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SuperPrint®

UNINSTALLERTM
for Windows 3.x og Windows 95

Printerverktøy som gir hurtigere utskrifter og forbedret utskriftsk.valitet.
Mye raskere utskrifter av
bedre kvalitet. Finnes også
for spesialskrivere.
Løser utskriftsproblemer under
Windows NT, Win. 95 og Win. 3.x
For den som ønsker topp
kvalitet og hurtige utskrifter
med ekte 32-bit multitasking.

l følge ZitT DavisPublishing, PC-Magazine

Den eneste uninstaller
som ikke tilbyr å slette
nødvendige filer!
Ta tilbake tapt plass på harddisk
med UnInstaller som også kan flytte
program mellom PC- og kataloger
med alle innstillinger intakt.
Enkel arkivering av program
du ikke benytter hver dag.

Introduksjons pris kr. 590,-

Tilbudspris standard SuperPrint kr. 790,-

Nettverksversjon kr. 2.990,·
Kryssoppgradering fra CleanSweep kr. 396,-

5-bruker Nettverksversjon kr. 2.490,Oppgradering kr. 298,-

POWER DESIrM

ClicIB OO~M

for Windows 3.x, Windows 95 og Apple Macintosh

for Windows 95

Jobb raskere fra det øyeblikk
du starter Windows 95.
PowerDesk er den eneste som
kombinerer fullt redigerbar verk·
tøylinje med en torbedret versjon
av Win. 95 Explorer. Forbedret
verktøylinje, itmebyggd Zip-komprimering, DOS-kommandolil1je og

ClickBOOK lager tosidige bøker
og brosjyrer av utskriftene dine.

ClickBOOK oversetter utskrifter ~
f!ft" til skrMren ~ vil <JJIami:k kr)mpe
~ ~iære dem slik at du :ta- ta;idi~
hii<er eller I:rosDrer.
Utskrifter fra flere tyOgraIllmer kan
kombinere; i 30 fbrsIgellige foonat
Spar papir, blekk! toner og trykkerikostnader. SPAR PENGER!
Adressebokel; prislistel; bruhanvisninger. databaselistel; tele/onlister, tekniske beskrivelsel; delelislel; noveller eller det du lI'engel:

Introduksjonspris PC kr. 690,. Macintosh kr. 590,Demo på www.internet.no/convey/

REFILL SYSTEM FOR
BLEKKSKRIVERE "'"

_ . . . . . . .,
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SURF'n'Prin

.

SPAR INNTIL

7SOlO

for Windows 3.x og Windows 95

SURF'n'Print er en rimeligere utgave av
ClickBOOK. Programmet lager A5-bøker
av utskrifter fra Windows programmer.
Samme hvor du surfer på internet så vil
SURF'n'Print lage hendige bøker av utskriftene dine. Den lager selvsagt bøker
av andre utskrifter også

På to minutter kan du spare •
hundrevis av kroner.
!

•
•
•
•
•

Høy utskriftskvalitet
Hurtigtørkende
Miljøvennlig
Prisgunstig
Hurtig og enkelt

Virker med Windowsutgaven av:

Med Jet-Pro refillblekk kan du enkelt etterfylle den
kostbare originalpatronen til en brøkdel av prisen.

Netscape, Grolier Multimedia EncyclopeKan brukes med blekk- dia, Microsoft Word, Access, ExceJ, Word
eller laserskriver.
Perfect, Sidekick og tusenvis av andre.

Introduksjonspris KUN kr. 198,-

RING FOR MER INFO. OG PRISI

Oppgradering fra Surf'n 'Print til ClickBOOK kr. 590 ,-

www.internet.no/convey/jetpro.html

-

-

-~~ ~

Telefon: 72 561 742· Telefax: 72 558 425
Også tilgjengelig hos: GH-Elektromarked~ Lefdal Elektromarked*, Spaceworld*, Det Blå Huset, Fosen Engros, Geni Produkter, HS-Software,
Oddvars Datashop, Tofa Data&Software, V-Trykk ..... (*Noen kjedebutikker har ikke produktene, eller har kun noen av dem)

' - - SuperPrint 4.0
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•
. - - SuperPrmt
nettv.
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Unlnstaller

a'kr. 790

Alle priser er oppgitt inkl. 23% MVA.
, Ved bestilling pr. post kommer porto
a'kr 2.490,- og oppkravsgebyr kr. 17,- i tillegg .
Har vi forhandler i nærheten av deg
håper vi du aksepterer å bestille der.

KlIn send..
ufrankttr't I Norge

Coøveyas
bRIter portoen.

L - Unlnstaller nettv.
~

PowerDesk

:_

ClickBOOK for Win a'kr.
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ClickBOOK for Mac a'kr.

•I - - Surf'n'Print
•
•

a'kr.

a'kr.
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SVARSENDING
Avtalenr. 613 113#6

Conveyas

Tel.:

MunkvOll.
1002 Trondheim

.

bransjen som utvikler og selger egne
produkter innen området datakommunikasjon.
Intertex Data AS ligger i utviklingens frontlinje,
har flere patenter og er ofte først i verden med
å implementere ny teknikk og nye standarder.
Intertex er idag en av de største modemprodusentene i Europa.
Intertex faxmodem har vært tilgjengelig for
krevende modem brukere siden 1992 i Norge.
Intertex presenterer nå nye modeller med
sanme kvalitet og med kookuransedyklige priser.

V.34 bordmodem PRO • mldisplay «kompromissløst»
Dette er et modem for den kravstore •....konfigurerer
modemet, sett det 1ett skap og -glem,. det....
Prosessoren i modemet er så rask at den tillater fult
komprimering begge veier samtidig. Modemet har
hardware reset basert på OTR. Det sIdAer også automatisk
mellom fax, tale og data. I tiIegg er det automatisk
Iinjestatus detektering, synkron overføring er mulig, 4000
Volts linje beskyttelae... og for de som ønsker det er det
også en lyd funksjon med innebygd mikrofon... m.m.

V.34 bordmodem OFFICE · rTV'display· «bestseller»
Samme som PRO, bortsett fra at Iydfunksjonen ikke er
tilstede øg ingen hardware reset basert på OTR. Dette
modemet har seMølgelig også automatisk skille mellom
innkommende fax og tale. Displayet kan settes opp til bl.a.
å vise linje-kvalitet og overføringshastighet. På denne
måten kan du monitorere progresjanen på forbindelsen.
V.34 bordmodern PRIVAT - u/display - . bra og billig»
Dette er et enkelt og bra modem med Intertex' høye
kvalitet. En bra linjedel sikrer høy oppkoblingshastighet
selv ved dårlig linjefor.hold.

V.34 PCMCIA · ingen «kladder» hengende utenfor
I tillegg til aIfe de avanserte funksjonene som man finner i
Inter1e)c serien faxmodem så har PCMCIA kortet også
imebygcl FLASH mime for konti1.IerIg oppgraderingsml

Abonnement, kr 100.- pr. m.ned, innkluderer
FRI BRUK.
Tilknytningsavgiften ". kr 200.- inkluderer Netscape lisens.
Messetilbud:

Ett års Infernet abonnement og
28BOO bps Inferfex faXlllodern
ler:

2I1Jf4-........

Pakken består av ett V.34 28000 bps intertex bordmodell
PRIVAT ett års fullt abonnement hos tntemet Norge,
oppkoblingsavgift og lisens på Netscape.
Send inn kupongen og bestill idag:
Ja takk, jeg vil gjerne:

O

s....... Cornmunfcatlon System AS (BCS) er en
distributør 80111 foku8erer pl kommunlkaajon. SpesIalfeltet er produkter som gjør det mulig 1\ kommuni8ere
over oppringt samband - via Telenors analoge
nettverk, amt over det nye digitale nettverket; ISDN.

O
O
O

Bestille ett års fullt abonnement hos Internet Norge, oppkoblingsavgift og lisens på
Netscape, V.34, 28800 bps Intertex bordmodell PRIVAT, Kr. 2700,Motta 30 dager gratis prøveabonnement.
Motta informasjon om Internet Norge AS.
Motta informasjon om Intertex serien faxmodem.
Hva slags datamaskin har du:
PC
MAC.

O

O

Navn:
ev. Firma:
Gate/p.boks:
Tel/fax:
Sendes eller fakses til:
Internet Norge AS, østre Aker vei 213 - 0975 Oslo. Tlf. 22 25 1480 - Fax 22 25 50 57
Email: firmapost@internet.no

Business Communication System AlS - Tlf.: 22 41 11 33 - Fax.: 22 42 07 19 - Tordenskioldsgate 6, 0160 Osld
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TO BLADER I ETT!
Fra og med dette nummer "afl Vi og il __• øIIØ
~ .~ leserne av databladet GIGA ve"'ontmeIII
' - - - ---'
-t:~;;, '/(
GIGA og TEKNO bar i.flere tlrvtert IIon1iurrelfler.
I ~r f 1',0 Når vi nå bar bestemt oss for ti sltl o s sa"".", er
det fordi vi ønsker å samle kreftene - sU" at vIIu", lage et eruIø
bedre blad,forbåpentligvis til glede for btlde ga'" og øye lesere.
Ta bare en kikk på dette nummeret! Sammen bar vi utvidet
sidetallet, og sammen kan vi presentere enfuUstappet CD-ROM fylt med rundt 600 megabyte goodles av ymse slag. Her ft"øer du
DOS-programmer og -spill, Windows-programmer og -spiD, CDSuif med eksempler på WEB-sider (slik at du Ila" «prøvesurfe»
lffEN Internet-tilkopling). Vi har lagt Inn vår egen meny for start
av aUe Windows-programmene.
VI vil gjerne ba synspunkter fra både TEKNO- og GIGA-leserne.
Det er ingenting som er en så effektiv pådriver for oss i redaksjonen, som hva dere mener. Vi er alltid åpne for ideer, sto.fltlps
og konkrete bidrag.
I dette num mere bandler hovedoppslaget om virtuelle verdener. Vår medarbeider Mikael Sundmarkforteller om bLa. Alpba
World -Alpha World ER virtual reality, skriver MlkaeL -Ikke
nok med at du eksisterer og samtaler i et grafisk miljø, du får
dessuten en egen identitet og en sjanse til d bygge deg ditt eget
hjem I cyberspace. o.
EUers byr vi pd CIRCUS - Norges heftigste spiUsider. I hovedsak rapporterer vi om spiUfor pc, Amiga og Mac, men vifølger
ogsd 1I,ed pd hva S01l' skjer pd andre
piattfonner. Pd side 64 forteller Andre
E. Eide 01tl sine erfaringer »red SOtly
Playstation.
D A

r

Il p

L A

o

C l

pS! Slik starter du CDelL

O

I DOS: Skriv START ved CD-ROMprompten (vanligvis D:).
l Windows: Installer web-browseren

Opera på din harddisk, og åpne filen
START.HTM.

Alpha\llollrl

Har du gått lei av skolen; jobben, den grå hverdagen?
Da er det kanskje på tide å finne en alternativ verden,
en verden der du kan treffe nye, spennende mennesker - folk som kanskje ikke en gang se.r ut som folk?
TEKNO har testet ikke mindre enn syv nye verdener
som du kan bosette deg i!

P

raktisk talt siden tidenes
begynnelse har mennesket
fantasert om andre verdener enn
den vi tramper på hver eneste
dag. Himmel <Jg helvete var for
middelaldermennesket hØyst virkelige plasser som man kunne
skrive bøker om. (Du har vel ikke
gått glipp av Dantes Divina
Commedia?)
Litt nærmere vår egen tid har
mange scienoe fiction-forfattere
forestilL seg alternmtive verdener.
der vi menneSKer ktlIlfle ha
paral\elle eksistenser og i det
minste være tilstede med vår
psyke. I de senere år hal:' WUllam GibsOJl vakt oppstandelse
med sine bøker om «jockeys» som
med sine «dekk» kan navigere i
«cyberspace». i en virkelighet
om er så virkelig at man til og
med kan dø der. En aOI1len forfatter om har beskreveL en lignende. «virtuell» verden. er eaJ
teph oson. Det var i han bok
Snow Crash at begrepet «virtual reality» så dagen ly før te
gang.
Hva er så viFtual reality? I dag
bruke begrepet til å be krive SH
datagenerert verden. som y,j mennesker kan tige inn og agere i,
uten å være der. For mange er VR
en betydende med de d r fe lIige
hjelmene og hanskene som gjør
det mullg for brukeren å «La på»
saker i et datagenerert rom. og
kanskje også tyre en eller annen
farko t.
I en fullkommen VR-verden
kommer du til å kunne gjøre alt

du vil og tenker. Du er ikke
begrenset av et ufullstendig brukergrensesnitt. Verden inkluderer. overgår eller utelukker virkeligheten. Det kommer dog til å
drøye mange år før man med
avanserb utrustning og enormt
kraftige datamaskiner kan oppnå
denne illusjonen .
.
Men om du ikke har lyst til å
vente på hjelmer. hansker og
drakter. hva gjør du da? Surfer på
nettet, så klart! Internet sammenlignes nå rutinemessig med Gibsans cyberspace. til tross for at
forSKJellene borde være åpeabcil're
for dem som har lest bøkene.
Fremfor alt kan InterNet være
et ganske kaldL og ensomt sted
for den som ikke liker TRC eHer
WebChat, dvs. tekstbaserte samtaler med andre brukere. Det
hypede World Wide Web bar
overhode ingentiHg tn fe~le:i med
et gtbsolllsR: cyberspaoe med sitt
~redime[,)sionale rom. del!' maEl
kan prate med og il'lncmgere med
andre brukere.
Men alt deLte holder på å bli
forandret. Rundt omkring på
Internet vokser det opp virtuelle
amfunn. pla ser der menne kar
kan møtes. amtale og delta i
aktiviteter eller spill sammen.
Dis e virtuelle amfunnene er
gmfi ke rom, bygninger eUer
åpne plas er om vi e på dih
data kjerm. J dette miljøet kan du
tyre en grafiSk repre enta jon
(bilde. tegning) av deg elv.
Denne din« irtuelle personlighet» kalle ofte for en ~a aLaretter rorbildet i den tidligere
nevnte Snow Crash. Ordet 4.\(ilV3tar- ble for øvrig oppriflflelig
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benyttet FOI:' å betegne en mePl· neskelig inkarnasjon av Gud.
ER DU EN STOl?
VirtlJeJle samfunn er en så pas{)
: het potet akkurat nå. at et seminar i emnet ble holdt under '
multimedia- og onltne-messen
Milia i Cannes t februar. Et inter· nastonalt panel med designere og
annet hipt felk viste eksempler
både på allerede eksisterende
virtuelle samfunn og andre som
er under konstruksjon. Mest
· interessant var uten L il å se en
tidlig visning av Microsofts VChat. en slags virtuell snackbar
med mange Forn i både 2D og 3D.
·
Allerede i dag finnes flere
eksempler på fremvoksende virtuelle samfunn på Internet. På de
kommende sidene presenterer vi
inngående AlphaWorld. og i mer
kortfattet form en hel rekke
andre av disse nye verdener.
Allerede i forrige nummer av
TEKNO presenterte vi VRML. et
forsøk på å skape en standard for
virtual reality på Internet.
Etter å ha oppholdt seg i et
· virtuelt samfunn en tid. er det
· kanskje herlig å vende tilbake til
· det fysiske miljøet del' en stol er
en stol, og der man gi mennesker
· som er uforskammet en på kjeften. Men b~a du gjør når du ser
deg omkring hjemme på kjøkke· Det. er egentlig at du skaffer deg
en egen virtuell verden i di tt eget
hode ...
Ja. det mCHer i hvert faH
Douglas Adams, forfatterE}o til
The mtchhikers Guide to the
GaJaxy, som holdt en fascinerende innledntng under dfft tidligere
nev,nte seroirl'aret på Milia. Om
· dw vil vite hvordan han kom frem
til denne forvirrende konklUSjOnen, å finner du hele hans innlegg på TEKNO web-site
· bttp:lhm-w..telepost.llolt.elmol.

~ Drømmer du om å emigrere
: Itl et nytt land der du kan få
: være med og utforme
· fremtiden, akkurat som de
~ gamle utvandrerne på 1800· tallet? Ta med deg ditt pikk
og pakk og kast deg ut i
: Alpha World.

:
·
:
·
;
:
·
~

l
~

;
~

~

:

i
~

SidEH1 World Inc. åpnet ehatverden Alpha World . kan do
gjøre så mye mer enn bare å lete
etter informasjon. hente filer og
snakke online med folk. Du kan
faktisk emigrere til cyberspace.
gr du lei a din mors mas eller at
kjerringen og ungene forstyrrer
deg foran PCen? Ja. da er det
bare å pakke kofferten og flytte.
Du kan ta deg til Alpha World
med en 486 DX2-66 med minst 8
MB RAM. Windows insta1l8rt og
20 MB ledig pa harddisken. (Om
du da ikke heller foretrekker å
reise på business class. Da får du
kaffe deg en Pentium.)

: EN DAG I AI:.PHA WORLD

: Sa snart du har koplet deg mot

: AW. glir du sakte ned på et stort
torg der du møter en broket skare
av andre AW-medborgere. Du kan
· velge mellom yv ulike ut oendc
under ditt opphold i AW.
·
«Howdy tolks» sier du for å hil: 88. elg samtidig forteller hvem du
· er. l AW el' man anONym helt vil
· IJ'lrmI'l ~reI' noe. Kanskje trefEer diM
: noen du kjenner en~r stifter et
· nytt bekjentskap på torget.
·
Etter ell sLund be·stemmer du
deg for å gå bil The Actrenaline
Vatllt, og laste ned det nye$te
sharewarespil1et. På veie:o dit ser
OBS! AD nødvendu hus som andre rneqborgere
dig programvare
bar bygget. Vil du berømme en
Onnes på TEKNOs spesie'll kreasjon, er døt,bare å
· d01lbe,hkHkke på PDstkas8en f@f,an
m-ROM!

l

iq

gjerne en øl. ..

ter og fremtidige planer for AW. I
det nye te nummeret opplyses
man om at AW nå har 38.000
innbyggere. og at antallet øker
med over 400 per dag. En annen
interessant opplysning er at AW
snart skal bli avgiftsbelagt. men
ingen dato blir nevnt- å her
gjelder det å være ra k. og prøve
å lenge det er gratis.
l AW hender deL my hele
tiden. ye innbyggere. ideer og
bygning r dukker opp om paddehatler overalt på AW uen<l Iige
o erOaLe. Mange steder bær r
preg a spe ielle aktiviteter. J
nærheten av torget der man tarter. fi'Llnes et amfiteater der det
hbif arramgert iNUormaslonsmøteF.
Besøk LtHJie's Bar hvis du vil Lreffe foæ
k eg lytte til w'!Jsiklt. Drømer au C$må få npl'tre somsta:f.ldup-kom1keF? Det fjfiues n~ thlr1ig
vfs ,også eI'l scene før neÆ.to;pp dette, den er ilpen pif bestem t@tider i
helgene. Muligh.e ene er uemieH€le. Finnes ikke det du leter etter.
så bygg (fet Sle]v!
Vi sees i A1f>ha WoeEd!

HVORDAN
EMIG,RERER JEG?
På AWs hJemmeside reg}strerer:
du ditt brukernavn og Kødeocd.
Deretter er det bare @laste nee
programvaren. Dat tar ca. 45
minutter med et 14.400 bps
modem. InstallasjoFlsn går forhåpentJigv,is srnertefritt Du får antaksl.ig spør.smål om du vil installere
WING, p~ogrammet som muliggjør
Knmmunikasjon i AW. Har du det
ikke aHerede, så si jatakk.
Når du er klar klikkeT du på AWikonet, og Alphas verden åpner
seg for deg. Ved før.ste besøk lastes en mengde informasjon ned på
hard€lisken din. Dette kan ta litt
tid, merl det er ingenting sammenlignet med tol,l eller passkontroller
når du reiser in maJrea life. Oppstår det problemer, finnes det
mange hjelpesider du k'aA lese.
Lykke til!!!

