuty
[stalnl past peuple some.time:s needad
prtJtactJon from people.
dr.sa.p,",�r tr.om the eerth.

deg når du får se den 'svarte enke'
krabbe over PC-skjermen, samtidig
som du kommer til å fryde deg når
du ser to bjørnunger ruller rundt i
gresset i vennskapelig lek.
Det er en fin humoristisk tone i
presentasjonen. Spesielt faktabokse
ne kan til tider være artig å få med
seg. Hør bare på følgende beskrivel
se av hva du skal gjøre når du er ute
og svømmer og blir overrasket av
'den store hvite haien' : «Just swim
calmly ashore while you say to your
self: Jaws was just a movie! Jaws
was just a movie».
Kjøper du denne CD-ROMen, er
du også med på å støtte WWF i ar
beidet med å beskytte verdens utryd
delsestruede dyrearter.

Enkelt å bruke
Hele programmet er meget bruker
vennlig lagt opp, det er både enkelt å
installere og å bruke. Grafikken og
bildene er av meget høy kvalitet, det
samme med lyden og musikken som
også er meget bra. Dette er absolutt
et program jeg vil anbefale, både for
gammel og ung.
Systemkravene er er en multi
media-PC - minimum 386/SX, 4 MB
RAM, VGA og lydkort.

« <

Don 't Play Track One er
en interaktiv CD som kan
spilles både på PCen din
og som en ren musikk
CD på din vanlige CD
spiller.
En liten smak av fremti
dens CD+, dette (se for
øvrig rapport om dette nye produktet
helt foran i denne utgaven av TEK
NO).
Først kan du sette platen i CD
ROMen din, høre på musikken og se
en video eller to. Når du bare vil
høre musikken, kan du sette CDen i
en hvilken som helst vanlig audio
CD. Ganske smart, men være forsiktig ! Det er nemlig ikke uten grunn at
CDen er blitt kalt Don 't Play Track
One! Spor en på CDen inneholder
nemlig de digitale dataene, og disse
kan visstnok skade en vanlig audio
CD-spiller. Så derfor, altså: Start på
spor to når du bare vil høre musikk!
Selskapet bak CDen kaller seg
'Day At The Beach Productions' . Fir
maet ble grunnlagt i 1 993 av fem
samarbeidspartnere fra data-, mu
sikk- og filmbransjen. Målet er å dis
tribuere ny musikk utgitt på CD
ROM.
Don't play track one er deres før
ste produksjon. Her presenterer de ti
nye artister, som faktisk dekker et
vidt spekter av moderne musikksti
ler - fra rap til klassisk instrumental.
Artistene er valgt ut fra flere hundre
innsendte bidrag, etter at det ble an
nonsert etter musikere i pressen.
Hvert spor på CDen har dermed
sin egen stil, og er altså akkompag
nert av en slags video, som består av
tegninger, fotos, film og animasjo
ner. Her har man også rappet kunst
fra de store mestere, og uten å blun
ke mikset det med nymotens tegnin
ger og effekter a la pausesnuttene i
MTV.
Interaktiviteten er ikke så vold
som, men du har da noen muligheter

[ Kristian Hannestad ]

Jaws was
just a movie! Jaws
was just a movie!

Tittelen er også en advarsel - når du
putter platen i en vanlig CD-spiller.

til å endre videoene underveis. Flytt
muspekeren rundt omkring på skjer
men mens videoene ruller. Når pe
keren endrer utseende, er det bare å
klikke for å lage din egen vri på vis
ningen. For eksempel kan du sette
klær på Davidstatuen i en video. PrØv
f.eks. å ta på ham en kjole . . . Men
tro meg, han ser bedre ut uten klær.
Dette er et nytt konsept, og ide
ene er kanskje ikke så altfor utviklet
ennå. CD-teknologien er dessuten
treg, som kjent, og byr stadig på irri
terende ventetid.
Musikken er jevnt over ganske
bra. Videoene er interessante som
eksempler på en ny form, men for
meg litt i «kunstneriske» laget.
CDen er enkel å installere og er
lett å bruke. Platen krever minimum
en 486 PC med 33 MHz og CD
ROM. Du må ha minimum 2S6-far-

gers grafikk-kort og kjøre Windows
3 . 1 . Du bør også ha minst 30 MB
ledig harddiskplass.

[ Kristian Hannestad ]

. · . NO
Tittel:
Don 't Play Track One
Artister:
Watchmen
Jon Thomson
Defoe
PuffY
Marina Florance
Richard Jay
Conte
Wu Wei
Xangbetos
Alien
Produsent:
Day at the Beach Productions
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bør

flysimulator i
FJight Si

valg. Ennå finnes
motstandere til det-

System krav
486 DX-2 med 8 MB RAM ( 1 6
hvis du ønsker å spille over nett
verk), CD-ROM, lydkort, joystick.
Svært anbefalt: Pentium 1 33