KOMMUNI'SER MER
Ofte kan man se folk som bare står
og glor i AW. De svarer ikke på tiltale, og ser generelt inaktive ut.
Sannrneten er antakelig at de ehat-

Alpha World logo.

TORGET: Iblant Ran det bli
folk:somt!

ter med noen, Dette merkes dog
ikke, ettersom de bruker chat-progr.amrnet Powwow. Med dette
programmet kan do nå Rvem som
helst. hvor som helst i AW. Alt dH
behøver å gjøre for å delta i disse
livlige samtalene, er, å hente ned
Powwow og slutte deg ti'! Alpha
World Tribe. Dette gjør du på
GeaJ(s Works-siden. Der finner dw
også en katalog over AW-medbergere og Alpha Worlds dis~usjons
gn:lppe. PQWWOW fongerer o.gså
utmerket uten Alpha World, og er
et ganske kult chat-program med
en mengde fir:ussser.

REAL VIRTUAL REALITY
,l\;lpha World E.A virtual reality. Ikke
nOK med at du eksisterer og samtaler i et gf;Glfisk miljø., dlJ f@rdessuten en egen identitet og en sjanse til 13 b~gge deg ditt eget hjem.
Dette miliøelt gjør at dld ofte av
rene ti.lteldigheter støter på personer som clu kanskje kan bli kjent
med. Treffer du en grei person,
inviter ham eller, henne til å bH
naboen din, og dere kommer
garantert til å treffe hverandre
ofte. Etter en stwndblir det vanskelig å holde rede på aHe nye kontakter. Hmm, var det han jeg traff i
baren eller var det nede i Adrenalil1e Vault?
Hus,k bare at dette ikke er et spill.
Mange tar denne eksistensen Hke
alvorlig SOfA den viEkelige thvilk8Ll
av dem detdet{!l nå er?). Så oppføf

deg!

URLer:
AJpha WOttds Home~:

bftp:/Iwww,wo,kIS.rret/
alpkØW4)lldi
AW-Ienker:

htlp:l1www.wonds.øet/
SMILE: Bn k:(i)mpj~ utenfor
Tbe AøiPenalfoo Va;ult.

alphawoddl:pageSlilrtfnl
New Workj Times:

h1Ip=llwww.R@tnInner.aet/
UlE Il_ WORI.D liMES
DrI Kall l8se avIsen direkte i
Alpb;a W(i) I~ld ved å klikke på en
,v/1sautømat. Avisen beSKfiver
b4-ant aA<Bet RNange underltge og
hHere sante plas el' om r el'd
å besøke. Her anne også nyhc-

- $ynefg,JatphawolildltlWt'
Geek' s Works Homepa-,{Je:
1It(p~lwww.iøtermu·ooRtJ

-40oaldb}php.egfI...denaldb/
alphaJindex.hmll

Selskapet Black Sun Interactive bar skapt en VRML-verden som de kaUer Pointworld. Verdenen inneholder lenker
til WWW 0l er helt integrert med Netscape. Om du klikker
på en tenk'e i Pointworld startes N'etseape, og siden lastes
inn. Dette innebærer at du kan søke informasjon på WWW
i et 3D-landskap. Du kan dessuten se og prate med and're
besøkende.
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· I BESTEM SEL V: Størrelsen på vinduene endrer du som du selv \171.

Dette er vidunderlig! World
Wide Web er befolket. Sidene er fullstendig nedskriblet
· av morsomme figurer. Å lese

kan man bare glernfr~~~~~~~~~~::'~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:J · sidene
rne. Her er det kommunika: sjon som gjelder.

l
·

FOR ALLE: Allmenn infol'-

·

masjvB øm persomlfl.

F'

or å kunne be øke PDintworld
må du ha Black Suns VRMLbrowser, CyberGate. Den kan
brukes som El plug-in til Net, Ga pe. men dette er ikkf mødvendig.
Du trenger ikke h.a Netscape i
gang rOI' ~ komme til Pointwofld.
Start Chrgate, og du er fremme!
Om du in laller r CberGale
om en plug-in. kan du få problrmer med å brukt' andre VR 1Lbrow ere med t cape. Du lø el'
dette gjennom å linn frcm li!
filen npzcyber.dU. og fl 'lle den
til en annen katalog - og prøve
igjen.
Pointworld består av bygn~ngI' med lrnker til \\ \ V- 'id r. Du
na\'igerer m 110m hu en med
mu, en eller ta taturel. Blir du
tron i beina. kan du jo alltid fly
l leden. For å rorhindrC' kræ jlandinger kan du og å litte oppover
og nedover.
CyberGate inn holder de vanlige chat-Cut1k. jonene. Du kan

LeNKER I MASSEVIS:
Pointworld el' ikke stor, men
h\Ter bygning inneholder
n:J8JIge lenker.

----...- - - - - - - - - - .
snakke til aFle. i e"Il gruppe eBer
privat. Det går an å bytte meHom
de tll!ke nivåene og ha flere samtal,cr Lgang samtidig.
For å ~ kape kontakter med
CybcrGate bruker du to ulike
Cybercards. Det allmenne kcH'J
alle lille på. men ditt PCI' 'onlig .
om inneholder c-mai! og lrleronnummer. må man be om å rå I v
tH å C' på.
Poinlworld er Lsel'iø l forsøk
på å , kapc el VR-mBjø , om forrner det nyttige med det hyggelige.
Grafikken blir cl ~s\'C'rrr ikkr 'pe- .
'iell opplli ' ende i \\cu-ba ' rl
VR IL. Det kan ta f\'ioh t I' å la l inn .n \crdrn. Pointworld Cl' et
unntak om la 'te. inn hurtig, og
Cl' \'irkelig v re! el b 'øk.
Du finner C berGale på
httpJ,",~2.bla('kslln.coml
.

cøntellts.html.

V

i st kan man gi h erandre

tips om forskjellige hjem mesLder, men det er så kult å prate
på det tidligere så ty~te VvWW at
man rekker iKke å lese noe.
Hva er deL som bar hendt? Det
er l lbique IcJtd•. et Ameri oa Onlin - elskap. som har l'kapt dette
utrolige programmet som de kaller VirtuaI Places Companion. Det er und,er betatesUng,
I1}@n [O('V8Q1Æl1agene er høye. Sakue fylles Ubiqhle~ scr\if\-I' med
nysgjerrige WWW-innbyggere.
Dette blir sikkert den mest befolkede «verden». og den finne~ på
hltp:llw",w.ubtque.coml.
led Vil'LuaJ Placcs blir webben pllJL clig ct 'osialL treffpunkt.
år du < kal hente necl et Pl'Ogl'affi. oppciager du ka:n~kie ElL
dow~loa:d-~iden er full av personeI' som haF tenkt å gjøre det
~amme. Et llygge.lig tidsfordri\l
men' du verner.
lIal' d'll et elter annet problem
og ['øk r hlant PAQ- ider. treffer
du k.an 'kr no TI der som du kan
lo e prob~emet 'amm n med. Vil
du kon entrC't'e deg O'ffi noe, går
elet naturlig\'i an å fjern:c alle de
andre besøkende fra skjermen
din. Du kan og~å velge bare å

ob ervere.
Med Virtual Places kan a1le
som er på den samme web-stdeJI
P1'8W med hverandre. Opp til 25
peroner får pla s på en og samme side. Du kan prate i «rommet»
som web-siden utgjør. danne n
gruppesamtale eller h iske.
Du kan få opp en liste over
alle besøkte ider og hvor mange
b "øker . om finnes på h er
enkelt. Vil du vise din egen hj mmeside til noen, kjører du bar
frem bussen din og ber pa sasjerene sUge om bord. Det behøver
nødvendigvis ikke ære en huss,
du kan eIge et flygende trppe
eller noe Clrmrt. Du kan Li! og med
: la egne bilder representere deg
og diLt kjøretøy.
VP forvandler WWW til et sam, funn . Still deg opp på hjemmesiden din og se hvor mange som
&tikker innom . Heng med Ul
andre hjemmesidE'T. Treff folk på
. et ted med nydelige bakgrunnsbilder.
Vi møtes på WVl\V!

TRIBAL VOICE: Et hn:gelig

stød å treffe am/re!

TØRST: En tor mJØd. takk.
Man blir tørst av Autrydde
uhyrer.

: Jeg har reist til Meridi.an, og står på torget i byen Tos.
. Middelaldermusikk blandes med fuglesang. Byen har
akkurat våknet, og folk begynner å samles på torget.
eg ser at mange bærer rustog blir på vakt. Jeg får
Jøyening.
på skummel figur
hjøren

i et

ne. Han ser meg, og veDder seg
mot meg. Jeg holdi1r pu s~ n.
- Hei. jeg tteter Galad Damondred og er en Enforcer. Min oppga e er å opplyse og å hjelpe.
Trenger du hjelp? spør han og 16['.
- Eh. jha. Jeg kom nettopp hit,
og jeg lur r på om det finnes noe
arbeid her?
- Begynn med å begi deg ut i
skogen. Der finn es mange udyr
som terroriserer bøndene. Du
kommer til å finne s-aker som du
kan bruke eller selge når eller
hvis du komm l' tilbake. Når du
har fått samlet sammen litt penger, kan du besøke smeden, medi-

sinmannen eller wvernaen.
Medisinmannen F'risconar er forres ten 'eldig Ln teressert i blå
SOP tL Når du har lært deg å bruke sverdet, venter store oppgaver.
- Tusen takk for hjelpen, sier
jeg og begir meg mot den dype.
mørke ~ kogen .
SERiØS SPILLING
Meridian 59 minner Olll spillet
Rexxe-n, men med enklere grafikk. Det, er et 3D-8pill i sti\ med
Dllngeons & Dragons. D e~te
er eo roHe 'pUlers drøm. Her -er
grotter. slott. monster og skatt,et.
Akkurat som i lJItima og andre
rollespill, gjelder det å f kte seg
frem til høyere ni åer, for ett l'

S Sl Mit! DilT
Som alle e , r 3D-rendret
grafikk veldig res ur krevend .
Her l' noen tip om hvoI'dan du
optimeær ditt system for r i er
i 3D-verd n r.
• Kjøp en Pentium-maskin.
• Skaff deg et 28.8 kbp ,modem.
• Bruk en COM-port a type
16550 som gir hurtigere
kommunikasjon mellom
modem og datamaskin .
• Ikke kjør andre programmer
samtidig.
• Kjør i et lite vindu.
• Prøv lavere skj ermoppløsning.
• Kjører du Win 3. bør du
benytte en perman ent vekslingsfil (virtuelt minne).

• Kjører du Win95 bør du ha
så mye diskplass som mulig
på enhet C. Win95 pa 'ser på
det virtuelle minnet .'elv, og
Microsoft anbefaler ikke at
du endrer det.
• Ha så mye defragmentert
diskplacs om mulig. Mange
erdener svell r i størrelse
alt ettersom du besøker nye
plasser.
• Hold deg unna grafikktette
pla 'ser.
• Ha så mye fritt konvensjonelt minne som mulig. Dette
påvirker også ytllisen i Windows. Om du f. eks. ikke har
tenkt å bruke din CD-RO 1spiller er det unødvendig å
laste inn driverrutinene for
den når du starter PCen.

I OH: Et slIlttmt troll.
hvert å begi Heg ut på farligere
oppdrag. Det gjelder å være oppmerksom på rykter : det. fJnnes
mange mysterier som skal løse '.
Om dagene ligger trollene i
gron ne og slumrer, mEm om nettene jager de. Ta a1dri en natt,cvandring på kirkegården. Visse
v kster har maglske effekter.
Pr stirrIlen. iana leter e~lier et
bestemt relikvierelikvium. Man

oppdager tadig nye ting.
Meridian innehold r til og med
magi. Ved hjelp av for kjellige
urter og opper ka ter du trylleformu larene. Du har og å en
indre kraft. Mana. Trylleformularene er av D&D-karakter; Healing. Fireball, Ble m.m.
Det mor om te med v rden er
likevel al bakom hv r ridder og
tyv finne Lvit'k lig menne k .
De ne t piller ine roller , eriø t. h ilket ikke er ,å merkelig
med Lanke på at temningen i
verden får en til å leve eg inn i
rollen. Ordener danne ' og pakter
slulles. En og annen blodh vn
kreve ' og 'å. Di 'e blir ort langvarige. ioen du aldri dør i Meridian. Du havner i n labyrint i
Under\' 'd n. og tar du dt'.g forbi
de udødelige tår du nart på torg l igten. 1 n du mi ter alle
pcn:gcn og lin ene dine. Er du
smart. går du lil banken og etter
inn formu ,n din der.
Du aktiverer et karl gjennom å
~rykke på ~~Z}> . Det kan v.ære bra
all rede fra begynnelsen å tegne
kartet elv, da det du fin nrr i
spillet bare iser de nærme t
omgi elsene.
Du snakker gjennom å Lr kke
på et ikoFl. siden kan du velge å
sende dine meldinger til n
bes temt person eller gruppe. alle
i samme rom eller til alle i hel
verden. Svinger ditt sverd gjør nu
med CTRL-ta ten.
Meridian finner du på
http://wWw ..bouJevards.comlo
thervealmsl. Q§ svaret på alle
dine spørsmål finoes på

tlttp:l/\7oicenet.comljasdipro/.

TIte Realm er en grafisk MUD fra Sierra. Verde,n består i
skrivende stund bare aven 1'8ndsby og en skog, men er
under oppbyggi;ng. SieJra tover at deo kømmer ti. It mRe. helde mysterier, eventyr og møtspiUe,fe med kunstig intel~ ligens når den er klaT.

KNIRK: På Vlti opp deR klIlri ende lJFsppel1 tl1 fhe Hal1flted

Palace.

: Wow, ber er det kjørr. Jeg
; befinner meg på TIme
: Warner: Tbe Palaoe.

: M, ye

folk. høyt tempo og kult.
.
Palasset består av mange
~ rom med ulfke t.ema. Det finnes et

;

MUSEN: Du gjør det meste

med mUBen. Men enkelte
J:RC-kioillmoodoør henyttes

nær dn Vil prate.

et f}nne8 likevel aHerede nå
O
,
en hel
å gjøre og å oppdage. Bape å gå
og SilElS'e
de~

om~in'{g

8'teID.nl1J~elm

t en ny verden. er
spennende. Mange el' aUepetl:e i
gang med å tarte o~dener og
amfunn. Det gjelder å tilhøl'e en
sterk orden når spillet kommer i
gang. Da hal' du I\~ggen fr1og få r
lelLere hjelp når du lr nger del.
år du har koplet deg opp mot
The Realm. el' det på tide å kape
en karakter. Du kriver før tinn
et FIa n og en tittel. Så former du
din rollefigur ut eendc. Du velger kjønn. an ikt form. munn,
hårfange. fri yre osv. Du kan etle ammen mange for kjeIHge
kombinasjoner - prin er. munker, barbarer og en hel del
komi ke uttrykk.
ål' du er klal'. kri er du en
kortfattet bakgrunn til karakteren
du bal' a~gt. Du kan lagre opp til
[ire rol1efigurer om du . enere
kan b nytte deg av, en a\' gangen.
Mange dueHer ut 'pille i ko-

1

____________ :
·
g n. Fightene er om hentet
;
direkte ul fra en tegne erie.
·
Røykskyer og kn 'ttnever. Men
·
begge de dueller ntle opplever
~
det hele på en annen måte. De
·
rål' en he) kjerm for 'eg elv, der ·
d trategi k kan forflytte seg.
angripe og ka te [ol'bannel er.
inneren beholde!' naturJigvi
,
taper n eicndelel'.
The Realm oppdal re' min t :
en gang i uk n. Dette piIlet kan
,
bfi [Iiktig bra. ~ hold ø 'l1ene
åpne. Du henter programvaren
på http://www.realmsen er .
·

com/o

D kan
et er en romstasjon der du
vandre €llJer

, grunnlaget for all sosial databruk.
- Wm'le.lsC:b2lt er bare de~ førs,te i
deg mellom ul~ke ~vde1iIlge r .
en sert~ pF®stekter. W®r1ds lac.s
WorldsChat er Mt til ran.den av
andre erden. Alpha World. rorbe økende. Delle gjør den til den
teller vi om på et annet tet! på
di S~ stdene. Ryktene går om cn
lr igoste chatten blant d€ crdencr V1 omtaler her. Deg k"3n H ke~
t1"edjæverden, Wodds Falr. Det
\ cl ære verd et pesøk. Den var
kommer åessvc:rne hkke ti1 2~1i
tI'O~S alt her diet ncle oe@llte.
Ift:ocn b:ertlte~1i. man får 'Værså~od
- Wortd15(;hat er speIJIllend:e,
bet.al-e for gitt mC,dborgeFskap.
del er vårt før, te produkt sOom
i sal)fi~u'beld med MGM btteroppfyller å'I' visjon a sosial
ad;ive bolder Worlds Inc. på å
databruk. sa David Goh~1s.
ot ikle et {}Fl1in,e-spiH 19asert på
direktør for Wørld I n~ .. da verl'V-sl'fricF,1 11le øuter UlHiJ;s.
den r,le åpnet.
SptHcnen kommer som avøtar til
- Den hjelper menucsli;er Ul å
å opple' e eR my Mslt (lllilHne-VcFmøte h\erandre. og denne delte
den om er meget lik den i TVopple cl en or en viktig del i alt
erier.l.
som Wodd Inc. kaper. Det er
J øt samarbeid med "j~ skate~e'P0.rt€

HYGGELIG: IsJakkrommet
rår en hjemmekoselig
almo {ære.

BACKGAMMON: t]ilordre
aoen. Det er ingen ide å
doble.
m.a.n gå til poolen og ta eg en
svømmetur.
The Palace har et grens Snitt
som er mildt sagt kult. Gjester
representeres a glade aGidgub~

ber. Føler du deg naken. kan du
kle deg i en mengde ulike hatter
og andre kreasjoner. Prøv solbrillene. en øl og en igarett i geipen.
Du kan uttrykke deg på forkjellige måter. Det du ier vi e i
en nakkeboble. Begynner du etningen med et kolon. vi e en tankebobl . og begynner du med et
utrop tegn en ropeboble. Skriver
du mileys. endre an ikt, uttrykket ditt deretter. Du kan til og med
ende I d om understreker det du
vil si. Vil du sflakke privat? II isk.
Det fi$1nes flere pala 'ser å
besøk enn Time Warner . Time
Warner er likevel det palas et
som har flest gjester. Mange
palass har et spesielt tema. I disse kan du finne klær og annet
som ikke finnes andre steder. Ved
å legge sakene ned i kofferten,
dEW du opp,bOVaJ'C!f ting du allerede har, tar du vare på de slik at
ciu kan fufuke dem i andre palass.
Du finner en liste over palassene under Palace Directory på
http://www.thepalace.coml.
For Øvrig rinnes programvaren til
The Palace også Lilgjengelig for
Mac.

HTR

De fleste verdener på Internet er betatest-verdener som har
en del bugs. En del oppdateres så ofte som en gang i uken.
Oppdateringen skjer automatisk når du kopler deg opp.
blant tar verdens-serverne
IDeikke
imot flere betatestere.
holder antakelig på med en
eller annen større oppda tering
akkurat da. Hold hjemmesiden
under oppsyn, de åpner igjen
når de kan ta imot flere brukere.
De grafiske verdener på
Internet kan deles opp i: Samfunn , Chat og MUDs. Samfunn
er verdener der man kan
bosette seg eller på annen
måte skape seg en alternativ
identitet. Chatverdener besøker man ganske enkelt for å
omgås og å treffe nye mennesker. MUDs (Multi-User Dimensions/ DomainslDungeons) er
verdener med et bestemt miljø
og handling. For å løse oppgavene kreves det ofte samarbeid
mellom innvånerne.
Systemkravene for de verdener vi har besøkt er:
486 DX2-66
8 MB RAM
Windows 3.x
14.400 bps-modem
PPP/SLIP-oppkopling mot
Internet
Disse systemkrav er det absolutte minimum som kreves for
å teste verdenene. Har du
tenkt å emigrere, trenger du

FUll 1: Rommet er antakelig fullt av be økende, men det er
bare de som står nærmest som sYlles.
pes eG vrrtuell bank der du skal
kunne sjekk-e dine konti. gjøre
{}vcrføringer og søke om lån.
Det viktigSue prosjektet er
likevel MoNing Workls. Dette er
navnet på neste generasjon a
VRML-, pråket, VRML 2.0. Dette
er et sarnarb id mellom Internetog mediagiganter som IBM.
SiUcon Grapllies, Netscape
CommunlcaUons, Sega of
AmerIca, Electronlc Arts,

A VA TAR GALLER!/:
Her velger du en avatar før du telepørte8
til romstasjonen.