�-
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og ker pillfø lelsen voldsomt
pis len er det i ngenti ng å klage
Fungerte utmerket oppt i l fire meter
fra skjermen. Enkel å i nstallere k4librere og å konflgurere.
Nesten det beste av alt: Med pis
tolen medførg� .:en CD-ROM med
ikke bare oppgraderinger av de tidli
gere utgitte spillene, men også et
meget underholdende action-spill,
Rellde, med
ved:inaslag.
kalt Crlme Pattol.
ikke her hvor
Du starter som en simpel politi
bare skytin&� jtJ JfP
konstaool, som får diy,erse oppg&ver,
alle like livsfarlige. B ankran og'
gjengkriger blir en dell av din hver
dag. Det km-ves voldsom kt>nsentm
sjon. Blikket må væ:re festet pA skjer
men hele tiden, Ul'nkene dine må ikke
bevege seg en millimeter vekk fra
spillet. Aggressive, kaldblodige mor
dere kan - og vn ! - dukke opp hvor
som helst, når som helst Du lærer
snart at du må være fryktelig kjapp
på avtrekkeren. Det nytter iIdæ
nøle, for partReren din pilt av EUII_ '���""
puteren, er rask med å kOI�Ie . lloc:cl!.i�'
«lure» meldinger dersom du _ mtm:;:1�:'�
mer deg ut.
Samtidig må du pæ;se: pa Å' \4Pt.::�
ikke skyter uSl<:yldlige�J lollk,�:;).liQ
like ille som å bli ITUIT,...., _:av:· ".I'!
hvert som du ldarer 0PI•
•ne.. �
gru- du opp i grader, ....e , 6 � , ...
ge oppdrag. S om ,na tm.�l"� :{��� m�
på akkurat det samme, .� b9tt$4- ' � �,
nå jakter du p å mer v i kt ige peiriOi_��]
Liksom. Spillet er svært ""'''"'�JY�-jL.l!'''.
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Sim City, et revolusjone
rende spill på sin måte
da det kom. Her var det
ingenting å skyte ned,
ingen monstre å bekjem
pe (bortsett fra i ett av
scenarioene da), ingen
vanskelige oppgaver å
løse. Spilleren skulle rett
og slett kose seg med å
lage en storby.

City 2000, og nå Sim Tower. I den

Din oppgave i Sim Tower er å

siste skal du ikke lengre lage en by,
men en skyskraper. Av amerikansk

gjenskape noe av dette. Du skal byg

mer etter 5000 fastboende (hoteH

ge en skyskraper på maksimalt 1 00

gjester ekskludert), og etter at tårnet

type.

etasjer over bakken, og 1 0 etasjer

er godkjent av en VIP-persoJl. I prak

I World Trade Center i New

under.

mer nummer tre. Den fjeIde koJU

sis betyr dette at folk må være for

York (tvillingtårnene) bor og jobber

Spillet har et stjemerating-sys

nøyde med forholdene. Nummer fem

det visstnok like mange mennesker

tem hvor en stjerne er det du begyn

kommeI etter 1 0000 fastboende (og

som i hele Stavanger by ; 90.000.

ner med, og fem stjerner er det mak

godkjenning) .

Hvert av tårnene inneholder SQOP

simale du kan oppnå. Disse deles ut

Men stj ernene er ikke bare e n

pingsentre, kontorlokaler, boligom

etter antall beboere i skyskraperen

bedømmelse på suksess, d e betyr fle

råder, restauranter, og egne sikker

(stjerne to og tre), og deres bedøm

re muligheter. Til å begynne med får

hetsavdelinger. Folk her har fakti sk

melse av blokken (stjerne fire og

du f.eks. ikke lov å lage hotellrom,

Lik andre suksesser måt

strengt tatt ikke behov for å b€vege

fem) . Med 300 beboere får du num

de kommer først etter andre stjer

te det oppfølgere til, Sim

seg ute i det hele tatt.

mer to, og med 1 000 beboere kom-

nen. Med fire stjerner kan du bygge
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resir1æleriBgs:sentn�, t�banestasjQ}1,
sikkerhetsavdelinger, en- og toroms
b..oteUrøm pluss suiter, parkerings
plasser, eksptessheiser, iokaJheitseI,
trapper, rulletrappel", sykehus, restau
ranter" fastfood-steder, kinoer, dan
sesål'er, kontoret, beboerområder med
l'tl,ele.

Kø foran heisene
Et viktig punkt å huske på til å be
gynne med. e� trapper. 'Er det mye
pågang i heisene bør simrnene få lov
til å ta altemanive tJ!ansportmidler, i
hvert fall fra de laveste etasjen.e og
ned til bakkenivå. «Mine kontorrot
ter>} sto gjeme et par timer i heiskø
for å komme seg hjem i begynnelsen
(siden dette var i andFe etasje tror
jeg at jeg ville ha hoppet ut av vin
duet, for å være ærlig), og det er
ikke populært.
Spillet er ellers begrenset på en
mengde områder, for å gjøre det hele
vanskeligere - blant annet vil en per
son i tårnet ikke skifte transpøttmid
del mer etlll en gang. Konstruktøren
må derfor sørge for å ha system på
rotet.
Dette kan gjøres ved å gi enkelte
av folkene navn. På den måten kan
du følge deres beve,gelser gjennom
døgnet, og derved få sett hvor even
tuelle flaskehalser & problemer er.
Ellers fungerer det lijce godt å trykke
på eval-knappen, da dukker kan hen
de enkelte områder opp som røde
(forferdelige). Deretter får spilleren
følge med på hvorfor folk her er mis
fornøyde (er leiligheten langt nok
unna en støykilde er det heisene de
klager på).
En annen begrensning er heise
ne. L0kallieisene må av en eller an
nen grunn være knyttet til en lobby
for å fungere. Du kan derfor ikke ha
en lokalheis fra 1 2. til 32. og en vi
dere oppover. Folk skifter ikke mel
lom slike. Lager du derimot e.n lob
by i 30. etasje (lobby bare hver fem
tende)� fungere! heisskiftet.
I tillegg finnes ekspress'heiser
som Qopper femten og femten eta
sjer. Dermed kan folk som bor i syt
tiende etasje ta en lakaflle is ned til
se�tiende, og deretter ta ekspressen
til første. Praktisk og greit. Slik må
man altså sitte og planlegge sin sky
skraper. Hvor plassere heiser, og hvor

plaS'sere trapper. Hvem skal bo hvor?