WorldsChat og World Inc.:
AmeFica Q'nDne o~ mange
. http://www.worJds.net
flere.
VRML 2.0 kommer til Cl ili1neMer informasjon om RML:
bolde nye l'hlnksjoner som multitiser interlace, bevegelsesfri:het.
http://www.zdneLcoml
li e video. animasjoner, fySiske
zdilvrml/
lover; import av 3D-bilder tH
http://www.tcp.ca/
HTML, forbedret lyd og muligHet
Ul å kople seg opp mot databa er.
øsbNRMIJ
Utviklerne tro!' at VRML 2.0 kommer til å fo:randr.e on1ime-epple el- kttp:l1www.papefinc.
sen for mHHoner av mennesker.
com!

en enda kraftigere maskin.

FLEREURLER
Om du er nysgjerrig og vil vite
mer om de nye verdener på
Internet, om cyberspace og om
YR, er dette en bra lenkesam!ing å gå ut fra:
http://dspace.dial.pipex.
com/to~squarend821

Wayz to communicate over the
net. Fin hjemmeside med
mange hete lenker.
http://www.primenet.com/
-hans/gmuds.html
En hjemmeside tilegnet MUDs.
Internet-spill og virtuelle verdener.
http://www.maddog.com/#
Dspire
Maddogs liste over VR og verdener.
http://www.communities.
comlhabitat.html
Mye info om virtuelle samfunn.
http://vr-atlantts.coml
Et firma med egen YR-maskin.
Lenker.
http://www1.rider.edu/-sul
er/psycyber/psycyber .htmi
The Psychology of Cyberspace.

Iscenen
En beroligende melding
til alle bekymrede foreldre: Dersom sønnen i
huset kommer hjem fra
påskeferien, likblek i
ansiktet, med store poser

under øynene, der han

står og svaier i døren
med datamaskinen og
diskettboksen under
armen, er det ingen grunn
til å ringe legevakten.
AV ANDRE ............................................
E. EIDE
:~ ..................

I

Høyst sannsynlig har han, slik
som bortimot 2500 andre unge
europeere. Gathering Syndrom.
Den gode nyheten er at Gathering
Syndrom o erhodet ikke er farlig.
Etter tre dagers sammenhengende hvile (det anbefale at datamaskinen lå es inne i løpet av
deone perioden). etterfulgt av et
stort og styrkende måltid med
masse grønnsaker. frukt og
annen næring, blir han som før
igjen. Den dårlige nyheten er at
han sannsynligvis får de samme
anfallene hvert eneste år rundt
påsketider.
Por Gabhering er komm et for å
bli, og stadig flere blir smittet av
basillen. Arets variant er utvilsomt den mest vellykkede hittil.
Natt til tirsdag åpnet dørene og
over 500 ivrige dataentusIaster
stod i kø, kla re til å registrere
seg. Da TEKNO ankom sent onsdag kveld, var hallen nesten full.
Ved et kjapt overblikk kunne det
hele virke som et helt vanlig dataparty. Tusenvi av monitmer lyste
opp, og mange hadde som vanlig

.
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TEKNO

1
~

tatt med seg alskens teknisk
utstyr - videokameraer. VR-briller, eller enorme surroundsound. anlegg. i tillegg t.il datautstyret.
.
Det nye var at, mange hadde
koblet seg sammen i et digert
nettverk. og derfra idere ut på
Internet. For mange ble dette et
før te møte med det verdensompennencle nettverket, m os
gamle kj enner e kunne glede 8 g
over den enormt gode overføringshastigheten man fikk. Ikke
rart at noen kalte samlingen for
verd ens største Intern et Cafe.
C64DEMOER

~

.
.

:

TEKNO har tidligere skrevet om
problemer ed bruk av OS/2. og
brukte selvsagt derfor anledningen til å spore opp en entu siastisk
bruker. som mer enn gjerne ille
demonstrel'e operativ 'vstemets
fortreffelighet.
- Demoer kan være vanskelig
å kj øpe i OS/2. innrømmet Eirik
Øverby. - Men nesten alle normale programmer. og ne, ten alle
Windows-versjoner - inklud rL
Office-pakken - fungerer perfekt.
Får du i tillegg tak i spesifikk
OS/2 programvare, å banker den
det mesteønder og sammen .
Brukergrenseonit~et i Wfl'ldows
95 ser pent ut. men OS/2 er
enklere å bruke, fortsatte han
ivrig - mens han trykk t rundt i

:
:
·
:

hastigheter. De mest avanserte
rutiner fra PC og Amiga ble etterlignet til det perfekte. Utrolig å se
hva dyktige programmere får ut
aven maskin med bare 64K og 1
.1 : MHz prosessor.
• : SVENSK DEMOSUKSESS

Med så mange entusias t,er på
plass var det overraskende lite
· interesse for musikk- og graFikk• •Ii : konkurran ene d nne gangen.
Det val' massevis a innleverte
bidrag. men r ive isningen var
det goelt som ingen .om fulgte.
Vi tror arrangørene med hell kunERIK ØVERBY (1 BJ demon- ne brukt en jur , iden det umulig
strerte 08/2 og viste at ope- · kan ha vært ITler enn en håndfull
· person [' , om lev rte inn en seriratiVsystemet el' verdt en
· Ø8 veloverveid stemme til clisse
nærrnere titt.
konkurransene. Resultatene ble
menyer og kjørte MPEG-anima- · etter alt å dømme. m'd unntak av
sjoner over hele skjermen, uten
de to eller Lee vinnende bidrageal maskinen klaget alt for mye.
ne, ren bingo. Noe å tenke på før
På vår vei videre kom vi i prat
neste års arrangement.
med Espen Carlsen (bIldet),
ed de store demo-konkurranene var heldigvis oppmøtet
om haren demoenwsiast som
atskillig bedre. Først ul, va r «Wild
har en spesiell forkjærlighet for
· compa», som in\'ilJerte alle Ul å
Commodore
· delta med hva om helst av utstyr
64-demoer.
Han kunne
og teknikker. Vinn ren - Air
vise imponeCombat - var en morsom tlykrig-animasjon. Andre deltok med
rende 3Dobjekter 8vil'mu ikk ideoer. "om teknisk se'tt
· var på høyde med det meste en
renc!e over
kjermen i
· ser på TV.
St,ørst sukse s hadde utvilforrykende

a

LØRDAG: Partyet nærmer seg slutten, og noen benytter anledningen til en liten blund.
PC DEMO COMPO
1. «Inside» by C CD
2. «Contral» by Coma
2« inja Ih>by Scoop Melon Design
II!WILD COMPOIII
1. «Air Combat»
b;y Hero & PhlatoniContraz
2. «Wild» by Jørn Tømmerås
3. «The Elg Files»
b . irvana/I'he KIosUr Brothers
GRAPHICS-COMPO
1. «Mesis» b LouielrBL
2. «Paradise» by F'acetlfBL
03. «Bli tz» by RodneylrBL
AMIGA 40KB INTRO
1. «Lights» by Stellar
2. «BrainBow» by Essenee
3. «Mixed Emotions» by C-Lou s
AMIGA 4K INTRO
1. «Gizmo 4Kb Intro»
by The Blaek Lotus
2. «EQ-4K» by The Black Lotus
3. «DMA Design» by Rednex
PC 4KINTRO
1. «Waterwarld» by UzuVScoop
2. «Digestive Haur»
by TwaddlerlProxima
3. «Dimension X» by UzuVScoop
PC/AMIGA FASTINTRO COMPO
1. «Trekant med Eli Rygg»
by Sorrox
2. «Intel Outside» by Birra Bros
3. «Pese» by TLS
AMIGA 500 NOSTALGIA DEMO
1. «Dansktop 7 Intro»
by SurfsmurflRednex
02. «Guru-Intro» by BluntlChaos
COMMODORE 64
DEMOCOMPO
1. «Flashback» by Antimon
2. «Sidsel+Pusur» by Sod

somt den svenske demogruppen
TBL. Deres bidrag til Amiga
demo-konkurransen varte i hele
10 minutter, og mottok entusiastisk applaus. Her fikk i se en
drøss med flotte og fargerike
effekter. Alt fra fj ell og dype
daler, til regnbuefargede fisker.
Programmererne Offa og Equaliser hadde jobbet med demoen
siden jul. og ar nesten uten konkurranse. Med tre ganger så
mange poeng som nærmeste
utfordrer, innkasserte de førstepremien på 15.000 kroner. I tillegg ble den kåret til årets bes te
Gathering-bidrag, og dermed var
det duket for en feiende flott SHicon Graphics-maskin i ga e.
Svenskene tok ellers første,
andre, tredje plass i grafikk, og
første og andre plass i 4K-konkurransen. Her er det bare å ba
av seg hatten, for maken til stores lem har Gathering aldri sett.
P@PC-fron ten imponerte
CNCD med en stilfull og kreativ
demo. Demoen - som bar navnet
Inside - var en klar inner, med
dobbelt så mange poeng som
__- - - - - - - - - SVENSK SUPERGRUPPE:
Fra venstre: Azazel (musiker), Equalizer (kode), Offa
(kode) og Louie (grafiker),
alle medlemmer J TBL.
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gruppene Coma og Melon
Design, som ble nødt til å dele
andreplassen.
TEKNO tok også en liten prat
med den norske gruppen Excess,
som fikk en respektabel syvendeplass. Programmereren Axon
hadde laget mesteparten av
demoen på partyet. og innrømmet
at han gjerne skull e hatt litt mere
tid til å legge ved flere effekter.
Til «Most Useless Utility» hadde en annen svensk gruppe, Pho-

NORSKE EXSESS: Axon,
programmereren bak demoen Timeout, og kameraten
Ghourl, som Jaget teksteditoren gruppen brukte.
enb., levert itt bidrag. Oppgaven, som gikk ut på å lage det
mest unyttige programmet, løste
de ved å lage en liten sak som
gjør assembler-kode mer uoversiktlig. Comment Killer fj erner
nemlig alle forklarende kammentarer fra koden, og gutta lovet at
en versjon om også stokker om
~ på labels (kjennemerker), vil bli
lansert ved en s.enere anledning...
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PSI
Ryktene sier det til at Gat.hering
skal bli arrangert i Vikingskipet
de fem neste årene. Vi sees på
Gathering 97!

TEKN O

Nå har jeg sittet en
i jobb som krever komponent rel digering ikringkastingskvalitet,
stund og lekt meg
med SMPTE tidskodestyring,
med fattigmanns vi- I, innebygd tekstgenerator, ubegrenset antall lyd- og videospor,
deoredigering, og jeg et utall av effekter som kan brukes mellom de forskjellige spomå si jeg ~er rimelig
rene - da tror jeg jammen jeg
fornøyd. Til sitt bruk
skal oppgradere PCen min en
smule.
er det utmerket, og
Det hørtes ganske dyrt ut,
inngangsbilletten var ikke sant? Kombinert med en
kraftig pakke for 3D-grafikk
ikke stort mer enn
I snakker vi her om en arbeidsl stasjon som kan måle muskler
man må ut med ved
med STORE SGIer, sånne som
kjøp aven normalt ut- lager dinosaurer og Toy Stories
du vet. Og disse maskinene kosstyrt PC eller Mac.
ter fort en million penger eller
l

Da jeg etter hvert bruker mer og
mer tid hjemme i mitt eget hideaway-studio langt inne i de dype
skoger, og opplever friheten ved
telependling, har jeg tilfeldigvis
også kommet i den situasjon at
jeg ikke lenger har ubegrenset
tilgang til state-of-the-art videoredigering i kringkastingskvalitet, når jeg plutselig får bruk for
det.
Så hva skal jeg gjøre da?
Bite i det sure eplet og innfinne
meg med at jeg lever i steinalderen igjen, med minst tre timers
reisevei hver dag? Nope. Nå når
jeg endelig har video telefon på
den ene sida, Connectix
videoEye på monitoren og videokamera direkte koblet til CU
See-me-software i PCen, er jeg
jo nesten HyperCyber, dvs. nesten til å ta på! Så det får holde.
Nei, ved neste forespørsel om en

mer.
Heldigvis finnes det nå en
I maskin med alt som trengs , til
ca. 10% av denne prisen, selv
: om kanskje hundre tusen kroner
, + - kan virke som en skremmen~ de investering for noen. Men
hvis du er flink (eller har sterk
, tro eller vilje til å bli det!!) med
i 3D og video, og får jobber som
l krever profft resultat, er en slik
I investering lett å forsvare, og
I utstyret er sikkert nedbetalt før
du rekker å bekymre deg.
Som du kanskje skjønner, er
ikke dette en maskin du kjøper
ferdig over disk. Men det finnes
steder som kan sette sammen
en slik pakke til deg, slik at du
får en såkalt «turnkey solution».
!!..R~~RAS: ViC!.eor:edig~r:il!gsutstJ'!: blir stadig bjJJigere.
Så hvis du ikke er spesielt glad i
å plage deg selv, eller har en
I
glødende in teresse for cyber: re var forbeholdt store SGler til : tet for nonlineær redigering.
indremedisin og masser av tid, : under en fjerdedel av hva prisen : Her kan du jobbe på timeline
vil jeg nok anbefale å få hele
! var i fjor. Photoshop derimot, er med video, lyd, tekst og en
pakka sydd sammen, slik at du : ennå ikke ferdig for NT. (For
mengde effekter. Det har til og
er sikker på at soft- og hardwanøyaktig oppdatert liste over
med kommet et spesielt plug-in
re er riktig tilpasset.
kompatibel software, sjekk http:/ filter for Kai's PowerTools,
For de spesielt interesserte
/www.digital.com.)
l som ser virkelig heftig ut. Det er
kan jeg nevne at arbeidsstasjoVelger man Pentium Prosikkert mange som har prøvd
nen enten bygges opp rundt en
versjonen, får man alle de pro- ) dette på stillbilder i Photoshop.
dobbel Pentium Pro med WinI grammene man måtte ønske til
I Her var det laget noe som lignet
dows 95, eller en Digital Dec Al- å kjøre med en gang, unntatt
; på et hipt forstørrelsesglass
pha med Windows NT. Til sistSoftImage, som kun lages for
l som kunne dras over videosponevnte operativsystem er det
Windows NT.
rene, for å se en preview av efikke så stort utvalg i programvaVidere består maskinen av
: fektene på videomaterialet. Velre, men maskinen er rimelig rå i tre elementer - et videocapture- dig kjekt å ha for den som liker
forhold til bl.a. 3D-rendring.
kort av typen PVR Perception, å eksperimentere. Det finnes
Man får dessuten mulighet til å
som er capture- og playerkort,
I selvfølgelig 4:2:2-kontroll for
kjøre det vidunderlige 3D-prosamt Speed Razor Mach III i styring av videokilder, og en hel
grammet Softimage, som tidlige- som er selve brukergrensesnit- i rekke tilleggsfinesser, også antiJ
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Yen snUrrer skiver

aliasing av lyd og en spesiell
funksjon for 3D-lyd.
Videooppløsningen tilsvarer
l det beste av det beste som finI nes, nemlig D2. De som vil gra! ve dypere i tekniske finesser,
I kan surfe over til http://wl\w.
\ cais.netlin-sync//razinfo/
! ntinfo1.html. De som vil vite
I enda mer, kan ringe FAMO på
tlf. 22381205, som spesialsyr
arbeidsstasjoner etter ønske og
lommebok.
Sluttsummen for herligheten
kommer helt an på hvor mye
som skal inn i maskinen, hvor
store harddisker du vil ha, programvare etc. Men vil du jobbe
med proff kvalitet, er dette den
rimeligste inngangsbilletten jeg
faktisk kjenner til for en komplett arbeidsstasjon for både di, gital video, lyd og 3D. Æresord!
I (Til sammenligning kosta en
I Mac FX med 200 MB harddisk
I omtrent det samme i 1990, så
I det går heldigvis fremover her i
) verden.)
Det største problemet er vel
kanskje jobben med å selge seg
selv og sine tjenester. Men etterhvert kommer det vel sikkert
software for det også??

Vol Jeg synes vinteren før du blir helt fortrolig med
den, og selv om du kanskje sovren pinadø trekker ut ner
et par ganger, er det en
ganske behagelig måte å entre
i langdrag i år, til
drømmeland på. Eneste probletross for at redaktømet er å våkne med headsettet
på hodet om natta. Mine (headren optimistisk rapset) er litt store og stive, og det
porterte om krokus i
tar alltid en stund før jeg skjønner hva som holder meg hardt
januar direkte fra
om ørene ... Bortsett fra det er
Bergen. Forhåpentlig- I denne et must for de som liker
l musikk i denne gata, og hos meg
vis har snøen gått når I står den stort sett på autodu leser dette. I mel- : repeat.
Neste skive kommer fra
lomtiden snur jeg ryg- kultbandet Motorpsycho og
deres Blissard (Sony Music).
gen til alt det hvite,
Mye til felles med band fra slutser på huse~ mitt som ten av 70-tallet og begynnelsen
av 80-tallet, som Joy Division/
er gult, og lar sola
New Order. Rolige partier, så
fullt øs. Noen perler, ellers noe
varme ...
i ujevn skive etter min smak. Vo-

I kaIen har en tendens til å trekke
i ned helhetsinntrykket her og

Og så åpner jeg vinduene, trykker på CD-spilleren, og setter i
Howie B. - Music for Babies
(Polydor). Den godeste Howie
har hatt en god del fingre med i

[lIlilTAL

PROCESSING SYSTEMS INC.

- Det har kommet ny post Ul
deg! (Femi voice.)
- Oi, der var det et oljeselskap som skal sette opp en rigg i
Indonesia og som gjerne vil ha
lagd en presentasjonstape med
3D-simulering og videoklipp fra
feltet. De har funnet web-siden
min hvor jeg presenterer mine
tjen~ster, sier de. (Jeg visste
ikke at den var lagt ut ennå, fak! tisk.) Om jeg kan påta meg jobI ben og få den ferdig snarest?
l Selvfølgelig! Hva var nummeret
til Sjngapore Ajr]jnes iyen?
Andre potensielle oppdragsgivere kan henvende seg via email mens jeg er borte, på
johnny@sn.no.
:-))

noen av de skivene jeg setter
mest pris på de siste åra. Blant
annet er han å finne på låter av
Massive Attack og Tricky. Og
nå har han funnet det for godt å
gi ut sin egen greie tilegnet sin
kjæreste Harriet og deres datter Chilli, som jeg antar er Babyen i denne sammenheng. Disse vuggesangene virker sikkert
bra -lange strekk ambient, forsiktig rytmisk innimellom. Sært,
men ikke plagsomt. Trenger
gjerne noen omganger i spille-

der. Bortsett fra det, har gruppa
utvilsomt potensial.
Fra Jamaica via New York
kommer månedens andrevalg.
En trio med to herrer og en av
bransjens kjappeste kvinnelige
rappere, Lauryn. Bortsett fra
at låtene er av musikkarten rap
- med klare referanser til musikken de vokste opp med på Jamaica, er det også andre kvaliteter med denne gruppa, som
for øvrig kaller seg Fugees.
l Skiva er kalt The Score. (Liker
~ dere denne kan jeg like godt anbefale den forrige i samme slengen, den er minst like bra.) Det
hele er til tider svært melodiøst.
Prøv for eksempel How many
mics eller Ready or not, så

skjønner du nok hva jeg mener.
Så litt trip hop, selv om coveret trekker dette i tvil. This
ain't TRIP HOP? part two
(MM 80025) er som navnet sier

en samleskive - & en ok sådan.
En salig blanding av bl.a. Chemical Brothers, Stepdisk,
Prodigy, Supersoul og Zen
Cowboys. Hyggelig å ta frem i
ny & ne.
Bedouin Ascent med deres Science, Art and Ritual
(Rising High Records - 1994) er
et annet tilskudd til ambient tekno-sjangeren. En ganske lav-

mælt sak, sjarmerende. Behagelig. Ikke så mye å si om den
egentlig. Den må prøvesmakes.
Men noen klarer jo å formidle
hvordan en god vin smaker også,
så ·hva skal jeg si? Den får meg
til å tenke på andre kulturer,
Arabia, endeløs ørken. Hvis jeg
hører den EN gang til, er jeg
redd for at jeg må pakke sekken
iyen ...
Cu - on the beach ...

t a GNU generation
I

Ialternativt

IBegynner Windows
i 195 å vise

huller? Er
du lei av MS-DOS?
Virker ikke OS/2 i det
hele tatt? Vil du ha et
I fullt ut fungerende 32bits multitaskende
operativsystem? Vi I
du ha en dobbelt så
rask datamaskin?
Installer Linux, en
Unix-klone som ikke
bare fungerer - den
er også gratis!

I

I

TEKST: GEIR-ERIK NIELSEN

Ja, det er helt sant
(for de av dere
•
-•
som ikke har hørt
det før) . Linux er såkalt sIaekware, gratis, det bare ligger og
venter på deg. Du finner Linux
. på CD-ROMen som følger med
I dette nummeret av TEKNO!
Lenge hadde jeg hatt lyst til
å installere systemet på min
maskin, Problemet var djskplass. Med min økonomi. var ny
harddisk bare en drøm i det fjerne, og Windows '95 fungerte
da til mitt bruk. Sånn noenlunde. Småting var etterhvert begynt å irritere meg, men all den
tid jeg fremdeles bruker Word
og Excel er det ikke snakk om å
reformatere systemdisken min.
Så var det en dag jeg skulle
hente ned et HTML-dokument
på nesten 900 sider. Plutselig
bestemte Windows '95 seg for å
gi samtlige filer nytt navn. Hyg'

TEKNO

I

VINDUER: Det meste av programvare for X Wjndows under UnIT kan kjøres, hvis du får med
kildekoden. Under X finnes utallige programmer, og mye av det er share- og freeware .
gelig, en stor takk til Bill Gates
for å ha ødelagt alle linkene
mine.
Unødvendig å si. men neste
dag befant jeg meg i bokhandelen for å kjøpe en Linux-bok
med installasjons-CO-ROM.

NOEN ORD

OMCOPYLEFJ

I

Alle versjoner av Linux hører
inn under GNU Public Licence-konseptet (copyleft) , som
både er forvirrende og fascine-

rende. Programmene kan, i likhet med freeware . kopieres
fritt. Men de kan også selges.
Uten klausuler, vel å merke.
Dessuten må original kildekode
følge med. Alle skal kunne foreta
forandringer i systemet, rekompilere det. og bruke det. Imidlertid opprettholdes kopirettighetene til Linus Torvald (han som
skapte Linux) . Bare han kan
sende ut nye versjoner av Linux.
Så hvis du setter igang med noe
i heftig C-programmering, må ko-

I

den innom Torvald før den kommer ut på FTP-serverne rundt
Godkjenner han den.
I omkring.
og implementerer den i den aller siste oppgraderingen. kan du
på frivillig basis kopiere og selge koden.
Dette er ikke så vanskelig
som det høres ut. Alle kan selge
I versjoner av Linux-systemet
(vel og merke gjelder ikke dette
ekstern programvare) , og tjene
I penger på det. Men kildekoden
må følge med. og ingen restrik-

I
I

I

sjoner hefter. Så hvis du selger
en CD-ROM med Linux, kan den
som kjøpte den fritt distribuere
koden videre til sine venner.
Vanskeligere er det å forstå
følgende: ,Du kan fritt forandre
kildekoden , og redistribuere
den. Selv om Torvald Linus altså
har kopirettighetene. Men du
kan da ikke kalle det «ordentlig»
Linux. Videre må du hver gang
du foretar en kopiering, gjøre
oppmerksom på alle de reglene
som gjelder. Og du kan til og
med la dine kjøpere få garanti
(noe som ikke medfølger den
originale Linux-distribusjonen)
mot en passende sum. På slutten av denne artikkelen finner
du URLer til forskjellige steder
på nettet hvor du blant annet
kan lese mere om hva «The
Gnu Public Licence)) er, og
hvilke regler som gjelder.

HVA ER EGENTLIG
LINUX OG UNIX?
Unix kom først, på midten av
syttitallet, og ble raskt svært
populært. Det er fleksibelt, kan
tilpasses nær sagt enhver situaI sjon, er utmerket til å kjøre
nettverk på , og har en enorm
brukerbase rundt omkring i verden . Nær sagt alle universiteter
bruker en Unix-versjon for å drive det interne og det eksterne
nettverket. Studentene på inforI matikk knoter ikke med MSDOS, de bruker Unix.
Når det er så utmerket til
nettverk, har det med multibrukerfunksjonene å gjøre. Alle brukere må logge seg inn, det er
ikke nok bare å slå på strømmen
til maskinen.
Inne i systemet har du visse
rettigheter. Disse er bestemt på
forhånd , og hindrer brukere å
I ødelegge systemfiler, lese hverI andres post, slette hverandres
filer osv. Noen brukere kan få
tilgang til svært mye, andre til
I svært lite. Dette er det systemadministratoren som bestemmer.
Selv har du kontroll over de
filene og filområdene du lager.
Disse kan du sette rettigheter
på , f. eks . slik at andre kan få
i lese brevene dine. men ikke
I foreta forandringer i dem. Har
du et directory som heter dagbok, kan du effektivt blokkere
andre fra i det hele tatt å finne
ut hva som er inne i det ved å
sette riktige rettigheter .
De som har har slitt med å
I lage hjemmesider vet litt om
hvordan dette foregår. Da har
man måttet sette rettighetene

av X Windows (et grafisk brukergrensesnitt for bruk under
Unix og Linux). Ellers kunne du
ødelegge noe.
Det klarte altså ikke jeg,
selv om jeg ikke hadde all dokumentasjonen. Det viktigste er at
du ikke overdriver settingene til
å begynne med. Få alt opp slik
at det funker - deretter kan du
så smått begynne optimeringen.
Til det aller meste finnes
det såkalte HOWTO-filer, med
massevis av eksempler for å få
deg i gang. Noen av disse er
skikkelig bra, andre gjør deg
bare enda mere fortvilet. Da er
det godt å ha en IRC-kanal på
Internet å spørre i.
Det meste av vanlige «roterundt))-kommandoer lærer du
deg fort. Derimot er mye av filsystemet forskjellig (dette med
rettigheter har vi snakket om),
og det kan ta tid før du lærer
deg å kople diskettstasjonen(e)
til de forskjellige typene.
Linux kan nemlig lese både
MS-DOS, OS/2 og
egne filer. Men
før du gjør det,
trenger operativsystemet å vite
hva det skal se
etter. Du må derfor kople til
(floppy)diskettstasjonen hver
gang den brukes
for de forskjellige
typene. Og harddiskene, hvis du forandrer dem .
Selvsagt kan du lage scripts
for dette. Du kan lage scripts
for alt i Linux. Men det er uvant
til å begynne med - all denne
I
kontrollen over systemet. Alt
EN STOR ADVARSEL!
må fortelles , lite eller ingenting
Imidlertid skal alle være klar
over at Linux ikke er helt enkelt I er standardisert.
å installere og å sette opp. Her
I finnes få automatiske oppsettsHVA KAN DET
programmer, og de få som finBRUKES TIL?
nes spør likevel etter en masse
Ja, hva vil du bruke Linux til? I
realiteten kan du benytte det til
tekniske detaljer om datautstyhva du vil. Både kommersiell
ret ditt.
Uten for mye om og men: Li- programvare og shareware finnes i store mengder. Blant annux er hackernes de facto operativsystem. Du skal like å ha cnet er WordPerfect 6.0 for
Linux ute nå, og det programke rundt i systemet, sette opp
met undertegnede bruker mest,
konfigurasjonsfiler, skifte jumpere, plages. Det er noe av priNetscape Navigator, er bare
å laste ned fra en mengde FTPsen du betaler for å få kontroll
over systemet. For å vite at hvis siter rundt omkring.
noe går galt, så er det din egen
I nyhetsgruppen comp.os.
Iinux.announce kommer det
feil og det kan rettes på.
daglig informasjon om ny proI den boken som fulgte med
min versjon av Linux, sto det
gramvare som er tilgjengelig.
Ellers følger det gjerne med
svært mange advarsler om hvor
I noen editorer (ikke tekstbeI viktig det var å ha dokumentasjonen på maskinvaren før du
handlere, aven eller annen
grunn liker ikke Unix-miljøet
satte igang med installasjonen

slik at hele verden har kunnet
lese filene.
Dessuten, og dette er flott,
hvis man har et nettverk, kan
systemressursene effektivt deles
mellom de forskjellige maskinene. Si f. eks. at jeg har en raytracer gående, men trenger
mine ressurser til å behandle et
bilde. Da kan jeg flytte raytraceren over til en annen maskin , og
la den stå der og gjøre seg ferdig, mens jeg arbeider med mitt
bilde.
Linux er nesten det samme
som Unix, bare for PCer, og det
er altså gratis. Låget aven finne
ved navn Linus Thorvald, som
ønsket seg en klone av Minix på
sin PC. Når ikke det fantes, laget han seg likesågodt sin egen.
Og så skjedde det at mange
likte dette systemet, og begynte
å lage forskjellige applikasjoner
og drivere for det.
I dag, fem år etter første ordentlige lansering av Linux, finnes det drivere for de fleste lydkort, nettverkskort,
SCSI-kort osv.
Men siden
alt er gjort på
I frivillig basis,
I er det ikke sikkert alle kort
er støttet.
Skulle du ha
ønske om å inI stallere Linux,
bør du derfor
sjekke om de forskjellige delene
I av ditt system er støttet (helst
før du setter i gang med installasjonen) .

Du shailike åhache
rundt isqstemet sette
opp kon"gurasions"ler,
skifte iumpere, plages ...

I

tekstbehandlere) og regneark,
pluss en masse annen programvare en trenger.
Deriblant GNU C. Jepp, det
følger helt gratis med Linux, fordi du trenger det. Du må nemlig
ganske raskt, etter å ha installert kernelen (hovedprogrammet), rekompilere den til å være
tilpasset ditt system.
Dette er slett ikke så vanskelig som det kan høres ut. Du
trenger ingen kunnskaper i C, for
det er en slags oppsettsfil du
kjører for å rekompilere (selvsagt kan du ta den vanskelige
veien og få optimal kontroll, men
da må du altså ha peiling på Cprogrammering) .
Her velger du hvilke typer
nettverkssupport du vil ha (skal
du ut på Internet må du legge
inn PPP-støtte), hvilke typer drivere du vil installere (SCSI,
IDE), hvilket lydkort du har,
hvilken CD-ROM du har, osv.
Deretter rekompileres systemet,
og du er klar for bedre bruk.
Optimert bruk får du først
når du har oversikten over hvilke tilleggsfiler som gjør hva, og
hvordan du effektivt skal sette
disse opp.
I

X WINDOWS

Tilbake til programvaren. Det
meste av programvare for X
Windows under Unix kan kjøres ,
du får med kildekoden . Da
I hvis
er det bare å ta i bruk C-kompilatoren og kompilere opp programmene selv. Under X finnes
utallige programmer. Alt fra spill
til store, seriøse applikasjoner.
Noe er kjøpeprogramvare , annet
er share-/freeware.
Vær imidlertid klar over at
mange X-programmer bruker
kommersielle biblioteker (for de
som ikke vet det, så er C bygd
opp av biblioteker med rutiner
som kildekoden kaller opp og tar
inn under seg når den kompilerer) . Disse må du i enkelte tilfeller ha kjøpt på forhånd.
I likhet med Windows (3.x og
slikt), kjører X oppå selve operaI tivsystemet. Det er altså bare et
grensesnitt for å glede brukerne.
I motsetning til Microsofts ber rømte produkter, multitasker X
utmerket. Selvsagt fordi operativsystemet i bunnen muliggjør
dette.
Så utmerket multitasker X
faktisk, at mens Microsoft og
IBM kranglet så busta føyk om
I hvilket operativsystem som kunne kjøre Doom mest effektivt i
et vindu ristet Linux-brukerne
på hodet og lo. Alt mens Doom

I

I
I

TEKNO

I

, gikk uforstyrret i ett vindu, en
l tekstbehandler i et annet, et

du må «legge ned» vinduer på
restriksjonene du til enhver tid
oppgavelinjen når skjermen besetter opp for deg selv.
regneark i et tredje, et par
gynner å fylles opp.
Ulikt Windows '95 og OS/2
MPEG-animasjoner i sine reÅ flytte seg mellom de virtu- er det ingen som syr puter unspektive vinduer.
elle skjermene er veldig enkelt.
der armene dine her. Din frihet
Joda, det går an. Men prøv
Både med mus og hurtigtastog kontroll over systemet er abikke å kjøre svært tunge matekombinasjoner kan du «hoppe»
solutt. Gjør hva du vil, men
matiske prosesser samtidig med
rundt i systemet. Og har du
skyld ikke på Linus Torvald hvis
andre ting. Et lite program som
først begitt deg inn på veien
det går galt.
følger med heter XFractInt, og
Denne artikkelen er
med flere vinduer, kommer virTil gjengjeld får du et operabedriver fraktalregning like
tuelle skjermer som en velsigtivsystem som du i all evighet
kjapt som markøren blinker unkan flikke på og tilpasse. Et sys- mest beregnet på de
nelse.
der andre programmer. Dette
Hvis du nå absolutt skal, har tem som mere enn noe annet
mange der ute som
programmet sluker prosessordu muligheten til å minimere
kan utnytte de ressursene du
kanskje har lyst til å
kraft og er direkte utrivelig til å
vinduer, og gjenåpne dem. Stan- I har, på beste måte. Om noe går
multitaske.
dard X-grensesnitt gjør ikke det- . galt, har du mulighet til å rette
installere Linux, men
Et par andre spesialiteter
te med oppgavelinje, men som
på det. Du trenger ikke leve med
under X er den virtuelle oppløsikke vet hva de skal
Windows 3.x. Derimot finnes det småfeilene (og i enkelte tilfeller
ningen og virtuelle skjermer.
sharewareutgaver av oppgavestorfeilene) slik du er nødt til i
bruke det til. Den er
Virtuell oppløsning gjør at du
linjer for de som liker å bruke
kommersielle systemer.
kan ha så store «skjermer» du
slike.
Med tiden vil det ganske sik- også rettet mot alle
bare vil (ehem ... avhengig av
Microsoft skryter av at de nå kert også bli lettere å sette opp
dem som allerede har
video-RAM og slike andre dumogså har tatt høyre museknapp i Linux. Noen få konfigurasjonsme ting, selvsagt).
scripts er kommet, flere vil det
bruk (for de ukjente der ute var
installert systemet,
Har du f. eks. oppløsning på
3.x bare venstreknappstyrt). X
bli . Miljøet er aven slik art at
og som er ute etter litt
800 x 600 og en virtuell oppløsWindows bruker like godt alle
det gjerne vil at andre også skal
ning på 1200 x 1200, kan du
tre knappene. Og alle disse er
begynne å bruke Linux. Dagens
heftig programvare.
tiden få et utsnitt på 800 x
fullt ut konfigurerbare, selvsagt
Linux-tilhengere skjønner at så
II hele
600 av den virtuelle oppIøsnin(vi snakker om Linux nå) . Velg
lenge du må være datafrik for å
I AV GEIR ERIK NIELSEN
i gen, og scrolle deg rundt mellom
hvilke menyer og funksjoner du
bruke systemet, vil alt for manI de forskjellige vinduene du har vil få frem ved hvert tastetrykk i ge falle utenfor. Til IBMs og Mil oppe. Praktisk, hvis du har be- , egne konfigurasjonsfiler.
crosofts velsignelse .
De mange programmene som
; hov for å jobbe med flere vindukommer som standard i Red
Linux er først og fremst et
effektivt system for nettverk og
Hat- og Slackware-releasen av
\ er samtidig, men ikke har plass I BORTIMOT DET
på skjermen.
multibrukere. Likevel finnes det
Linux er ikke tatt med her, TextVANSKELIGSTE
et utall av programmer å få tak
edit, FTP-servere, mail-servere,
I Ni slike skjermer kan du ha Linux er bortimot noe av det
oppe samtidig, virtuelle skjervanskeligste jeg har vært borti.
i, bare en ikke forventer samme
Emacs osv. Skulle du ha behov
mer på X-sjargongen . Alle med
Ikke bare å sette opp , men også
kvalitet som Word eller Excel
I for noen av dem. ligger de på
forskjellig innhold. Dette står i
å bruke. Samtidig gir systemet
har.
ftp://sunsite.unc.edu eller
skarp kontrast til måten f. eks.
deg ingen begrensninger, bortNok om det. Nedenfor finnes
noen av mirror-sitene (som ftp:/
Windows '95 arbeider på, hvor
sett fra din egen kunnskap og de endel Internet-adresser for de
/ftp.nvg.unit.nO) .
som vil undersøke nærmere hva l
Av de ting jeg har SØkt etter,
IF~---'
---------rr,
det hele dreier seg om.
men ikke funnet god nok profor, er blant annet
I gramvare
MIDI og skanning. De programLINUX-HJELP & -INFO:
Newsgroups:
I mene som finnes her er enten
helt tidlige alfa-versjoner, eller
comp.os.linux. *
(Her finnes det meste av inforalt for dårlige. Men følg med i
masjon om nye Linux-ting, på
newsgrupper eller på dedikerte
UNIXltelp for Users
engelsk.)
web-sites , det kommer sikkert
I (forhåpentligvis) noe.

I

I

@

I

I

~
~/:t~~-:t.1:::1f:!::4!tr* ~
fJIJlJXMlpil fr«&'"iJIblt 'ltlr,..~rjUu ~

I no.linux

I (Denne er for norske brukere.)

INTERNET

Nettet er det jeg bruker maskinen min mest til (når jeg ikke
http://www.linux.org
skriver på et eller annet. da).
(Linux' hjemmeside.)
! Svært mange som installerer
Linux både hjemme og på jobb,
http://sunsite.unc.edu/mdw/ bruker det til å styre et nettverk, og er også gjerne koblet
Iinux.html
I (Linux Documentation Project.) opp mot Internet. Det er derfor
'I naturlig å begynne artikkelen
http://siva.cshl.org/lsm/
med dette emnet.
Ism.html
Netscape Navigator (MoI (Linux Software map - free- og
I zma) i et utall a versjoner fås
selvsagt. Netscape Garp. skal
I shareware.)
styre markedet for browsere, og
På IRe-kanalen #linux kan du
! vil gjerne være i alle tenkelig
snakke med likesinnede over
I hjem. Gå til http://home.
, netscape.com og klikk deg
hele kloden , og få god hjelp.