Fremdrift savnes
problem med dette og de andre
simmene, er utviklingen i spillet. Når
hele oIDFådet er utbygd, hva så? In
genting, da kan du sitte å se på, mens
pengene strømmer inn. Det blir litt
kjedelig i lengden.
Når Stm Tower i tillegg ikke er
en ren utvikling fra Sim City 2000,
men en slags krysning veJtikalt (blant
annet er ikke tårnet tredimensjonalt,
og du har på langt nær de mulighete
ne fOI politisk kontroll som i 2000),
da er dette spillet bare å anbefale for
de som enten 1 ) ikke er gått lei av
Sim�konseptet ennå, eller 2) de som
aldri har prøvd seg på denne typen
spill. For alle andre (iberegnet Ma
Kis) er det bare å beklage, dette hol
der ikke mål som vedvarende mor
somt spill.
Mitt

Windows
En siste liten ting, Sim Tower er et
Windows-spilL Fordi simmene kre
ver en pause i byggingen en gang i
blant (ellers flytter de bare ut) er det
te litt praktisk, for da kan man få
gjort noe mens Tower går i bakgrun
nen. Skulle gjeme sett dette i de an
dre sim-spillene også
Geir

Navn:
Sim Tower
Produsent:
Maxis

386SX, 4 MB

Systemkrav:

RAM, CD-ROM.

Erik

Nielsen

Programvareselskapet
Corel satser stadig ster
kere på hjemmemarke
det, bl.a. med flere spen
nende lek-og-Iær-pro
duksjoner beregnet for
barn.

mange av, og du kan spille lenge før

deg for dette, får du en oppgave som

med ganske morsomme animasjoner.

Det er tilgang til hjelpefunksjoner

det blir kjedelig.

utfordrer dine logiske evner. Et ek
sempel på en sånn oppgave kan være

overalt, hvis du ønsker hint om hva

Mystery At The Museum

å sette inn riktig illustrasjon i en se

du skal gjøre. Du kan velge forskjel

Dette er det første av de tre spillene.

rie med figurer som står i en bestemt

lige vanskelighetsgrader på oppga

På et museum har det foregått mys

rekkefølge. Noen oppgaver kan bare

vene.

tiske saker og ting. En rekke gjen

være for moro skyld, mens andre

stander er forsvunnet, og din oppga

igjen kan lære deg f.eks. tegnspråk

Adventures With Edison

ve er å finne dem. Dette skal du gj ø

eller om det binære tallsystem. Når

tar sikte på å lære barna

re ved å gå igjennom museet og løse

oppgaven er løst, vil du få vite om

Wi ld Science Arcade

Denne delen av spillet tar for seg de
fundamentale prinsippene i fysikk,
tyngdekraft, friksjon, magnetisme og

forskjellige typer av oppgaver. Det

det er en skatt i den delen av museet

te gjøres ved bruk av animasjoner,

gjelder å være snar, for museumsdi

du befinner deg i eller ikke. Du får

elektrisitet.

serte lyder.

din venn museumsvakten få proble

ter du kommer over, og hvor raskt

sin. Han går gjennom mange rom i

mer.

du finner dem.

om musikk, logikk og vitenskap. Det
høyoppløsningsgrafikk, og digitali

CDen er delt opp i tre forskjelli -

rektøren kommer snart, og da kan

ge spill, som tar for seg hvert sitt

Til hjelp til å orientere deg i byg

tema. Du selv spiller hovedpersonen,

ningen, får du et kart over museet.

Edison, som vandrer omkring for å

Her velger du hvilken del av bygnin

poeng avhengig av hvor mange skat

Skjermbildene er rikelig utstyrt
med knapper og gjenstander som du
kan peke og klikke på. Trykker du

på de rette stedene, blir du belønnet

prØve alle mulighetene. Dem er det

gen du vil lete i. Når du har bestemt

Da jeg for et par nummer
tilbake testet Jungle Stri
ke på Amigaen, må jeg
innrømme at jeg ikke ble
veldig imponert. Spillet
var et actionfylt shoot
'em-up h vor du satt i fø
rersetet i et høyteknolo
gisk helikopter. Lyden
var så som så, og det
grafiske var ikke noe å
dette av stolen for. En li
ten trøst var at spillet i
alle fall var en stor forbe
dring i forhold til forgjen
geren, Desert Strike. Be
geistringen var derfor
heller laber da Gremlins
nye produkt, Jungle Stri
ke + Desert Strike - 'To
gether in one explosive
package ', dukket opp i
postkassen min...

i Gulfen. Han k!ev:€r løsepenger for

ner, kantete obj€kter - og lyd som

å trekke seg ut. Ikke bare har han

antagelig er samplet rett fra en Com

.•".
��

Desert Strike var ett av

flere spill hvor handlin-

gen tok utgangspunkt i Gulf-krigen.
I Desert Strike - Return to the Gulf
har en gal general ved navn Kilbada
okkupert en knøttliten, rik oljenasjon
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Denne

sidene

konvensjonelle og kjemiske våpen,

det er også en ris)c for at han dispo
nerer atombomber. Utstyrt med heli

modore 64 gjør at spillet ikke kom
mer høyt på min 'Best or -liste.

Edison er på tur ute med ballen

Professor Bluemans laboratorium.
Over 1 00 rom i alt. I disse lokalene

ligger det forskjellige hindringer for

ballen, som må overvinnes før den

kan rulle videre.

Jeg kan oppsummef� denne pak

ken kort og greit: Her har du en me
get sterk bursdagsgavekandidat - til
en du hater inderlig . . .

[Christer Pettersen ]

kopter og co-pilot er det din oppga
ve å stoppe denne psykopaten og

hans arme. Husk, verdens skjebne
hviler på dine skuldre . . .

Foruten e n vanlig kulespruter står

også et visst antall raketter til din
disposisjon. De forskjellige oppdra

gene er ganske like. Det varierer stort
sett mellom å ødelegge flyplasser,

kommandosentre osv. Du har hele

Jungle Strike

er

en klar forbe

dring i forhold til forgjengeren. Rik
tignok er bakgrunnshistorien like
tynn, og spillopplegget akkurat det
samme. Den eneste forskjellen er at
du nå også har muligheten til kjem

pe fra bakken. I de senere nivåene
kan du også ta i bruk båt og motor
sykkel!

tiden tilgang til en databank, hvor du
får oversikt over angrepsmål, ammo,
bensin og andre nyttige ting.

Grafikk og lyd er i dette spillet

et sorgens kapittel. Det er mulig disse effektene fikk godkjent karakter i

1 993, men i dag holder verken lyd

eller grafikk mål. Hakkete animasjoer SHAREWARE. Send

en

f eit

Det som hovedsaklig skiller
Jungle Strike fra Desert Strike er
utformingen. Her har man lagt
større vekt på at grafikk og Iydeffekter skal vekke gode vibrasjoner
hos spilleren. Men få ikke altfor
høye forhåpninger, grafikk og lyd
holder ikke mer enn gjennomsnittlig kvalitet.
sjekk til

redaks j onen

for å

b l i registrert l es e r .

Måten du spiller på foregår slik:

Legg ut et siktepunkt for ballen. Der
etter stiller du inn hvor stor tyngde
kraft og friksjon det skal være. Vel

ge mellom forskjellige balltyper, og

hvor stor kraft ballen skal skytes med.
Trykk så på avfyringsknappen . . .

Det e r fem forskjellige nivåer. l

starten eksperimenterer du med kraft,

friksjon og tyngdekraft, for å forstå
hvordan de påvirker de ulike ball
materialene. Her blir du kjent med
hvilke vinkler og hastigheter ballen

spretter med når den treffer vegger
og hindringer.

l nivå 2 får du eksempler på mag

netisme, og i nivå 3 kommer også

elektrisiteten inn i bildet. Her må du
lage og bryte elektriske kretser, lage
magnetisme av elektrisitet og vice

versa.

l fjerde del må du bruke alt du

har lært. Her er det både belønninger
og feller, så du får virkelig testet de
nye kunnskapene dine.

Del 5 består av flere problem

rom, men du kan selv velge vanske
lighetsgraden. For å mestre disse
rommene må du kombinere din kunn
skap om de vitenskapelige prinsip
pene og dine evner til å løse proble
mer.

l Music Library kan du lære mere

på tangentrekken og på gitar. Flere

om flere av store, klassiske kompo

sanger ligger ved, og disse kan du

nistene, som Bach og Beethoven. Du

prØve å akkompagnere med akkor
der og riff.

Rundt omkring i spillet er det

kan høre på musikken deres, og du

mange dører med fakta og informa

kan selv bestemme hva slags instru

sjon. Disse kan være lurt å notere

ment og hastighet den skal spilles

seg, da professoren innimellom duk
ker opp og stiller deg spørsmål som

med.

Sound Library lar deg lage, spil

Audition Room er kanskje et av
de mest spennende rommene. Her

kan du sette sammen ditt eget rocke

band ved å plukke ut musikere fra et

du værsågod får svare rett på. Klarer

le og forandre på forskjellige lyder

galleri av artisttyper. Du kan velge

du ikke å professorens oppgaver, ri

og musikkeffekter. Du kan bruke ly

flere forskjellige sanger, og du har

sikerer du å bli sendt flere rom bak

dene som følger med på CDen, eller

en liten mikser du kan prØve deg frem

legge inn dine egne. Her kan du lære

på. Du kan også sette på spotlights

over i spillet.

Skjermbildene er utstyrt med

å bruke enkle effekter, slik som å

for å få den rette stemningen.

ske solid inntrykk. Det hele er stort
sett oversiktlig og greit, men det kan
nok virke litt komplisert i begynnel
sen. Alle tekster er på engelsk, og
det er ikke mange barn i alderen 7-

1 4 som er så veldig stødige i dette

språket at de klarer å bruke dette pro
grammet på egenhånd.

Grafikken er meget bra, og ani
masjonene er av høy kvalitet. Over
alt i programmet er det masser av
artige små animasjoner som de fles

te kan trekke på smilebåndet av, en

mange fine og artige detaljer. Det

legge på ekko, reverb og å kjøre ly

den baklengs, kort s agt en liten

programmet, som virkelig lar deg ta

Så til slutt en meget artig del av

gelskkunnskaper eller ikke. Lyden

de vanskeligste nivåene kan faktisk

sound-editor.

del i den moderne pop-industrien: l

den er en blanding av digitaliserte

forskjellige instrumenter. Her kan du

musikkvideo. Du kan starte med å

opprinnelig ble skapt og hvilke plas

egne akkorder osv. Deretter setter du

[ Kristian Hannestad]

ser de har i et orkester.

sammen bandet ditt, og så går dere

hele er meget bra gjennomført. På
også voksne få litt å bryne seg med !