I Adresser:

I

I

I

I

,
l

I

lJ

frem til den browseren du vil ha,
samt siten å laste den ned fra.
Enkelt og greit.
Arena heter browseren fra
Cern. Den er fullt ut HTML-3kompatibel (noe Netscape ikke
er), med massevis av småsnacks. Dessverre forstår den
ikke like mye som Mozilla gjør.
Men, skulle du ha lyst til å sjekke den selv, finnes den på http:/
/www.w3.org, hvor du også
klikker deg til den relevante utgaven du vil ha.
Xhtalk er et snedig lite program. Du setter opp i en egen
ressursfil hvilke mennesker og
hvilke servere du vil sjekke, og
så tar programmet seg av resten . Hvert xte minutt finner den
ut om noen du vil snakke med er
logget på, og hvis de er, kan du
bare klikke på personen, vips
kommer det opp et talk-vindu.
Finnes på ftp://ftp.nvg.

ut. Ordnede strukturer på hvem
som har svart på hva osv. , synliggjør hvor effektivt Usenet er.
Her spres trådene ut i et virkelig edderkoppnett. Den fine
oversikten over artiklene gjør
dette-programmet til min favoritt på nyhetssiden.

SPAR TELEFONUTGIFTER
Men, for å spare telefonregning
bør du sette opp egen newsserver, og hente og poste news'en
lokalt. Det kan gjøres med blant
annet Suck (ftp://
ftp.nvg.unit.no/pub/linux/
sunsite/systemJNews).
Knews finnes på http://
www.matematik.su.se/
userslkjjlknews.html.
Orker du ikke alt bryderiet
med å sette opp en egen newsserver, er Skim kanskje alternativet for å lese nyhetsgruppene uten samtidig å opparbeide
unit.no/publlinux/sunsite/
en enorm telefonregning. Greit
Xl1/xutils/status .
lite program, men ikke perfekt,
Xhtml er for den som skal
dessverre. Du kan selv sjekke
skrive egne web-sider. En merk- I det ut på ftp://ftp.nvg.unit.no/
verdig god editor, som ikke bare I pub/linux/sunsite/systeml
gir deg muligheten til å sette
I News/readers .
opp hvilke browsere du vil benytte til forhåndsvisning. Den
I GRAFIKK
har også en egen. Gode hjelpeJeg priser meg lykkelig over at
menyer. automatiske funksjojeg byttet ut mitt gamle operaner, pop-up-menyer for linker og I tivsystem med Linux. Mac-brubilder, gjør dette programmet til I kere vil sikkert ikke bli synlig
et må-ha for de som lager
imponert over Gimp , siden det
WWW-sider. ftp://ftp.cs.rpi.
I ligner på Photoshop i sine
edulpub/puninj/ASHElconmange funksjoner. Dette er bare
triblbinlASHE-1.1.2.Iinux er
en «kladdeutgave», en slags bedet du bør taste inn for å få tak i taversjon. Men jeg synes kladXhtml.
I den virker lovende. Skal du drive med grafikk på Linux, er ikke
I dette bare et må-ha , det er en
KJØR DIN EGEN
Hnp-SERVER
I tvingende nødvendighet. Finnes
Med Linux kan du selvsagt kjøre på ftp://ftp.xcf.berkeley.edul
I din egen http-server. Hvorvidt
I pub/gimp.
I dette er veldig nyttig for hjemDeretter er det bare å taste
mebrukerne (se'lv bruker jeg
inn ftp://ftp.wizards.dupont.
den. i hvert fall) skal være
I comlpubllmageMagick for å
1
usagt, men Apache-serveren er få tak i Imagemagick. Enda et
uansett et stykke gratis pronydelig bilde redigerings-verktøy.
gramvare
du
ikke
bør
gå
utenI
Disse to programmene utgjør
I

PovRay har tidligere vært
En pakke som gir deg muligheten
beskrevet i TEKNO, og selvsagt
til å stille bass, diskant, lydnivå,
fås det også til Linux. Hele poosv er å finne på ftp://
enget med et multitaskende OS
ftp.luth.se/publlinuxl
er jo å kunne slippe stillstanden sunsite.unc-mirror/apps/
som oppstår når noe tar tid.
sound og heter multimediaPovRay tar tid - noen har laget
2.0.tar.gz.
bilder som tar uker å regne ut,
Selvsagt er det mye som her
selv på raske Pentium-maskiikke er tatt med. Men noe av
ner. Da kan det jo være greit å I dette var vel nyttige linker? Forfå lest posten sin i mellomtiden.
slag til enda flere programmer
http://www.povray.org har
tas imot med takk.
den informasjonen du trenger,
Ellers er det bra å følge med
samt et bildegalleri uten like.
i nyhetsgruppene comp.os.
Uten MNM er PovRay imid- I Iinux.announce og comp.os.
lertid et svært krøkkete proI Iinux.development.apps, og
gram. Derfor har en smarting
I selvsagt på Linux Software Map:
laget dette grafiske grensesnithttp://www.boutell.com/lsm
tet. Svært likt AutoCad, med
menyer hvor du velger de forskjellige funksjonene. Egentlig
er MNM et MS-DOS-program
som er kompilert for Linux. Forvent derfor endel rariteter (som
«GO TO DOS» i menyen). InforLinux Software Yap
masjon om hvor MNM kan henTllttiID 1oMaMe;
."~bf~ot .. ~ k
tes ned finnes også på http://
_ _ JtIId.MtIalJt
.•

I

I

I
I

~torL

www.povray.org.
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ANDRE APPLIKASJONER
Det finnes et utall av forskjellige småprogrammer til Linux.
Ikke alle er like nyttige. men et
som kanskje bør bli det når programmererne blir ferdige, er
XWord.
Alle operativsystemer trenger en skikkelig tekstbehandler,
og selv om Linux allerede har
WordPerfect. bør det også
være konkurrenter. Men XWord
er ennå langt fra ferdig. Mine
forsøk på å kompilere det har
ikke vært vellykket, men det kan
også henge sammen med at
XWord trenger Motif. http://
www.hungry.com har informasjon om XWord og andre produkter fra «The Hungry Pragrammers».
I Xosview er ikke et «ordentlig» program. Bare en liten gadget. Småsnacks, for den som liker slikt. Det gir en løpende
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På TEKNOs CD-ÅSM ffnner du en kjørbar mini-Linux. Vær klar over at selv
om både X-Windows og
Slip-nettverkstilkoblingen

finnes, er dette bare som
en demo av Linux å regne.
Kjernen i ope~ativsyste
met er gammel, og vi understreker at det er mange
og vesentlige mangler ellers. Men ønsker du å ta en
I ~~ g~i~~~~~:~~ ~:::~e;:gr ~~[_- ~~t~~:~~s~~~irn~r~r~~;~~~å ~:~;i~~ ~~~~~~~~~~~a~;-"t~ytitt
på systemet, skal du
tlg. http://www.apache.
lett kunnet redigere bilder, legge lediagrammer. Finnes på ftp://
kunne
kjøre denne mini-verI org forteller deg mer om hva du i på effekter. forandre osv. som
I ftp.nvg.unit.no/pub/linux/
I skal gjøre for å få tak i den.
I med disse to . Vær imidlertid
sunsite/Xll/xutils/status.
I sjonen noenlunde smerteKnews er et online newsI oppmerksom på at begge er
Programmer for å spille vanlige
fritt.

I
I

program som ser veeeldig pent

noen glupske RAM-slukere .

I
I

musikk-CDer er også gode å ha.

l

~_.~

aomct_.~~"". 'l1U~'mJ»njl~"

I

Arniga Wateh
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Nå har Amigaeiere i lang tid skreket seg
hese over at Amiga Technologies ikke har
kommet med en ny rå maskin, som tar rotta
på alt. Power Amiga stilnet riktignok noen,
men det var ikke før Walkeren ble lagt på
bordet at man virkelig fikk stoppet kjeften
på selv de mest ekstreme syterne.
AV ANDRE E. EIDE

Enten dreier det seg om den største kollektive vitsen i hele
Amigaens historie, eller så har Amiga Technologies startet et
samarbeid med en større støvsugerprodusent, er en reaksjon
jeg støtt og stadig møter. For førsteinntrykket er ofte dette. at
maskinens design nettopp minner mer om en støvsuger enn en
kraftig datamaskin. «Det er et enten-eller-design» , skriver Amiga Technologies selv. «enten så hater man den eller så liker
man den». Det mest merksnodige er faktisk at mottakelsen har
vært mer preget av undring enn kritikk. Kanskje dette er et resultat a en følelse. som i hvert fall jeg sitter med. av at dette
umulig kan være sant. At det hele er en blØff, bare et lite tankespill utført for å sjekke reaksjonene . Nå har jeg riktignok ikke
hatt tid til å kontakte AT selv angående saken. men skal man
dømme etter informasjonen man finner på nettet. så er faktisk
prosjektet reelt nok.
Kunne du tenke deg å kjøpe en maskin som ser ut som Walker? Kanskje, dersom den i tillegg er praktisk. vil el mange si.
og det spørsmålet er fortsatt ubesvart. For dersom utseendet
ikke setter en stopper for utbyggingsmulighetene. og samtidig
gjør det enkelt å installere ny maskinvare. så er det hele greit
nok. En liten kuriositet mange biter på bare fordi den er annerledes, eller litt vågal.
Innmaten i Walker er på sin side ikke banebrytende på noe
som helst vis. Du finner det vanlige chipsettet. en 680EC030prosessor, og ellers alt hva du forventer i en Amiga, og' det er
kanskje her vi kommer til sakens kjerne . Amigaen må nemlig
fortsatt kunne betraktes som en moderne maskin. med noen
muligheter andre plattformer fortsatt bare drømmer om . Kanskje det er den generelle holdningen om at en mange år gammel
maskin umulig kan ha tålt tidens tann. Amiga Technologies vil
til livs. Walker ligner nemlig ikke på noen Amigaer. og vil kanskje derfor heller ikke forbindes med en. Dersom dette får nye
kunder interessert til å prøve maskinen, så er muligens hele
hensikten oppnådd. Å jobbe på en Amiga er
fortsatt en fornøyelig opplevelse. og enkelte vil
nok få seg en positiv overraskelse dersom de
tar seg tid til å bli kjent med maskinen .
Det skulle ikke forundre meg om mange datafreakere får skikkelig hakeslepp når ekspeditøren forteller at den rare «støvsugeren» de
har surfet med på Internet i en halvtime. faktisk ikke er noe annet enn en Amiga.

TEKNO

Spillet Xtreme Racing har kanskje den kjappeste 3D-grafikken som er vist på en Amiga.
Teknisk nesten uslåelig, og kjent for å fungere på de mest merkelig konfigurerte maskiner
du finner. Ja, selv den litt tricky 68060-prosessoren takles glatt av Siltunna Software,
duoen som laget store bølger på nettet med
deres første bidrag til Amigaens mangfoldige
spillbibliotek.
I

AV ANDRE E. EIDE

Men, hvorfor i all verden bruke
tiden sin på å få et spill til å
fungere smertefritt på alt som
finnes av «gammeldagse» Amigaer, når det er så mye enklere
å sørge for at bare den store
massen kan nyte godt a spillets
frukter? Enkelte og da tenkes
det spesielt på de beryktede
økonomene, eller kanskje gutta

I

FAN: Her er Alex -

j

av to unge karer, Alex Amsel
(21) og Richard Whittall (22)
- har et litt annet syn på saken.
- 1ange firmaer gir blanke
blaffen i kvaliteten . Vi samarbeider heller med andre små grupper enn å jobbe for de store.
sier Alex - Wolves FC-supporter
og programmerer bak Amigahit'en Xtreme Racing. For øvrig nettopp ferdig med utdannelsen fra Exter universitet, hvor

den nye Wolves-trøyen sin.

på pengesekken om du vil. bryr
seg sjelden om spillbarhet og
underholdningsverdi. Et stort
firma skal tjene store penger. og
så lenge folk er dumme nok til å
kjøpe alle mulige dårlige spill,
er Sjefen strålende fornøvd, og
firmaets øvrige ansatte likeså .
For store penger gir lønnsforhøyelse, fin bil og fi rnstyrt garasjeport. Siltunna Sofware
derimot - som for tiden består

han fordypet seg i kunstig intelligens og psykologi.
Hans kompanjong Richard
Whittall har ingen flott utdannelse å ise til , men har drevet
med datagrafikk i mange år. noe
han akter å fortsette med. Dessuten en fast pubgjenger slik
kte engelskmenIl er, må ite,
og blues-, rock- og tegnefilmfrelst.

- Hva synes dere om
Amigaens situasjon i dag?
Er plattformens tid som
spillemaskin talte?
- Amigaen er ikke helt passe
ennå, parerer Alex kjapt. Spill
som Xtreme Racing, Gloom,
Breathless og AB3D Il har
alle god grafikk og spillbarhet,
og til alt annet enn 3D-spill er
Amiga vel så god som konsollene
og pentium-PCene.
Faktisk mener gutta at Amiga stadig er den beste datamaskinen alt i alt, og skylder på
Commodores manglende investeringer for at den i det hele
tatt begynte å henge litt etter på
noen områder.
- Dessuten hadde vi jo begge en Amiga, og derfor ble den
det naturlige valget til utviklingen av vårt første spill, skyter
Richard inn.
'
Men at PC- og konsollmarkedet helt klart frister en entusiastisk spilldesigner, vil han ikke
legge skjul på.
- Jeg jobber gjerne med de
nye spillemaskinene, spesielt
sett ut fra de designmessige mulighetene. Jeg må innrømme at
jeg simpelthen elsker den rå
prosessorkraften disse maskinene tilbyr. Maskinvaren setter
ikke lenger setter en så stor
stopper for kreativiteten som
før. Alex og jeg jobber faktisk for
tiden med to PC-spill, og det kan
helt sikkert bli flere prosjekter i
fremtiden. Xtreme Racing er for
eksempel på vei til PC, og der
har vi også tenkt å gi grafikken
et ekstra lite piff. selv om detaljene til spillet ennå ikke er avklart. Det hele skal i hvert fall
fungere ganske bra på en 486
PC .

I

HIT: Xtrem@ Racing.

Spillprogrammering er en
ekstremt tidkrevende prosess,
så det var ikke lite overraskende
å få høre at gutta bare brukte 4
måneder på Xtreme Racing. Det
virker kanskje som lang tid for
enkelte, men i dagens bransje er
det å regne som et lite filleprosjekt. Når to gutter jobber i fire
måneder på et spill, blir utgiftene til utviklingen mindre enn
kantinesvinnet til et middels
stort programvarehus i løpet av
en uke.
- Men, hva var det dere
egentlig sleit mest med,
grafikken, spilldesignet eller programmeringen?
Alex forteller:
- Det var utvilsomt spillbarheten vi brukte mest tid på. Design av baner var også tidkrevende, så grafikken ble egentlig
den minst arbeidssomme delen.
Og selv om det alltid er grafikken - og gjerne de små detaljene - man legger merke til først,
er det jo nettopp spillbarheten
som gjør selve spillet. Men skal
spilloppleveisen bli komplett må
man selvsagt også perfeksjonere
grafikken så mye som mulig.

EN GOD START
Lite utgifter til tross , det blir
neppe noen lekre firmabiler på
Siltunna Software denne gangen. Det er nemlig ikke mye de
har klart å innkassere på sin
første spillutgivelse. Alex skulle
gjerne tjent noen slanter ekstra.
- Men, det er en god start,
og helt klart veldig lærerikt, legger han til. Dessuten vil vi i nær
fremtid diskutere med Amiga
Technologies om muligheten for
at Xtreme Racing skal inkluderes i en av Amiga-pakkene, selv
om det neppe blir så mye penger i kassen av det heller.
- Tror dere det er·pirat'kopieringen som først og
fremst ødelegger for Amiga?
- PC-miljøet er faktisk mye
verre. men der er markedet så
stort at det ikke betyr noe. Pro~
blemet er ikke crackerne, men
gutta som bare kopierer og aldri
kjøper et spill. Vi la ingen kopi-

beskyttelse i Xtreme Racing fordi det bare er bortkastet tid .
Spillet dukket ikke noe tidligere
opp på BBSene av den grunn,
forteller Alex.
At Amiga Technologies har
en hard jobb foran seg er de to
ikke i tvil om. Til det har startvanskene vært for markante.
Likevel kan plattformen reddes,
tror Richard, forutsatt at Power
Amiga tar av.
- Det er helt nødvendig å

bare fordi det er en Doom-klone.
Dersom du ikke tilhører et stort
firma eller har laget en hipp
Doom-klone, kan du lett bli oversett.
- Likevel, Amigas spillmiljø
er skikkelig trivelig. Vi h,ar direkte kontakt med mange av kundene våre. Det er utvilsomt viktigat avstanden til sluttbrukerne
ikke blir for stor, avslutter Richard.

Dette synes
Sil TUNNA
SOFTWARE
om:
. Datapirater:
Kommer an på hvem du snakker om. Craokere har vi ingenting i mot. Skjønner hvorfor de gjør det de gjør. Men
gu tta som selger kopiert programvare er ikke mye å samle på. De tjener masse penger på andres harde arbeid.
GRAPHICS: Richard
WhittaJl er mester for
grafikken i Xtreme Racing.

holde på dagens Amiga-utviklere. og det kan bli vanskelig.
Maskinen er rett og slett for lite
lønnsom å utvikle til. For tiden
sitter vi vel mer eller mindre på
gjerdet og følger utviklingen.
Noen utviklere finnes heldigvis fortsatt. Mange a disse
er små firmaer lik Siltunna
Software. som baserer virksomheten på idealisme og søken etter kunnskap og erfaring.
- Hva synes så Siltunna
om sine konkurrenter dere
ute? Holder spillene skikkelig 1996-standard?
- Kvaliteten er absolutt. varierende. men stort sett er spillene bra, mener Alex. - Det
største problemet er at mange
datablader ikke støtter de små
utviklerne slik de burde. De gir
gjerne spill gode karakterer

- Amiga Workbeoch:
Meget bra, selv om den mangler noen essensielle nettverksfunksjoner, og støtte for
skikkelig virtuelt minne. Grafisk sett er den lysår bak andre operativsystemer. Multitaskingen er enkel og smertefri i bruk, og ekstremt rask.
Dessuten trenger den ikke
latterlig mengder med RAM.
- Power PC :
Ser ut til å være fremtiden .
Det kommer til å ta to år før
vi ser om det har noe for seg
eller ikke. Power Amiga vil
være en del av revolusjonen,
dersom prosessoren slår an,
selvsagt.
'
-WWW
Brukbart, men altfor tregt.
- Windows 95 :
Alex: Dritt! Men dessverre så er det fremtiden.
Richard: Knallbra! Helt ærlig.

TEKNO

FCSTM

F·16 FLCS • Den mest realistiske stikken
TQS· Trottle} Weapon Contrall System for FLCS
Formula T1· Bilratt! Dashbord med pedaler
ACM • ~1 OOMHz gameeard m/hastighetsjustering
FCS Mark 11 • Originalen i forbedret
PFCS • Pro utgave i aluminium av
WCS Mark Il • Programmerbar tr0t1ne/VVe~1I1e
ReS • Siderors pedaler for flysimulatorer
FCS for Macintoslfmodeller
• WCS for Maclntoslfmodeller
XL Action Controller. Ny prisgunstig modell

og hovedkortet i maskinen, en
testdiskett og en prosessorgaffel (den trengte jeg ikke her,
men dette er et nødvendig verktøy når du skal ta ut prosessorer fra maskiner som er eldre
enn min).