Rock And Bach Stud i o

Instrument Room inneholder 16
høre hvordan de lyder, hvordan de

Dette e r tredje o g siste del av spillet.
Denne tar for seg musikk, både for

alle i studio og produserer deres egen

skjellige delene av et trommesett. Her

video. Denne kan du fylle med mas

kan du eksperimentere med et utall

ser av spesialeffekter og bilder i for

nybegynneren og for den garvede
musiker. Her lærer du om musikk
samtidig som du kan delta selv.

skjellige kameravinkler. Resultatet

Alt sammen kan kombineres, og set

kunne gått rett inn på ZTV. Video

tes sanullen på mange måter. Resul

ene kan du lagre, og hente frem når

tatet blir en liten rytmeboks i PCen.

det passer deg.

ske en rekke riff, tangenter og ak

Sol i d

l Harmony Room kan du utfor

lyder og midi.

lage din egen sang, legge til dine

Drum Clinic tar for seg de for

trommelyder, -mønstre og -rytmer.
k

Video Studio kan du lage din egen

skal ikke jeg vel ikke klage over,

korder. Trykker du på en bestemt ak

Denne CDen e r preget av oppfinn

kord, vil du få se grepet og akkorden

somhet og kreativitet, og gir et gan-

Tittel:
Adventures with Edison
Produsent:
Corel Home
Maskinkrav:
Minimum 486/33, 4 MS RAM og
SoundSlaster-kompatibelt Iyd
kort.
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Den har stort sett det som
trengs. Rimelig bra gra

Nil' du har slått et s lag , kan dette

kreativitet for fl lage en god

bildet igjen kalles opp for å s� hvor

ne. Øvelse gjør sikkert mester også

langt du slo, hvor du havnet, og hvil

her, mine har så langt blitt litt eh

ken vinkel slaget hadde i forhold til

underlige, e r vel ordet.

golfba
...

resten av banen. GrafIkken er helt

fikk, mange ferdiglagde baner, mu

Nok utfordrin g

grei, selv om bakgrunnen nok kunne

Fæl sampling

ligheten til å spille både mot data

opp til fire kan spille samtidig, og

ha vært litt oppjustert på de gamle

Skulle man få til e t mesterlig slag,

maskinen og venner. Pluss lage egne

forståelig nok kan du også sp±lle mot

banene (Aocolade utga først spillet,

komme nær hullet fra en vanskelig

baner. Gjenskap Bogstad eller Rom-

datamaskinen. Kvaliteten på compu-

så holdt de en konkurranse om hvem

posisjon, da setter den styggeste

�g!DeUm er
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$ not found :

A ) bort ,

R ) e f inanc e ,

hampen vanskelig, deretter skal man

D ) e c l are bankrupt cy .
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bedrive årelang trening før å slå ak
kurat dit man vil, for å bli god. Her
treffer man i hvert fall ballen på hvert
eneste slag, om nå beregningen ikke
alltid er den beste.

En sosial greie
Muligheten til å spille med venner er
også et viktig poeng med slike spill.
De er greie nok som avslappende
tidsfordriv, men det å kunne ta en
runde med kamerater, kommentere
hverandres spill, le rått av feilslag rett og slett det sosiale med spillin
gen - synes jeg er veldig viktig. Da
tamaskiner er ellers relativt usosiale
tingester, hvor den ene bare kan sitte
og se på mens den andre gjør noe.
Alt i alt er dette en meget bruk
bar pakke. Det mangler enkelte fi
nesser som andre spill har, men det
gjør ikke noe.

Grafikk og lyd er svært standard
(bortsett fra den ene fæle samplin
gen, da) - ikke topp, ikke bunn. Jeg
tror man kan gjøre verre kjøp enn
dette.

[ Geir Erik Nielsen]
System krav :
286 1 0 M Hz AT,
VGA eller M CGA skjermkort.
Joystick og Iydkort anbefalt.

Intelliplay heter et firma
som ønsker å lære oss
forskjellige sporter. Golf,
fotball, baseball, tennis.
Ja de ønsker til og med å
lære oss å (sports)fiske.
Alt komfortabelt hjemme
foran PCen i form av
opplærings filmer på CD
ROM. TEKNO har sett litt
på en av disse: Golf-opp
læring med Tom Kite, et
massivt program som
kommer på 4 CD-ROMer.

.1•

Golfeksperten Tom Kite og psykologen hans - dr. Bob RotelIa -forteller deg
hvordan du skal gå frem for å få til de gode slagene.

tildele deg neste nervøse sammen

Så var det dette med min golf

brudd når du oppdager at et program

kunnskap, da. Hvis man begir seg ut

til 1500 kroner ikke virker, og ikke

til nærmeste virkelige golfbane med

skjønner hvorfor.

en rask bærbar PC, kan man prøve

Etter flere avbrudd kom vi da

ut de forskjellige tingene man lærer.

En gang har jeg prøvd å

gjennom installasjonen uten at noe

Øvelse gjør mester. Lær av å feile.

slå en golfball. Da vi var

fungerte. Vi startet på nytt, rensket

Det har ingen hensikt å bare sitte

innom Inverness i Skottland, på vår

harddisken for gammel installasjon,

foran dataen. Men klarer man å hus

interrailtur til Edinburgh. En golfbu

og prøvde igjen. Denne gangen helt

ke alt (hvis man ikke har en bærbar

tikk hadde åpent denne søndagen, og

uten problemer. Merkelig.

snakker jeg om)? Kanskje.

l�

vi gikk innom for å se. Borte i et

Dette programmet tar egentlig

Enkelte av tingene Tom Kite prø

Navn:

hjørne kunne de pengesterke prøve

ikke sikte på å lære nybegynnere golf.

ver å lære deg, kan du benytte i golf

Jack Nicklaus
Golf & Course
Design

klubbene før de kjøpte dem. Vi tok

Det må vi få andre til å gjøre. Når vi

spill på data (deriblant Jack Nick

like godt hver vår. Ikke en eneste

har kommet så langt at vi treffer bal

laus Golf & Course Design), men

gang, av de sikkert tyve slagene jeg

len, og får den til å gå i noenlunde

dette er ikke et produkt for den slags

Produsent:
Accolade

slo, klarte jeg å treffe den lille bal

riktig retning nesten hver eneste

aktivitet. Med den inngangsbilletten

len.

gang, da kan vi putte en av disse

som det er på golfspillet i dag (klær,

CD-ROMene i datamaskinen.

køller, innmeldingsavgift, drinker et

Det er derfor litt vanskelig for
meg å bedømme dette golfspillet.

Tom Kite er visstnok veldig

ter attende hull osv.) er det bare de

Men jeg kan i hvert fall si noe om

kjent, og veldig god. Han og psyko

mest bemidlede av oss som får noen

denne typen opplæring generelt, og

logen hans - dr. Bob RotelIa - for

glede av dette produktet, og de har

noe om hvordan programmet funge

teller deg hvordan du skal gå frem

sikkert råd til en bærbar også.

rer.

for å få til de gode slagene. Doc
Vi hadde voldsomme problemer

(blant venner) spØr om hva det er

med installasjonen, min kamerat da

Toin (blant venner) gjør for å få til

taingeniøren og jeg. Kom dette av

visse slag, og Tom demonstrerer de

Windows '95? Vet ikke, PCer er til

forskjellige teknikkene i en animert

dels svært mystiske av seg - sitter

filmsekvens, mens han forklarer. Vel

bare yndig på pulten og venter på å

dig pedagogisk.

[ Geir Erik Nielsen]
System krav:
486DX 33, 8 MB RAM ,
SVGA-kort og skjerm, 2X CD
ROM-spiller.
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FX Fighter gir deg den
vanlige dosen med knus
te familiejuveler og bruk
ne ben. Det nye denne
gangen er at det hele
skjer i 3D...
«Bank-dem-blå»-spill er
absolutt ikke noe nytt. De

har eksistert i «uminnelige tider» altså helt fra det sene 70-tall. Og er

du

av

akkurat den generasj onen,

kjenner du godt det typiske for disse
spillene: Du og en annen hardtslåen
de superhelt plasseres i ringen med
ett mål for øye - lage kjøttkake av
den andre.

Slik sett har FX Fighter ingen
ting nytt å fare med. Det som deri
mot gjør FX Fighter til et spill som
skiller seg fra mengden, er helt og

holdent grafIkken. For, mens slåss

kjempene i andre kampspill til nå har
bestått av sprites - ferdigtegnede to
dimensjonale papirdukker - introdu

RÅ

GRAFIKK: Har ekte 3D-grafikk noen gang sett ut som dette på PC?

seres nå for første gang voldelige
oppgjør i polygonbasert tredimensjo

nal grafikk.

Men - det var naturligvis spille
automat-produsentene som var først
ute med ideen. Allerede for to år si
den innkasserte spillet Virtua Figh

Magien henger igjen

Mye av magien fra Virtua Fighter
sitter igjen i FX Fighter. Du har selv
følgelig valget mellom mange for
skjellige superhelter før kampene tar

til. Og her finner du alt fra de store

ter kilovis med tiere rundt om på

og solide spillerne (blant andre Mag

grunn. Varemerket for Virtua Figh

små og raske (kattedamen Sheba og

skumle gatekjøkken. Og ikke uten

ter var helt silkemyke, naturtro be
vegelser i en hesblesende fart. Slik
action og fart hadde man aldri før
sett i et kampspill.

non, et skikkelig troll av stein), til de
andre passende navngitte kombina
sjoner av dyr og mennesker.) Alle

har sine særtrekk og spesialiteter i
kamp.

Før du plasseres i selve ringen,

med zoomlinsa og sin egen plasse

får du i en filmsnutt kjennskap til

ring. Både makrolinse og englevin

spillets bakgrunnshistorie. Dekkhis
torie, er vel mer passende. For i FX
Fighter er historien så dårlig at den

må være ironisk ment. Den musku

løse diktatoren i solsystemet ditt er
nemlig i et heftig humør for tiden.

Som resultat av dette gir han deg i

beste 7-Eleven-stil an offer you can ' t
refuse: B ekjemper d u ham i neve

kamp, skal du få planeten han s ! B e

kjemper du ham derimot ikke, tar
han og sprenger planeten din i fIl
ler . . . Denne bakgrunnshistorien tar
kaka. For aller først skal du nemlig av helt uforståelige grunner - også

lære superheltene rundt om på de an

dre planetene litt folkeskikk. Vel, en

ger gjør sitt til at skjermbildet kan
bli helt kaotisk, med både armer og
bein enkelte ganger på vei ut av skjer

men. For å si det slik; det er et par

åpenbare programmeringsfeil som
gjør kampene enda mer livaktige enn
det som opprinnelig kan ha vært me

ningen. Men hvem klager? Som de
sier: It's not a bug, it ' s a feature.

Å spille mot datamaskinen kan

i

begynnelsen være en tøff sak for
selvtilliten. Det erfarte jeg da «stein
gubben» skulle utfordres . Etter bare
noen sekunders kamp ga han meg en
kvikk leksjon i en rekke spesialknep

som var litt for tøffe for meg. Utprø

vingen av mitt eneste spesialknep,

eller annen latterlig unnskyldning må

«legge beina på nakken», endte des

man vel alltid ha for å slåss.

to kvikkere i en ring out og tapt
kamp. Sukk. Vanskelighetsgraden på

Amok kameraman n

men spesielt imponerende er ikke

tredimensjonal grafIkk i dette spil

motstanderen en loff, på grad 5, som

føling med den originale bruken av
let. Mens kameraet zoomer inn, ro
terer det lynraskt rundt ringen noen
ganger før det faller sånn passe til

Mens kameraet zoomer inn, roterer det lynraskt rundt ringen noen ganger før det
faller sånn passe til ro.
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motspillerne kan heldigvis varieres,

I sekundet kampen begynner får du

ro. V ær klar over at «kameraman
nen» har det med å gå litt amok både

dette systemet akkurat: På grad 1 er
er maks, mixmaster. Mellomgradene
er delvis preget av forutsigbart spill
- det duger riktignok de første gan

gene, men kan raskt bli monotont.