~ OYEH

~DHIYE

Jeg har jobbet på en
486-maskin en stund
nå, men den begynner
å bli for treg til det
meste. PCen min har
en SX2 50 MHz-prosessor og «bare)) 8
MB RAM. Dagens
Windows 95 krever
en del mer en dette
for å gå brukbart.
I AV YNGVE KRISTIANSEN
Jeg bestemte meg for å oppgradere maskinen. I en nyåpnet databutikk fikk jeg 8 MB SIMM for
ca. 1.200 kroner, og det var
slett ingen upris. I tillegg investerte jeg i en Pentium Overdrive-prosessor på 83 MHz.
Maskinen min kjørte i utgangspunktet på 25 MHz mellom
prosessor og ho edkort. Dette
skulle egentlig tilsi en 63 MHzutgave av Pentium Overdriveprosessoren. men siden €let var
mulig å sette forskjellige hastigheter på hovedkortet jeg hadde.
kunne jeg like godt satse på en
8~ MHz-versjon.
Du får nødvendigvis- ikke like
bra resultat som reklamen lover. hvis du bare nøyer deg med
ny prosessor. Husk at RAM,
cache. harddisk og harddiskkontroller også påvirker maskinens
totale ytelse. Det kan derfor lønne seg å gå gjennom BlOS-oppsettet for å sjekke om alle innstillillger er satt optimalt. Dette
kan lønne seg for alle. [cr ofte

TEKNO

kan standardoppsettene forbedres.
Ta min maskin. for eksempel: Etter å ha satt opp 32-bits
harddisk-tilgang og endret på
endel andre innstillinger i standardoppsettet. økte hastigheten
på harddisken merkbart. God
effekt fikk jeg også av å sette
system- og video-ROM til såkalt
shadow-RAM. Da slipper maskinen å lese data fra trege ROMbrikker. men fra RAM - som er
vesentlig raskere.

Her sitter den gamle prosessoren. Det er bare å dra j spaken
~led siden av og ta den ut. Pass
på at du VET hvj]ken vei prosessoren sitter FØR du begynner operasjonen, slik at du om
nødvendig kan sette den tilbake
i opprinnelig stjJJing.

LES NØYE I ALLE BØ·
KER FØR DU STARTER!!!

Vær spesielt obs. på farene
ved statisk elektrisitet - se
egen ramme om dette ne·
derst på siden!

Selve SIMMen er enkel å plassere. Sett den på skrå ned i sokkelen og vipp den på plass. Den
går bare inn en vei, så det er }lten risiko for å gjøre feil.

Det jeg trengte for oppgraderingen: Prose&90ren, RAMen, installasjonsboken til prosessoren

Prosessoren er vippet ut og lagt
ved siden av. Hvis du kikker
nøye, kan du se at pinn nr. 1 er
merket både på sokkel og prosessor. Prosessoren har en liten
pil til pinn 1, og pinn 1 har firkantet base (istedenfor rund
som på alle de andre pinnene).
Sokkelen har en ekstra pinne
innerst ved nummer 1, og det
mangler noen hull ytterst på
sokkelen. PenUum Overdriveprosessoren har identisk pJnnoppsett som sokkelen her. og
går ned bare en vei

Her er prosessoren satt på
plass, og jeg kontrollerer at alt
sitter som det skaL Deretter
forteller, jeg maskinen at den
skal gå j 33 MHz jstedenfor 25.
Det gjør jeg j dette tilfellet ved å
flytte på en liten Jumper. (På
andre ho edkoI't gjøres det:' e
ved å endfe på små dipswit-

cher. Les j boken Ul hovedkortet.)

FUNKER DET?
Etter å ha montert alt, kommer
det spennende øyeblikket da du
skal se om tingene fungerer som
de skal. Det gjorde de IKKE da
jeg prøvde første gangen. Det
viste seg å være en liten jumper
som sto galt. Etter en rask titt i
boken fant jeg ut hvordan den
skulle plasseres. Da det var
gjort, bootet jeg maskinen på
nytt - og. bank i bordet. alt virket!!
LES MANUALEN
Juster Pentium Over·
Drive-prosessor etter
denne
Juster OverDriveprosessor etter denne

Her ser du en sokkel med fire
rader på alle kanter, og 238
hull. Det betyr at det mest sannsynlig er mulig å sette inn en
Pentium Overdrive-prosessor.
Er det bare tre rader og 168
hull på sokkelen, må du nøye
deg med en svakere prosessor.
Se etter i manualen om din
maskin kan oppgraderes til Pentium Overdri e, P24T eller lignende. Har maskinen din ikke
disse mulighetene, kan du maksimalt oppgradere til en 486DX4
Overdrive-prosessor på 75 eller
100 MHz.

Noe som virkelig kan ta
knekken på en PC er statisk elektrisitet. For å unngå dette, må du være spesielt aktsom. Det fø rste du
må gjøre er å ta ut alle
kontaktene til maskinen.
Berør rnetallkassen på
PCen FØR du tar borti
noe av elektronikken (dermed «utlades» du og
maskinen)! Du kan så ta
ut delene fra maskinen.
Legg dem for sikkerhets
skyld på et antistatisk underlag. Først nå tar du de
nye elementene ut av emba1lasjen, og setter dem
inn i PCen.

AMIGA MAGIC gir, alt fra første øyeblikk, uante muligheter for kreativt
arbeid. Inkludert i grunnprisen er en kontor-pakke som gir deg regneark
med grafikk, tekstbehandling, database og tidsplanlegger. - Korrespondanse, budsjettplanlegging, skoleoppgaver osv. går som en lek!
Tegneprogrammet gir deg alle muligheter, til og med animasjon,. og
med Photogenics kan du eksportere din ferdige grafikk til PC og andre
formater. Innebygd lyd kort, dobbelt spilluttak og 16.7 millioner farger gjør AMIGA MAGIC til en genial løsning for multimedia og
dataspill.
Plugg den rett inn i TVen eller, hvis du foretrekker det,
en monitor.
Amiga er det perfekte startsted for en Internett
oppkobling. - Få informasjonsalderen rett inn i
stua med AMIGA MAGIC og et modem.

I

-,

Merpris kr 1.000,- for harddisk & SCALA MM 300 Multimedia program.

DataKompaniet

CeDET as
MASTERS

nkluderl i prisen:
Avansert tekstbehandlingsprogram
Regneark med grafikk
Brukervennlig database
Planleggingsverktøy (Organizer)
Tegneprogram med animasjonsfunksjon
Photogenics grafikk-konvertering
Pinball Mania, flipperspill
Whizz, actionspill
Scala MM

•

AMIGA
Internet HTTP://WWW.AMIGA.DE

Home Town Sausage Jamboree:
http://www .netaxs .. comryirm/sausage/sausage .html
Pedat-depreued panchromatic Resonanee Homepage:

http://www.ping.de/sites/esper/ZappaPedalHome .HTML
Asteroid ZappaFrank:

http://www.catalog.com/mrm/zappallhtmllasteroi d.html
Etymologi:

http://www.catalog.com/mrm/zappallhtmlletymologi .Mmt
Rykodisc:
http://www.shore.netlrykodisc

Nei, men prinsippet er det samme. Prø-v a fange ef! planet
som gjø r an den kan før å
komr:ne unna musepekeren
{ll/n. Desto harder.e du prøver,
jo lV.anskeUgere blir det Ok graffkk med stjernebakgrurm.
http://www.magic.caJ""qwiJ
ShockIt2. html

l

SLOTMACHNE
TEKNa har SQrn klJent en serie
om å ljene penger Rå nettet, og
de kicrn du virKelig glø re her!
90g l3are virtuelt denne gangen. Med Slot Macl1jne kan du
spille Ul kfampa tal' deg. 6evinst? Nestef! garantert! I'!mpof1er erlde §~afjKk og bna Iyd- '
effe·Kter.
http://www.cni-inc.com/
slot.html

Evil Bob:
http://www.cpeq.comrevilbob/index.html

r
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Er du, som jeg, en av
de huløyde, bleke
skapningene som
sover om dagen og
knaster på tastaturet
hele natten?
I

AV BENGT-ÅKE OLOFSSON

Vi er en utstøtt skare, utsugne
og utviste fra samfunnets blodfylte barm. Men du vet vel at vi
har en samlingsplass på Internet, «Vampyres only»?
På vampyrenes garantert
hvitløksfrie hjemmeside kan du
kople av og nyte av den plasmastinne grafikken. Her finner du
filmtips og lister over oppbyggelig litteratur som du med fordel
kan sette tennene i.. På den digre filmlisten finner du også korte presentasjoner av kjente
skrekkfremkallere, for eksempel
kanadieren David Cronenberg.

NYE INNFALLSVINKLER

pA KVINNELIGE HALSER
Besøk de stemningsfulle kunsthallene, fulle av kunstverk som
garantert stimulerer sekretavsondringene til enhver nattskapning. Oppdag nye innfallsvinkler
på kvinnelige halser, hånle av
Nosferatus bistre ansikt, nikk

gjenkjennende til Christopher
Lees blottede hoggtenner. Her
kan du fylle tankene med ny næring og inspirasjon foran lange
og ensomme netter foran skjermen og tastaturet.
Eller hvorfor ikke gjøre vampyrtesten - er du vampyr eller
en vanlig dødelig? Du kan til og
med gjøre sammenligningstest
«menneske-vampyr». Hvor godt
matcher du din menneskelige
livskamerat?

Vil du surfe videre, så finnes
det lenker til mange andre gjengangersiter.
Bloodsurf! Bedre enn mammas blodpudding!
Alwmiske hilsninger fra
Vlad Tepec,
undead and bitillg.

HVA MER KAN
DU ØNSKE?
Tro det eller ei, her finnes dessuten en kontaktformidling mellom vampyrer og mennesker.
«Ung, vakker kvinne søker gammel, rik utsuger.» Kanskje finner
du et nytt næringstilskudd på
webben? Hva mer kan man
egentlig begjære?
Vampyres only finner du på
URLen http://www.vampyre.
wis.netlvampyre/index.html.

TeieKort finnes med 22 , 65 og 150 tellerskritt og kan kjøpes hos Narvesen, Telenor Telehuset, Mix-kioskene, Posten og andre utsalgssteder i nærheten av korttelefonene.

@Telenor

IN~RACTIVE

cJi/~rl(lIillf1~II/

Sensurspøkelset truer

•

Koigi ". WalJl"er

e

(1949 - present)

or en I se
Det har vært et par begivenhetsrike måneder
på nettet, en blanding av suksesser og tilbakeslag, i Norden og i verden. Den motsetningen som for alvor begynte å tre frem forrige
sommer, da de amerikanske senatorene Exon
og Gorton la frem sitt forslag om restriksjoner
av innholdet i elektroniske medier (Communications Decency Act, CDA), fremstår nå med
all ønskelig klarhet.
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FULL KONTROLL
Der demokratiet er svakt eller
I det ene hjørnet finnes «etablis- ikkeeksisterende, gjøres ingen
sementet» - politikere av alle
større forsøk på å skjule tiltakkulører og tradisjonelle masseenes sanne natur. I dag må alle
media med utgangspunkt i enInternet-brukere i Kina registreveiskommunikasjon, fra en liten re seg hos ministeriet for sta«elite» til en stum, mottakende
tens sikkerhet, og all internasjomasse. Midt i mellom disse nal trafikk må gå gjennom overinnkapslet i en diffus elektronisk våkede gateways. I autoritære
tåke. men stadig voksend - fin- land som Singapore og Taiwan
nes BBSer, Fidonet, mail-lister, er Usenet-tilgangen begrenset
WVlW og (fremfor alt) Usenettil nyhetsgrupper som myndiggrenseoverskridend frie fora
hetene har godkjent. Faren for
der alle kan tale til alle (<<many
spredningen av «ikke-asiatiske
to many» ) uten å bli utstyrt med vurderinger» og pornografi blir
munnkurv av finansmenn, forriktignok oppgitt som medvirleggere, redaktører og sensorer. kende årsaker til dette, men
Eksperter i «corporate bulltrusselen mot den nasjonale sikshit> skulle snakke om «empokerheten - dvs. mot den rådenwerment» . Nettet gir vanlige
de samfunnsordningen - blir
mennesker en mulighet til, med
også åp nt nevnt.
små midler, å spre sin informaI det opplyste Vesten kan
sjon over hele verden på en
man ikke være like rett på sak.
måte som hittil har vært forbeSkal nettet temmes. må det
holdt de få. Dermed undermine- være av omsorg for medborgerres de gamle maktpyramidene,
nes beste - i det minste skal det
hvis topper pleide å kontrollere
se sånn ut. Den omsorgsfulle fainformasjonsstrømmen.
saden kan vitterlig sprekke ved
Usenets frie diskusjoner om
direkte treff. senest da Mitterpolitikk og samfunn, web-sider
rands leger fikk forbud mot å
som dokumenterer brudd på de
selge boken sin om den nylig avmenneskelige rettighetene
døde presidentens hemmelige
(http://www.um.mah.org.ukl
liv. Teksten ble isteden spredd
kashmir, http://www.
på nettet, med arrestasjoner og
amnesty.org) eller sprer matrusltfr om kryptering av Interteriale som EU har hemmelignets franske del som følge (se
stemplet (http://www.jmk.
soc.culture.french for flere
su.se/dig), blir farligere for de
detaljer).
berørte makthaverne i samme
For det meste er det imidtakt som Internet vokser. Og slik lertid de to store gallionsfigurdet alltid er når en maktposisjon ene som holdes opp: «Cyberportrues, kommer nå motreaksjonoen» og brudd mot oppha sretnen.
ten. Begge er selvsagt fullt legi-

,

Tommy S

»
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time bekymringer: Tricket er å
blåse dem opp langt over alle
tenkelige proporsjoner, og utnytte dem for å motivere myndighetskontrolL

MASSER AV SEX
I det prektige USA er cyberpornoen sensorenes beste kort. Det
ble spilt ut i stor stil på Cidsskriftet Times forside den 3. juli
1995: Et sjokkert barn ved terminalen . I temaartikkelen ble vi
presentert for en rapport om
pornografi på Internet, skrevet
av Martin Rimm, en til da
ukjent, nyklekket ingeniør som
fortalte om rikelige forekomster
av alt fra barneporno til r nt kopleri. I løpet av fire måneder
klarte han å t Ile seg frem til
hele 917419 seksuel teksplisitte
bilder.
Det inntrykket som ble gitt.
var at hvem som helst med adgang til Usenet, også barn , hadde kunn et hente ned disse bild ne. «Kan \li beskytte åre barn?»
spurte Time. Oppmerksomheten
ble enorm, og ga CDA et ordentlig puff fremover både i opinionen og i kongressen. Den som
husker tilbake til sist sommer.
har kanskj e ikke glemt overskriftene om cyberporno som
fulgte i vår egen presse.
Da det ,senere viste seg at
bare 2830 av bildene kom fra
Usenet (resten var blitt hentet
fra 68 BBSer rundt omkring i
USA, uttrykkelig reservert for
voksne), og at Rimm selv var
forfatter til boken «The Pornographer's Handbook» (med undertittelen «Hvordan man undertrykker kvinner, duperer
menn & tjener masser av penger» J. så tok også Time avstand
fra artikkelen. Men da «visste» alle amerikanere allerede at
Internet var ensbetydende med
sex og allehånde perversjoner.
Her hjemme ble det naturligvis ingen overskrifter om de
nye avsløringene. Barneporno
på Usenet har nyhetsverdi. en
falsk rapport har det ikke. Også
i dag kan man komme ut for «eksperter» som får seg ttl å si at

ina?

«80% av alt på Internet handler
om sex». I virkeligheten er det
tvilsomt om det dreier seg om så
mye som 8%.
Med tiden har CDA oppnådd
lovstatus med kongressens godkjenning den 1. februar og president Clintons undertegning
den 9. Etter den nye loven kan
den som offentliggjør «uanstendig» (indecent) materiale i et
elektronisk forum dømmes til
bøter på opptil 250.000 dollar.
og to års fengseL Lovteksten er
formulert slik at det avgjØrende
er hvor mottakeren befinner
seg. Det holder at en mindreårig
person i USA kan ta del av materialet for at det skal dreie seg
om et brudd mot amerikansk
lov, til og med om opphavsmånn
og server finnes på andre siden
av jordkloden (eller i Norden) .
Eksakt hva som menes med
«indecent» er ennå uklart (loven
taler om «community standards». hvilket i verste fall kan
bety at man må tillempe den
tolkningen som tilfredsstiller til
og med den mest kon servative
amerikansk opinionsgruppen.
inklusive bokstavtro kristn ) og
muslimer) , men blant annet
nevnes informasjon om hvordan
man fremkaller en abort.
Sexskildringer er selvsagt helt
bannlyst.

Usenøtter

industrien (deriblant Ameriea
OnLine, Compuserve og Microsoft) slått seg sammen for å
drive en egen rettsprosess mot
CDA. Hjelp kom også fra et
uventet hold, da en føderal dommer trenerte deler av loven og
stoppet andre. nettopp med
motiveringen at t rmen «indecent» er for vag. Spørsmålet er
altså langtfra avgjort ennå.
Det er oppmuntrende at den
gamle synderen Compuserve
nå tyd elig har valgt det frie ords
side. og til og med tilbakestilt
nesten samtlige (alle unntatt
fem) tidligere bannlyste Usenetkonferanser (se forrige nr. av
TEKNO) .

NORDEN RASLER MED
KONTROLLSP8KELSET
I Norden er sex ikke til strekkelig
kontroversielt for å duge som
gallionsfigur for sensorene; derimot er vå r puritanske innstilling til penger ideell. Her kommer opphavsrettsloven inn.
Den 22. februar falt en prinsipi<5!t viktig dom i Sveriges hØYes terett, med den konsekvens at
en BBS-operatør ikke kan gjøres
ansvarlig for spredningen av piratkopiert materiale gj ennom
hans system. så lenge han selv
ikke har medvirket aktivt. Saken
kan selvsagt også gjøres gjeldende for andre elektroniske
medier. inklusive Internet. og
PR.OTESTER
Den omfattende protestkampan- dommen kan ved første øyekast
jen som brøt ut på Usenet og på virke alt annet enn truende.
Men domstolen sto samtidig
WWW da CDA ble edtatt, følges
nå opp aven rekke organisasjo- fast at det «finnes et påtakelig
hull i den opphavsrettslige bener - så mange at det er best å
skyttelsen for programmer og
gå til http:/~w.vtw.orgl
andre verk ifølge loven om oppspeech/ ({lo ters TelecommunicaUons Watch Free Speech Web havsrett», en formulering som
trekker teppet til side for snarliPage) for en fullstendig liste.
ge endringer i loven. Det som
Blant de virkelige tungvekterne
alle venter på i skrivende stund,
merkes ACLU (American Ci 'il
er de svenske myndighetenes
Liberties Union) som allerede
har stevnet USAs justisminister IT-utredning, som skal være
Janet Reno i sakens anledning klar i disse dager.
Et foreløpig utkast. som ble
(pikant nok sies hun selv å være
presentert i august. ifjor, er
imot CDA) .
Etter en tvilsom start (ingen skremmende lesning. Blant ana dem deltok i demonstrasjone- net kre es det en klart utpekt
(og myndig) ansvarlig systemne på webben), har giganten€
innen den amerikanske Internet- operatør som logger og registre-
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rer samtlige brukere, og lagrer
all trafikk i minst ett år! Datainspeksjonen skal når som helst
kunne kontrollere databasen, og
til og med stenge den. Straffeskalaen omfatter, akkurat som
CDA, bøter eller fengsel i opptil
to år, og dessuten tap av datautstyret.
De svenske forslagene ligner
til forveksling på de som hittil
har vært antydet også fra norske myndigheters side.