Men PCen trenger heldigvis ikke

�

Vær

obs. når karatedamen Kiko
med ett spark sender helten din i
luften, og plasserer de to påfølgende
sparkene skremmende presist rett
under beltestedet. �
alltid å være offeret - du kan selv
følgelig utveksle «vennskapelige
knyttnever» med noen du kjenner.
Dette åpner for mer variert og enga
sjerende spill - og mye mer moro
enn når enn kunstig intelligens mØ
ter deg i ringen. Dere plukker ut hver
deres superhelt før dysten.

Tricky moves
Som de fleste andre spill i sjangeren,
byr FX Fighter på en rekke spesial
knep - såkalte hidden moves. Hver
superhelt har sine spesialknep. Noen
lærer du med en gang - mens andre
finner du først etter mange timers
spilling. Her gjelder det å prØve uvan
te kombinasjoner med joysticken, til
de rette tidspunktene. Mye prøving
og feiling, men med de riktige spesi
alknepene innabords, blir du raskt en
skremmende motstander!
Når det gjelder dirty tricks har
ikke fantasien satt grenser for spill
utviklerne. For steintrollet Magnon
kan gi deg en omfavnelse som bok
stavelig talt setter spor, mens robo
ten Cyben 30 roterer stålarmene sine
som propeller. Passer du ikke på, tar
gresshoppemannen Venam gjerne en
munnfull av deg - og vær obs. når
karatedamen Kiko med ett spark sen
der helten din i luften, og plasserer
de to påfølgende sparkene skrem
mende presist rett under beltestedet.
Dette er bare noen helt få - de man
ge hidden moves gir spillet en uav
hengig holdbarhet.

I ngen h øyoppløs n i ng
FX Fighter er grafikkmessig nyska
pende. Det introduserer godt detal
jerte, texture-mappede polygon-ob
jekter, hvis bevegelser utelukkende
er hentet og digitalisert fra bevegel
sene til skuespillere. Dette er spesi
elt tydelig med lake, faktisk den
eneste menneske-superhelten i spil
let. Ser du bort fra den knudrete gra
fikken, er bevegelsene hans så na
turlige at du skulle tro at du så fIlm!
Det eneste seriøse ankepunktet
ved spillet er skjermoppløsningen.
Hvorfor kan det ikke kjøres i høy
oppløsning? Grafikken er mer enn
nok detaljert, faktisk i så stor grad at
skjermbildet til tider blir utydelig i

lavoppløsning ! (Når hadde 3D-spill
sist slike problemer! ?)
For øvrig er landskapene rundt
ringen alltid atmosfæriske og pene.
Hver planet du kommer til har sitt
særpreg, alt fra steder blant fjellene
hvor du nesten kjenner den friske
fjelluften, til mørke gjørmehull hvor det virkelig kan være vanskelig
å se hvor både ringen slutter og
kvikksanden starter. Lydbildet, deri
mot, domineres av overraskende bra
dance- og technomusikk, som spil
les rett av CD-ROM-plata. Det gir
akkurat det passende stresset og adre
nalinkjøret som kan være godt å ha
før en kamp. Og siden dette spillet
ikke har noen direkte visuelle gørr
effekter, «hjelper det godt på» med
både aggressive og pinefulle stønn
og skrik.
FX Fighter er et helhetlig og
gjennomført kampspill, som har kon
vertert til 3D på en overbevisende
måte. Det er rått og voldelig, og selv
følgelig ikke for yngre og barn. Dess
uten byr ikke spillet på særlig mer
enn kampen i ringen, og den totale
holdbarheten avhenger helt av hvor
moro du synes det er å sitte i timevis
som superhelt og sparke datamaski
nen eller vennene dine i svime.

[ Håkon Ursin Steen ]

Interessert i fiske ? Fly
Pishing School er glim
rende for å ta livet a v
hobbyen dinI

_j� ESPN har gift ut mange

s åkalte kurs på CD
ROM, deriblant i golf. Nå er altså
turen kommet til fluefiske. På to
CDet skal l?atrick Markey, som var
med på å produsere den velkjente
filmen «A river runs through it», for
klare og lære bort sitt om fluefiske.
Her får du vite alt du ikke ville
vite: Alt fra hvilke typer agn du bør
bruke og hvilke typer fisk du kan
vente å få, til hvordan du skal unngå
å fornærme andre fiskere du måtte
møte. Eller kanskje du alltid har lurt
på hvordan du skal reagere dersom
en bjørn plutselig skulle dukke opp
mens du fester agnet?
Selve bruken er svært enkel. Med
musa kan du velge fra menyer hvil
ket emne du vil vite mer om. Deret
ter kan du bare lene deg tilbake og
late som om du ser på TV. Du blir
vist små instruksjonsfilmer, som selv
følgelig kan spoles fram og tilbake,
når du måtte øllske. Her har du i alle
fall full kQntl'OlI over hvilken mfor
masjon du sk�l tå.
Kurset viser uyWa;gelig gra:f:'tk1f
som knapt er verre enn den du ser på
TV. De hat også vær.( så fantasiftdle
og lagt på ste�gsMl mnsikk som
får deg til å ltu'gr
n e etler n3turopple"
velser. J hveFt raD eir det tyd.eRgvis
dette som er Hltmt. MeD man bar lj..
kevel føle1sen av at det hele el' ON�p..

flamsk og 'SVært amerikansk.
Dessuten får du vite at du selv
sagt �e får f'anget noe middagsmat

om ikke kastet er belt perfekt. Dette
tar i hvert faU litt av gleden ved SP0l'
ten fra den jevne amatør, tror jeg.
Programmet minner gudhj eIpe
meg om TV -SHOP: Fly Fishing
School kan nemlig være behjelpelig
med å ringe opp amerikanske data
baser, som kan selge deg alt du tren
ger - og sikkert mere til - av fiske
utstyr. I enkelte av innslagene virker
det søm om en masse dyrt dill-dall
er en nødvendighet for å kutr.ne ta
seg en fisketur i marka. Sv.ært lcom
merst, med andre ord.
..