EXIT USENET?
Om myndighetenes endelige forslag blir omtrent som de vi hittil
har sett, så står vi foran harde
tider.
De fles te BBSer kommer til
å bli nødt til å stenge, og det er
det aspektet de fleste hittil har
fokusert på. Det bør imidlertid
noteres at lovteksten ikke bare
handler om BBSer, men også
mer allment om «databaser for
mer enn ti brukere som kan sende m ldinger som blir umiddelbart tilgjengelige for andre brukere» , en definisjon som passer
godt inn på Usenet!
l praksis vil dette innebære
at Internet-leverandørene blir
ansvarlige utgivere for de Usenet-konferanser som de velger å
ta inn, og at de må logge samtlige meldinger (!) og brukere for
Da ta tilsynet.
S erige og Norge komm er i
så tilfelle til å gå opp i teten
blant de land som har d n absolutt strengeste Internet-lovgivningen, i godt selskap med Kina
og andre totalitære stat r.
Under slike forhold er det
tvilsomt om Usenet i det hele
tatt skulle ha en fremtid her i
Norden . Både datamengdene
som må overvåkes og lagres, og
risikoen for å bli stilt til ansvar
for noe som like gjerne kan ha
blitt, postet i Oslo som i Sør-Afrika. ville trolig avskrekke de fleste leverandørene.
Det er en utvikling jeg håper
å slippe å oppleve.
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Vi har nådd frem til
reisens mål: I dette
siste avsnittet skal vi
konsentrere oss om
det aller vanskeligste
spørsmålet, hvordan
man virkelig får pengene ti I å strømme
inn! Først kan det
imidlertid være på sin
plass med en kort
diskusjon om stemningene omkring Internet-handel. Det har
vært en hel del skriverier om tilbake~lag
i det siste. Har vi muligens jaget en illusjon? (Mitt svar: Nei,
det har vi ikke!)
I

AV TOMMY ANDERBERG

Under det første Internet-hysteriet for et par år siden var det
allmenne kunnskapsnivået meget lavt. og ønsketenkingen florerte vilt. Nettet skulle gjøre
alle cyberentreprenører til millionærer over natten. Den (forhåndsannonserte) «backlash»
som det nå skrives om, handler
delvis om en sunn edrueliggjøring - men bare delvis.
For en stor del handler det
seg om rene journalistiske konstruksjoner. Etter all oppmerksomheten er det vanskelig å
skrive noe virkelig nytt om Internets muligheter. Abytte innfallsvinkelog begynne å «avsløre» problemene blir da en måte
å suge ut de siste restene av nyhetsverdi.
Den svenske avisen Dagens
Industri skrev f. eks. nylig om

«Tilbakeslag for Internet» . Ved
nærmere lesing viste det seg at
artikkelen handlet om Microsoft Network (som nå holder
på å bli en del av Internet, etter
at Microsoft innså at det virkelige Nettet ikke går an å utkonkurrere) , og om diverse (nordiske) «elektroniske markedsplasser» som ennå ikke har rukket å
komme i gang. Tilbakeslag kanskje, men ikke for Internet.
En annen faktor er dress-ogslips-folkets fortsatte mangel på
kunnskap. De fleste aksjeplasserere følger for eksempel bare et
fåtall IT-selskap, og går noen av
dem dårlig, så farger det lett av
på hele bransjen. Spesielt Netscape har gitt opphav til bekymringer i det siste, etter at
grunnleggerne Barksdale og
Andreessen begynte å selge
en del av sine aksjer i selskapet.
At Netscape-aksjen er utrolig
opphausset, og det nå er på tide
å selge, råder det ingen tvil om.
Problemet er at mange plassere re setter likhetstegn mellom
Netscape og Internet.
STADIG MICROSOn
Forhåpentligvis blir det bedre
når aksjehandelen selv flytter ut
på Internet. Den amerikanske
avisen Chicago Tribune mener at 1,5 millioner amerikanere kommer til å kjøpe og selge
aksjer på Nettet før årets slutt.
Flere svenske aksjemeglere står
også klare for å starte onlinehandel. Du kan allerede nå besøke Wall Streets hjemmeside
på http://www.com.wso.
com/o
Det pågår også en hel del
«smart» manøvrering. Samtidig
som Bill Gates har turnert med
intervjuer om overdrevne forventninger omkring Nettet. så
har Microsoft kjøpt Vermeer
Technologies (skapere av
WWW-programvaren Frontpage) . og lansert sin egen Internet
Information Server. Bransjeeksperter (inklusive USAs justisdepartement, som nå gransker
kjøpet av Vermeer) er enige om

at Microsoft egentlig vil bygge
opp en dominerende stilling
også på dette markedet. Kan
man så forvirre en eller annen
konkurrent via media, så er jo
det bare bra!
For store selskap som Microsoft er det virkelige problemet at Internets vekst snart MÅ
begynne å avta. En fortsatt fordobling av antallet brukere hver
sekstende måned skulle i løpet
av mindre enn ti år forvandle
dagens 14 (?) millioner Internetkunder til nesten 2 milliarder.
Internets fulle potensial ligger
der et sted, men veksten kommer naturligvis ikke til å stanse
tvert, men derimot flate ut suksessivt (og langt tidligere) . Når
det inntreffer, blir det umuligsom nå - å fiske etter store
markedsandeler blant hordene
av nye brukere.
Fremtidens Mr. Internet
kommer til å være mer velinformert, og han kommer til å måtte
betale full pris (ettersom Netscape, Microsoft med flere så
smått må få tilbake sine Internet-investeringer) - og da må
små, spesialiserte leverandører
sin virkelige sjanse. Så lenge
den nåværende prisdumpingen
av hele sektorer (nyheter, webmykvare m.m.) fortsetter, er
disse helt umulig å konkurrere
om for småselskap som ikke kan
vente flere år på å få sin gevinst. Det blir også et allment
prispress på programvare når
kundene vender seg til å få store. kompliserte programpakker
helt gratis. Men alt dette kommer til å gå over når Internets
veksttakt avtar, og det ikke lenger lønner seg for de store aktørene å øke sin kundebase gjennom lave eller helt bunnskrapte
priser.
Sharewareforfattere og andre små leverandører av informasjonsprodukter har altså all
grunn til å se optimistisk på
fremtiden!
HVORFOR BETALE?

Fra kundens synspunkt er det

store spørsmålet: Hva tjener jeg
på å betale for meg? I en butikk
er svaret forhåpentligvis selvklart. På Internet er det ikke alltid slik. Produktene er ofte tilgjengelige i en fri demo- eller
sharewareversjon, og det er i
varierende grad opp til kunden å
avgjøre om han skal betale eller
ikke. Det behøver ikke være
spørsmål om en frivillig strategi
fra selgerens side: Om en konkurrent slipper en fri versjon , så
kan det bli nødvendig å gjøre det
samme. Men gjør man det, er
risken stor for at mange nøyer
seg med den frie versjonen og
ikke kjøper den «skarpe» .
Att ærlighet alene skulle
rekke som betalingsargument den opprinnelige tanken bak
shareware - er det nå få som
tror på. Harde data er vanskelige å få tak på, men et kontrollert eksperiment som ble avsluttet i fjor, er belysende. Den britiske shareware-forfatteren Colin Messitt (colin@oakley.
demon.co.uk) utrustet da sitt
program SmartDoc med en ge-

nerator, som ved installasjonen
avgjorde hvordan uregistrerte
kopier skulle bete seg.
SmartDocs oppgave var å
kopiere og skri 'e ut tekst fra filer i Windows Help-format. Generatoren gjorde at programmet
med like stor sannsynlighet kunne installeres enten fullt fungerende eller bevisst «sabotert»,
med såkalt «crippling» (hver
fjerde side kopiert tekst ble
speilvendt, hver fjerde utskrevet
tekst ble erstattet med en registreringsblankett) . Gjennom dette
opplegget var begge versjonene
garantert like stor spredning.
Registreringsblanketter og ersjonsnummer var forskjellige ,
slik at Messitt kunne føre statistikk parallelt for de to ulike versjonene. Resultatet ble (i perioden april 94 til februar 95) 156
registreringer for den fulle versjonen og 851 - altså drøyt fem
ganger flere! - for den begrensede. Ytterligere 356 registreringer kunne ikke «artsbestem-

mes» , men det er en rimelig
gjetning at fordelingen der var
omtrent den samme. Messltt
har også notert store økninger
av antallet registreringer når
han har tidsbegrenset sine demos.
Konklusjon: Vær kynisk! Gå
ikke ut fra at folk er hederlige,
for det er de som regel ikke. Kan
de utnytte ditt produkt uten å
betale for det, så kommer de
fleste til å gjøre det. Til og med
ASP (Association of Shareware
Professionals) , som lenge forbød
sine medlemmer å utnytte
«crippling», har nå gitt seg på
det Qunktet.
A legge inn begrensninger i
programkoden er naturligvis
ikke det eneste alternativet. Fra
et psykologisk perspektiv kan
det være enda bedre å tilby en
naturlig oppgraderingsvei. for
eksempel i form av påbyggingsmoduler og data. Den eksekverbare koden og en del demolyder
til min egen WAVmaker (programmet følger med på TEKNOS
CD-ROM i dette nummer!) distribueres fritt. men det fullstendige General MIDI-biblioteket
leveres bare ved registrering.
Mange store spill program benytter et ligne,nde opplegg; man
kan ha det riktig morsom t allerede med demoversjonene av
Doom, Hexxen eller 3D
Duke Nukem, og det nye man
får ved registrering er egentlig
bare mer data (WAD-filer eller
lignende). Et annet eksempel er
e-zines og rapporter, som ofte
viser utdrag og utvalgte avsnitt
på sine web-sider, men som
krever registrering for at du
skal kunne lese alt uavkortet.
Et advarende ord: Velger du
denne veien, så kommer du nå
og da til å få (oftest .sinte) email fra folk som føler seg forulempet og/eller krever å få den
fullstendige versjonen før de betaler. Gi ikke etter; min erfaring
er at sånne skrikhalser er de
verste lurendreierne.

•••OG HVORDAN?

Internet-entreprenører som ikke
bor i USA slåss fra en underlegen posisjon. De fleste potensielle kundene finnes der borte, og
det kan være både dyrt og kronglete for dem å sende penger
utenlands med for eksempel en
sjekk. Til tross for at nesten alle
WAVmakers regis trerte brukere
er amerikanere, har jeg selv
ennå aldri fått en sjekk fra USA
(og bare noen få fra Europa)!
Den helt dominerende betalingskanalen er isteden den mest bekvemme (for kjøperen) : Betalingskort. (Amerikanske shareware-forfattere derimot, pleier å
angi at omtrent halvparten av
deres innkommende registreringer skjer med sjekk.) Å kunne
håndtere betalingskort er derfor
svært viktig!
Dessverre er kontokort alt
annet enn bekvemt for betalingsmottakeren. og spesielt i
Norden er de faste kostnadene
meget høye. Det er derfor vanlig
å knytte til seg en representant,
som har spesialisert seg på ordremottak og betaling, og som
deler kostnadene på flere kunder.
«Klassikeren» blant disse
selskapene er Nelson Fords
PsL (Public software Library) i
Texas. Selskapet har distribuert
shareware siden 1082, og har
fungert som ordremottaker siden 1989. Hver transaksjon koster 5 dollar; skjer betalingen
med kontokort (Visa. MasterCard, American Express eller
Discover) utgår dessuten 5% av
beløpet. Kjøperne kan benytte
telefon (et grønt nummer, avgiftsfritt for den som ringer fra
USA, inngår), fax, e-mai! eller
post. Om du velger å leverer
selv, underrettes du om nye ordrer via e-mail. Pengene sendes
normalt med sjekk en gang i måneden. Du kan kontakte PsL på
71355.4 7O®CompuServe.com.
NorthStar Solutions i
South Carolina (starmail@
aol.com) fungerer omtrent på

samme måte, og har vært i drift
TEKNO

.......
t---t---.......
:=æ::
t----

Brukerne veksler til seg e-cash som en hvilken som helst annen
valuta, og sender den via Internet når det er tid for å betale ...
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::;iden 1991 . De tar imot MasterCard, Visa og sjekker, på samme
måte og med samme avgifter
som PsL. Jeg benytter dem selv,
og har etter en del eksperimentering bestemt meg for å la dem
sende pengene med SWIFT til
SwedBank (den svenske Sparbankens amerikanske kontor)
hver gang det innestående beløpet passerer en viss sum. Det
blir billigere og enklere enn med
den vanlige, månedlige sjekken.
Den relative nykomlingen
Kagi Shareware i California
(http://www.kagLcom) , tilbyr
foruten betalingshåndtering via
e-mail, fax og post (Visa, MasterCard, American Express,
sjekker og First Virtual - se
nedenfor) en fast poste restante-adresse for både e-mail og
post (bra om man pleier å miste
ordrer fordi man flytter mye!) .
For å kunne utnytte deres tjenester må man distribuere sitt
produkt sammen med Register,
et lite program som hjelper kjøperen å fylle ut en standardisert
registreringsblankett (finnes for
Windows, Mac og Newton (1)) .
Avgiftene avhenger av plattform
og betalingsform. For Windows
og Mac blir det 7% + 0,32 dollar per MasterCard/Visa-betaling; legg til en prosentenhet for
American Express.
RegNet i Utah (http://
www.xmission.com/-wintrnx/regnet/regnet.htm) er
minst og dyrest (5 dollar + 10%
for «all major credit cards», og
kun kvartalsvis utbetaling med
minst 60 dagers utsettelse, hvilket gir store rentetap) . De innretter seg først og fremst på registrering direkte via WWW.
Noter at samtlige av disse
firma tar imot kredittkortnummer via Internet, der kodene i
prinsippet kan snappes opp av
den som kan sine saker. Kagi
forsøker å øke sikkerheten gjennom kryptering. Noe lignende

TEKNO

gjøres av First Virtual (http://
www.firstvirtual.com). et firma som befinner seg halvveis
mellom tradisjonelle ordrehåndterere som Kagi og de leverandører av generelle, elektroniske
betalsystemer som vi skal se på
litt senere.
For å kunne benytte First
Virtual må kundene først sende
sitt kontokortnummer (MasterCard eller Visa) til firmaet, som
sender tilbake en «VirtualPIN»
som er et nummer som koples
til kontokortet. I fortsettelsen
behøver kjøperen bare sende sin
irtualPIN til betalingsmottakeren, som viderebefordrer den til
First Virtual - som i sin tur kontakter kjøperen via e-mail for
bekreftelse innen transaksjonen
gjennomføres. Kostnadene er
meget lave, bare 2% + 0,29 dollar per transaksjon . Ytterligere
en dollar tas ut når penger skal
settes inn på mottakerens bankkonto, hvilket inntreffer når det
innestående beløpet passerer
10 dollar. First Virtual driver
også en egen «Internet mall»,
InfoHaus. der man kan legge
opp sine web-annonser.
Den store ulempen for den
som ikke bor i USA er at First
Virtual gjør alle sine utbetalinger med de amerikanske bankenes eget betal system ACn (Automated Clearing House) . Det
kan derfor være nødvendig å
åpne konto hos en amerikansk
bank.
Interessant nok synes ikke
kjøperne selv å være spesielt
bekymret over sikkerheten. En
utspørring av 800 svensker i alderen 19-40 som ble presentert
i begynnelsen av mars, viste at
94% kan tenke seg å bestille varer via Internet (til tross for at
bare 30% noen gang hadde benyttet Internet selv) , og at 98%
av de som hadde kredittkort
over lengre tid også gjerne ville
betale den veien!

ELEKTRONISKE PENGER
Det har vært mye skriverier i
pressen om elektroniske betalsystemer, men disse passer enn
så lenge best for store kunder.
CyberCash (http://www.
cybercash.com) tilbyr med sin
Secure Internet Payment
Service en sikker metode for
betalinger med kredittkort over

Nettet, men som handler må du
ha undertegnet den vanlige
bankavtalen for kredittkorthåndtering. Det handler altså om en
tilleggstjeneste for den som allerede kan ta imot kontokort, ikke
om et alternativ. Det samme
gjelder Maagnums SafeSite
(http://www.maagnum.com/
safesite.html). Den nye SETstandarden (Secure Electronic
Transaction) , som nylig ble annonsert av Visa (http://www.
visa. com) og MasterCard
(http://www.mastercard.
com) i samarbeid med Microsoft og Netscape, gjør heller
ikke noe fra eller til om man
ikke kan ta imot kontokort selv.
Det systemet som jeg tror
mest på, e-cash, befinner seg
ennå i startgropen. Eieren, hollandske DigiCash (http://
www.digicash.com) . tilbyr ingen tjenester selv, men lisensierer programvaren til banker og
andre. Disse kan så «prege»
elektroniske penger.
Brukerne veksler til seg ecash som en hvilken som helst
annen valuta, lagrer den på
harddisken sin, og sender den
via Internet når det er tid for å
betale for en vare . Et avansert
krypterings- og verifiseringssystem skal forhindre kopiering og
gjentatt bruk av samme elektroniske
«mynt» . Betalingsmottakeren slutter sirkelen ved å veksle tilbake e-cash til «riktig»
valuta : Kontokort kommer ikke inn i bildet i
det hele tatt. Det innebærer lavere kostnader, og en annen stor
fordel - anonymitet.
E-cash er nemlig konstruert for ikke å kunne spores.
Dessverre finnes
det i skrivende stund
bare to banker som
klarer å håndtere ecash: Mark Twain
Bank i Missouri
(http://www.
marktwain.com) ,
som var først ute den
23. oktober i fjor, og
Merita, Finlands
største bank, som satte i gang den 13.
mars, i nært sam ar-

beid med EUnet (http://
www.eu.net). Ettersom Merita
krever finsk statsborgerskap for
tilknytning, er de fleste akkurat
nå henvist til å åpne konto hos
Mark Twain Bank. Dette kommer trolig til å forandres i løpet
av kort tid , når EUnet utvider
samarbeidet til flere banker i de
41 landene der de opererer.

SLunORD
Internet-handelen er ennå i sin
begynnelse. Analysefirmaet Jupiter Communications i New
York har kommet frem til at den
samlede verdien av all onlineshopping i 1975 beløp seg til
575 millioner dollar - en hundredel av det tradisjonelle postordremarkedet.
De riktig store mulighetenes
tid ligger foran oss. Allerede til
århundreskiftet regner Jupiter
Communications med at handelen på Nettet skal ha vokst til
bortimot 10 milliarder dollar
per år. En tiendedels promille
av den omsetningen rekker for å
gjøre deg til dollarmillionær. Vil
du nå dit til år 2000, så er det
på tide å sette i gang NÅl
Vi sees på Nettet!
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raskeste programmene er
de som lar deg fokusere
mer på selve jobben.

I
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Nye Microsoft Office for Windows 95 dreier seg ikke så mye

Innebygget hjelp gjør kraften i

om flere funksjoner. Isteden er kraften i de som allerede

Microsoft Windows 95 lettere tilgjengelig.

finnes blitt mye enklere å utnytte. Mange funksjoner inntrer

Med nye Microsoft Office får du gjort mer med færre

automatisk, uten å ta oppmerksomheten bort fra selve

steg. Med ett klikk istedenfor to . Har du spørsmål, kan
du stille dem direkte til maskinen på vanlig norsk .

arbeidet. Rettskrivning, punktlister og andre formateringer skjer

SpøuHvordan kan jeg skrive brev og koble dem til
direkte mens du skriver. Svarveivisere tar seg av spørsmålene

mitt kunderegister? )) Svarveiviseren leder deg videre

og hjelper deg videre steg for steg. Med nye Microsoft Office

steg for steg. Svarveiviserne gjør selv de mest

får du en komplett løsning integrerte programmer som er

avanserte funksjoner enkle å mestre og dermed

(dntelligente )) nok til å tilpasse seg brukeren .

tilgjengelige for flere. Uten at du trenger å bry
supportpersonalet med detaljene.

......- ...
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Når PC'en fungerer på en enklere måte,
åpnes nye muligheter for mennesker å arbeide på.
Nye Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access og
Microsoft Schedule+ fungerer godt sammen , og

Bygg dine egne løsninger på en integrert og

fremstår som et eksempel på teknikk som er tilpasset

stabil plattform.

menneskets arbeidsrutiner og ikke omvendt. Med
Microsoft Office for Windows 95 får du rett og slett en

Nye Microsoft Office gir deg en programpakke som
fungerer godt sammen med nær sagt all type

integrert programpakke som krever mindre av deg. Da
kan du konsentrere deg om selve jobben .

informasjon. Uansett hvordan den er lagret eller hvem
som skal bruke den . Du får også markedets mest
omfatterlde objektbibliotek, kode som kan brukes som
grunnlag for utvikling av egne, spesifikke løsninger. Det
kan være skreddersydde rapporter, ordrehåndtering
eller andre prosesser du vil tilpasse din organisasjon.

Oppgrader dine gamle
progammer* nå!
Se de nye hos
din forhandler!