Det er meningsløst å kjøpe en
dyr CD-pakke bare :fe> dette. Fly
Fishing Sehool lronne like godt vært
gitt ut som en video til langt lavere
pris. Eneste forskjellen her et at det
er emaeJe å :v,elge f't'a men�en enn å
spole fram og tilbake på en video
spiller.
Så: Dersom du vil lære kunsten

å fiskt, v:n du få [iten in;�pi.msj-øn

her. Inve'St�'f i

e
l'
noo m

fQlJJl
uftig i

stedtltt, det \ril si det _'Ste anttet .

I

.

.J
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1) Først må du bruke
metalls tangen

på denne steinen
2) før du stikker
metalls tangen ned
i lavaen,

4) Så må du forte deg

3) og raskt bruker
metalls tangen på hjulet

ut denne døren.

til gru ve vognen.

5) Se opp for dette tilsynelatende
ufarlige monsteret.. Er du for treg,
våkner det til live, og �ar knekken
på deg!

Helvete heller !
..
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Redaksjonens adresse:
TE KNO
Postboks 49
1 4 1 4 Trollåsen
Telefon:
66805305
(Mandag til fredag 0900- 1 600.)
E-ma i l :
tekno @ tekno. no

Håvar Ramvi (1 7):

Jeg M Å ha minst 4 M B til
med RAM . Jeg kjører OS/2
Warp på en Pentiu m 60 M Hz
med 8 MB RAM , men det går
for seint. Bruker du OS/2 må
du minst ha 1 6 MB maskin
hukommelse for at alt skal
fungere som det skal.

WWW:

Har dataindustrien gjort svovelpredikantene overflødige ?

http://www. telepost. no/tekno/

Helvete er ikke lenger så populært som det var.
Før i tiden skulle både den ene og den andre
brenne til evig tid i djevelens skjærsild. Nå om

ANNONSEAVDELING
ROBE RT B . AU NAAS
Markedskonsulent

dagen blir de færreste av oss truet med mørkets

Telefo n :
229 6 1 500

pinsler (bortsett fra homsene, da). - Hvor ofte
har du tenkt på helvete den siste måneden ? blir

Telefax:
229 6 1 386

det spurt på http://www.ksu.edu/-airforc/
doctrine.htm/. Er helvete en konstant byrde på
dine skuldre ? De fleste vil svare nei. Nok om
det: Der religionen nå kommer i markedstilpas
Torbjørn Tyridal (1 6):
Det neste jeg skal ha av ut
styr til PCen min, er uten tvil
en CD-ROM-spiller. En PC
uten C D-ROM i dag er det
samme som en bil uten hjul.
Så å si alt som leveres av
programvare kommer på jo
på CD-ROM nå, så en sånn
boks blir uunnværlig.

set light-utgave, tar dataspillprodusentene med
glede over. Helvete er nemlig spillindustriens
mest fasjonable reisemål for tiden, melder for
eksempel det amerikanske magasinet Wired,
som kan fortelle at tidenes heiteste djevelspill

kommer i mars 96. Hellraiser: Virtual Hell heter

Utgiver:
HJ E M M ET MORTENSEN AS
Postboks 5001 Majorstua
030 1 OSLO
Telefon:
22941 000

du hittil har sett av utspekulert djevelskap på
mat-

Fo rby, fo r by !

I flere avisoppslag, bl .a. Aftenposten her hjemme, blir det slått fast en

dows 95, og da er det bare å
ø ke maskinhukommelsen for

ne ved Plymouth-universitetet vil forske

gang for alle: Internet er vanedannende - og farlig ! I en britisk undersøkel

se mente 22 av 1 00 spurte at de fikk en 'tenning' av å være online. Denne

tenningen, mente forskerne, er meget lik virkningen av kokain . . ! Forsker
mer

på saken. De blir sikkert

belønnet med en pen sum av skattebetalernes penger for å drive på. . .

å få brukbar ytelse.

Christer

( D ) inner not ready :

Trykk:
H J E M M ET MORTEN S E N
TRYKKERI AS

betinger seg retten til å
lagre og utgi alt stoff i bladet i
elektronisk form, samt i uten
landske versjoner av bladet.

TEKNO

Det e r så mye jeg ø nsker
meg, men det som kommer
først er 8 M B RAM ekstra i
PCen. Jeg kjø rer nemlig Win
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Telefo n :
229 6 1 375
(Mandag til fredag 0800- 1 600.)

det, og skal ifølge forhåndsreklamen overgå alt
dataskjermen.

Eivind Byre Hansen (1 7):

ABON N EM ENTSSERVICE
Postboks 5462 Majorstua
0305 OSLO

( A ) bort

Et blad fra

��

HJEMMET·· . MORTE N S E N

.

( R ) etry

'<

( p ) izza .

•
•

N EST E N R .
kom mer 28. n ove m ber!