* Du kan oppgradere fra alle t idligere versjoner av Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access eller Microsoft Works .
Microsoft Office Professional inneholder en verdikupong for Microsoft Access.
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Er du en ektefødt
*nørd*? Hvem har du
mest til felles med Mahatma Gandhi eller Jay Leno? Hvor
uskyldig er du i senga? Jada, de elskede
og forhatte personlighetstestene har inntatt Internet.

motsatte. Hva gjør man da? Jo,
du tar en personlighets test som
forteller deg aIt.

FOREVER JUNG
I lang tid har menneskene prøvd
å klassifisere sine personligheter - men det har gått tregt.
Han som var først ute, faktisk
så tidlig som i år 100, het Galenos. Hans lære om «de fire
temperamentene» (oppfarenhet,
optimisme, treghet og pessimisme) har vært rådende i langt
over 1500 år.
Men det ble ikke skikkelig
fart på feltet før i 1920, da den
ikke ukjente Carl Jung kom på
banen med sin «Teori om personlighetstyper». I senere tid
har forskerne Myers og Briggs
tatt tak i teorien, og laget den til
et «data-instrument» for personlighetsbestemmelse! Og dette kan nå du bruke - gjennom
Internet.
Før du tar testen, er det
kjekt å vite hvordan den fungerer. Du får nemlig 70 spørsmål
som spør deg noe i duren «hvordan reagerer du hvis ... ». Hvert
spørsmål har to alternative
svar. Noe som er liten trøst når
du leter desperat etter det tredje. Endel av spørsmålene i testen er nemlig håpløst hypotetis-

ke . Hva klikker du for eksempel
på når spørsmålet er J w jJJ dje
bye eating... og svaralternativene er a) too much og b) too Jjttle?Vel, meningen er at svaralternativene skal være litt
uhåndgripelige. Testen forteller:
«Velg svaret som virker minst
usannsynlig». Også en måte å si
det på.

PERSONLIGHETSHETS
Svarene dine sendes til serveren
i USA, som beregner seg fram til
din personlighetstype. Dette gjøres på følgende måte:
Først deles «personligheten»
I AV HÅKON URSIN STEEN
din opp i fire, uavhengige prosentskalaer. Hver av skalaene
Tilsynelatende evig er nysgjerhar to ytterpunkter, og din «scorigheten på hvordan du er i forre» ligger et bestemt sted melhold til alle
lom disse. Den første skalaen
andre. For
viser hvor du - hovedsaklig det er jo ikke
henter dine «livsimpulser» fra.
lett å si. Dine
Her er de to ekstremene utenfra
egne meninog jnnenfra.
ger om saken
Den andre skalaen måler
blir av jo
hvordan du som oftest plukker
ganske subopp informasjon, gjennom san jektive. Det
sene eller jntujsjonen (din «sjeter heller ikke
te sans») .
videre opplyDen tredje skalaen sier noe
sende at for eksempel kjæresten
om på hvilket grunnlag du vanog familien din forteller deg
ligvis bestemmer deg for ting:
hvor fantastisk du er, mens x'en
Ved hjelp av fornuft, eller gjenog de fleste andre mener det
nom verdier og følelser.
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KNOWTHY
SELF: 70

spørsmål står
mellom
uvitenhet og
total selverkjennelse.

•
fra-sansene-følelser-spon tan t.
Profilen, sammen med en utførlig og meget klar beskrivelse av
hvem du er og ligner mest på
(som for eksempel Jay Leno
eller Mahatma Gandhi), smeller så raskt tilbake i Netscape.
Så raskt, faktisk, at du føler deg
lett snytt etter å ha ransaket din
sjel i lang tid etter 70 smertelige svar.
Hold knusbare ting unna, for
det hjelper lite at du ligner på
Gahndi når du også får vite at
web-serveren i USA lagrer svarene dine i en statistiske søken
etter «den typiske nettsurfer» ...
Vel, moro er dette likevel, og
ikke så langt unna vitenskapelighet i Jung-ånd - så surf innom

http://sunsite.unc.edu/
jembin/mb.pl og prøv selv!
WHO'S THE *NORD*
NOW?
Det finnes også en rekke andre
personlighets tester på nettetde fleste er av ikke fullt så vitenskapelig karakter. Hele 100
spørsmål må besvares for å bestemme om du er en ektefødt
nørd i The Nerdity Test
(http://gonzo.tamu.edu/
nørd.html), og uskyldigheten
under dyna måles nesten like
lett i en rekke tester listet under
http://www.yahoo.coml
Society_and_Culture/
SexualitylPurity_Testsl.
For de mer seriøse alternativene har Yahoo.com også en
/SciencelPsychologylPersonality/, men det skal nevnes at
mange av disse testene faktisk
bare er dårlige kopier av det
opprinnelige Meyer-Briggssystemet.
FINN DEG SJÆL
Nei, test heller originalen, finn
deg sjæl, og vær mer rustet til
neste gang du er på byen i leting
etter ryper eller typer. Det er
utrolig hva som kan oppstå en
sein kveld på diskoteket når du
på en lapp i panna har skrevet
«utenfra-sansene-følelser-s,pon tant» (og kanskje e-mailadressen din for sikkerhets skyld) .
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OK, så Drillos klarte ikke å kvalifisere seg til fotball-EM i
England i sommer. Men takket være det nye og fantastiske
fotballspillet Eur096 fra Gremlin Interactive kan du nå spille
hele EM alene eller sammen med dine venner! Euro 96 er
oppfølgeren til suksessen Fotballfeber, og bringer 3dimensjonal "Virtual Realily" fotball et langt steg videre!

Alt vises i skikkelig
3D, og ser så ekte ut
at du nesten kjenner
lukten av gress ... !

Interaktiv bevegelsesteknologi gir nå enda
flere og enda mer
realistiske bevegelser.
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Du kan spille et
"ori ginalt " EM med
korrekt kampoppsett,
eller sette sammen
egne kamper med
EM-lagene.

Il

Alle kampene spilles
på de riktige banene
ifølge spilleplanen.

-

© 1994 UEFA TM
Euro 96 fra Gremlin er det offisielle fotballspillet i forbindelse med
EM 1996.
Du får hele EM på din egen PC, med alle lagene,
spinerene, banene og hele spenningen - hett til straffesparkkonkurranser med sudden deathlll Topp spillbarhet, lagring av
høydepunkter og mulighet for spill yta nettveFk
og modem gjør ikke spillet mindre interessant.
Selges av forhandlere over hele landet!
II

Arne Scheie - med enda flere
og enda bedre kommentarer
enn i FotbaliFeber.

Norsk distributør: AddOn as,

T~f.
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Endelig et program
som kan hjelpe til
med å holde litt orden. Dessuten er det
shareware, og koster
mindre enn 15 dollar
å registrere.
I AV BENGT-ÅKE OLOFSSON

B

irriterende kaoset, og bestemte
meg for å ordne opp i det hele.
Men hvordan? Jeg søkte etter
bra sharewareprogram på Internet, men de fleste var ganske
tannløse, og endel fikk jeg ikke
til å fungere i det hele tatt.
Etter lang tids søking, fant
jeg endelig en liten perle ved
navn Wincat, et vakkert og trivelig program for arkivering av
Il'J/II'
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90, 91, 92 ... Wow,
93 disketter som
• -.
ligger og slenger i
hauger på skrivepulten! En del
uten noen som helst antydning
til etikett, og andre med etiketter som er påskrevne, men
overstrøkne og endret i flere
geologiske sjikt. Sukk, tilstanden
på diskettfronten er kaotisk
hjemme hos meg. Jeg VET at jeg
har tatt vare på et visst program et eller annet sted, men
hvor? Etter at jeg på måfå har
lett gjennom et tyvetalls disketter gir jeg som regel opp. Og om
programmet det gjelder kommer
fra Internet, må jeg hente det på
nytt, noe som burde vært helt
unødvendig.

sjekke hvor mye som ligger på
den. Njeii... Der var det fullt. Ut
med den, og inn med den neste.
Tidkrevende og veldig slitsomt.
Kjenner du deg igjen? Hvis ikke,
kan du bare bla videre!
Til slutt gikk jeg lei av dette
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disketter. Wincat leter selv opp
filene på de disketter eller CDROMer du mater inn, og du behøver bare å navngi dem . Siden
havner de trygt og pent i arkivet.
Ulike filtyper markeres med
ulike ikoner. Du kan lese tekstfiler, dekomprimere zip-filer og
starte exe-filer, alt uten å gå ut
av programmet. Når du legger
til eller tar bort filer på en diskett, er det bare å oppdatere arkivet. Marker enheten i oversikten og stapp inn disketten på
nytt. Wincat viser deg hvilke forandringer som har skjedd siden
sist.
Om du er den lykkelige eier
aven skriver, har du ytterligere
finesser du kan godte deg med.
Du kan skrive ut
oversikter over
din digre samling,
med statistikk
over antall ledige
kb pr. diskett, det
totale antallet filer i arkivet osv.
Naturligvis kan du
også skrive ut etiketter som du til
og med kan utforme etter din egen
grafiske smak. Du
kan endre bakgrunnsfargen på
etiketten og velge

hvilken informasjon den skal
vise, og legge inn en trivelig liten bl tmap. Enkelt, smart, pent
og praktisk!

SKAR I GLEDEN
Den eneste skåret i gleden er en
eiendommelig feilmelding som
iblant dukker opp når en ny diskett skal arkiveres. Tross feilmeldingen fungerer likevel alt
normalt etterpå. Jeg ble aldri
riktig klok på dette irritasjonsmomentet, men valgte å blåse i
det siden alt likevel fungerte.
En liten, kul detalj er at det
evige timeglasset er byttet ut
mot en katt i den tiden arkivet
lastes inn. Dessuten er det ikke
hvem som helst, men den «kjekke» nussepusen Pusur. Som godt
er, finnes en hjelpefil med søkefunksjon i programmet. Hjelpen
er ikke lenger bort enn et tastetrykk (for de som kan engelsk).
Glem dine gamle, uleselige
steinalderskriblerier på etiketter, kjør ut nye & pene med
valgfritt typografi istedenfor!
Filen er på 387 kb, og du
finner den selvsagt på TEKNOs
CD-ROM. Wincat kommer fra
hollandske Aidware, og koster
15 amerikanske dollar å registrere. Pengene går for øvrig til
veldedige formål! Jeg lurer på
om Bill Gates har lignende planer på gang. :-)
Jeg vil påstå at Wincat er en
riktig lekkerbisken i sharewarejungelen! Om DU vet om et bedre diskettarkiveringsprogram
som er shareware, så ta umiddelbart kontakt med meg på:

Pleier du å fundere
på hvor alle dine
hardt tjente penger
tar veien? Det pleier i
hvert fall jeg å gjøre,
og derfor dro jeg ut
på Internet for å finne
et bra program som
gjør det enkelt å holde oversikt over de
mange utgiftene og
de få inntektene.
I AV BENGT-ÅKE OLOFSSON
Jeg fant Home
Budget på nettet,
• -.
og bestemte meg
for å prøve det. Det er et lite,
letthåndterlig hjemmebudsjettprogram uten en masse finesser
(som man likevel ikke skjønner
bæret av). Du kommer raskt og
problemfritt i gang.
Til hjelp i arbeidet finnes et
eksempel på oppstilling, der du
kan hente ideer til ditt eget budsjett. Dessuten finnes en ganske
omfattende hjelpefil i typisk
Windows-stil. Det tar ikke så
lang tid før du er i full gang med
å skrive inn dine innkjøp og inntekter. Du kan blant annet søke
etter innmatede opplysninger,

filt
,

gabriel@arosnet.se!
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legge opp et budsjett, og ta sikkerhetskopi på diskett.
De som elsker grafiske presentasjoner kan skape søyle- og
sirkel diagrammer som kan kjØres ut på skriver, for mer inngående analyse av din tragiske (?)
økonomiske situasjon. Om du
senere oppdager feil i dine inntastinger, er det enkelt å gå tilbake og rette det hele. Klikk
bare på den aktuelle transaksjonen, og endre tekst eller tall.

Dette er et bra nybegynnerprogram for økonomiinteresserte amatører. De som har mer
avanserte krav på debet og kredit bør velge et annet verktøy
(eksempelvis Acc()unt Pro,
som finnes på Sunets SimTelarkiv). Om Home Budget rekker
for dine behov, så behøver du
ikke gå lenger enn til TEKNOs
CD-ROM for å hente det.
Home Budget er skapt av
Steven Drew, og koster 12 dollar å registrere. Glem bare ikke
å ta med denne kostnaden i utftskolonnen!

I hele mitt liv har jeg
gått omkring og vært
totalt kunnskapsløs.
Jeg har bare klart å
brette en type papirfly!
I

folde!! property. Please be carer!.!l When
launching Ihese or any paper airplane
slnce Ihelr flights can be very erratlc.
When flying Ihem indoors make sure to
wam all the people around you before
launchlng. When nying Ihem outside on a
breezy day even by yourself you should
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Så en dag støtte
~ •
jeg plutselig på
dette fortreffelige
• • -.
programmet, Greatest Paper
Airplanes, og endelig ble jeg
klar over livets mangfold! I sharewareversjonen av dette programmet fra Kitty Hawk Soft·
ware inngår fem nøyaktige beskrivelser av fly jeg aldri har
sett maken til. Koster du på deg
registrering av programmet, får
du en hel mengde små papirbrettinger å prøve deg på! Beskrivelsene er laget med bevegelige bilder, når du er ferdig
med en operasjon , klikker du på
playknappEm , og neste moment
beskrives. Det går også an å
hurtigspole og å zoome inn.
Hele programmet er utformet som en bok der du blar deg
frem mellom kapitlene. Et kapittel handler om flyets historie, og
et handler om papirets. På hver
side finnes det klikkbare ord
som med en gang vekker liv i
morsomme tegninger. Bra!
Dette er et meget stilig og
kult program, det eneste som
savnes er lyd (finnes i den registrerte versjonen). Til og med
den ellers så uhyggelig kjedelige
«about»-ruten er en sann fryd
for øyet. For ynkelige 29,95 dollar pluss frakt får du ytterligere
20 fly du kan brette, en screensaver der alle flyene blir brettet
i tur og orden , en flyquiz - og
dessuten ferdige maler som du
kan kjøre ut på skriveren, bare å
brette etter linjene & se glad ut,
altså. Samt som sagt lyd. Jeg
ser virkelig frem til å få høre
brummingen fra topptrimmede
motorer mens jeg bretter mine
farkoster.
Flyene er delt inn i kategorier som GJjders, Jets & Bombers
samt Space ships. Space ships
virker spesielt interessante!!

M8ke o creose to fold the lai!. The creose
shoUd be atxU Ihree finger wkIlhs from the
rigti aklng the bcMom edge and abOI1 live
1roger wilIhs fram the boItom aIon!! the rigti
edge. lklfold oltef the creose haS been Melde.

Click ontabs or men u items
lo seleel sectlons. Cliek on
arrows, bullons. or pictures
when Ihey appesr. Cllck on
colored words for extras.
This notebook is Ihe property of:
_. KittyHawk Software, Inc.-

I BONUS: Greatest Paper Airplanes ligger på TEKNOs CD-ROM.

Billig og bra fargeskriver Fotografi
Hva sier du til å kunne kjøre ut dine mesterverk i nærmest
fotorealistisk kvalitet
opp til 720 x 720 dpi?
720 prikker pr. tomme
ergansketett,og
bruker du spesialpapir, får du et nydelig resultat.
I

AV JOHNNY YEN

Det finn es fire utgaver av denne fa•
- milien blekkskrivere - og jeg har råkjørt på Epson Stylus Color Il i noen
uker nå. Egentlig er jeg ikke så
veldig glad i å ta ting ut på papir , dessuten har det alltid vært
mye mikkmakk med de fles te
fargeskriverne jeg har vært borti, foruten dårlig oppløsning og
lunefull opptreden. Men da jeg
etterhvert har fått behov for å
vise eksempler på arbeid og
prosj ekter for flere enn dem jeg
•

treffer til daglig, og helst til en
rimelig penge, ble jeg nysgjerrig
på den skriveren som jeg hadde
hørt så mange lovord om.
In stalla sjonen gikk greit. Ved
å følge en enkel bru ksanvisning
greide jeg ikke å gjøre en eneste
tabbe. Transportskruer og noen
tapebiter ut, to blekkpatroner
inn , en for farge og en for svart.
Så kjørte den en selvtest som
var så pen at jeg ble helt rørt.
Koble til printerkabel og kjøre
installeringsdisketten. Også det
gikk som en drøm.

FLERE PAPIRMULIGHETER
Så var det tid for å kjøre ut en .
prøve av mine kun stverk som
hittil har levd et liv i digitalitet
på skjermen. Men jeg hadde
glemt å bestille papir. Heldigvis
er det mulig å velge plain paper,
TEKNO

og jeg hadde noen lett gulnede
ark fra en skriver jeg brukte i en
fj ern steinalder på 80-tallet. Det
fikk duge sånn i første omgang.
Og ut kom kunstverket mitt i de
fineste farger, pent blandet med
det gule fra før selvfølgelig, som
da var mest synlig i kanten
utenfor bildet.
Så dro jeg på nærmeste bokhandel og kjøpte laserpapir som
er ganske billig (500 ark =170
kroner), men ser veldig fint ut.
Litt stivt og blankt 100 grams
papir gjør et godt inntrykk på
potensielle kunder.
Bildet mitt ble selvfølgelig
enda finere ved neste forsøk, og
det var tid for å prøve på det
spesialpapiret som fulgte med.
Det var bare en tynn bunke , så
jeg hadde spart det helt til slutt,
for å være sikker på alt fungerte
riktig. Jeg ble kjempefornøyd,
for å si det mildt. Jeg prøvde
først en 360 dpi-utskrift, og det
gikk ganske fort. Litt over et minutt på en fargesprakende A4side.

INGEN SYNLIGE STRIPER
Så var det tid for å prøve aller
høyeste oppløsning - 720 dpi og det tok lenger tid , ca. 7 minutter. Men så var også bildet
desto jevnere i fargene - ingen
synlige striper, og mer glØd i
fargene. På skriften var det ikke
lett å se forskjell, så jeg tror jeg
bruker normalstillingen til vanlig arbeid med skrift og enkle
illustras joner, og høyeste kvalitet når resultatet krever litt ekstra .

Det finnes en papirtype jeg
ennå ikke har fått prøvd, som
kalles high glossy, og er spesialpapir for fotoreali stiske fargeutskrifter i 720. Det er også det
dyreste, men prøvene jeg har
sett er svært overbevisende.
Opphengt som jeg ble over den
gode kvaliteten, kan jeg nevne at
det også en såkalt draft mode
(180 dpi), for raske prøvetrykk,
purringer og ting man ikke vil
kaste bort så mye blekk på.
Og transparenter, for ikke å
glemm e det. Overheads har jeg
aldri laget før, men her ble resultatet topp ved første forsøk.

••• OG Lin EKSTRA
Med på kjøpet får du også Micrografx Work, en CD-RO M
som inneholder programmene
PhotoMagic LE, Slide show,
WinChart og WindowsDraw
og en masse clipart, truetypefonter og illustras joner. Og prisen - den sta rter på rundt
3500,- og oppover, alt etter
hvilken type du vil ha - Epson
Stylus Color Il , Epson Stylus Color Ils, Epson Stylus
Color Pro + Pro XL (som også
kan skrive ut i A3) . Prisene varierer litt ettersom forhandlerne
kjører sine forskjellige tilbud.
Nærm ere opplysninger kan
fåes hos salgsavdelingen i Merkantildata , tlf. 22095500 eller
22095508 - eller ved å ta en titt
på Epsons web-sider på http://
www.epson.com.

Muligheten til å legge egne fotografier
på CD-ROM har vært
der en stund, men nå
har det kommet et
billigere alternativ på
det digitale fotokopimarkedet - Fotodisqett for PC.
I

AV BENGT-ÅKE OLOFSSON

Du trenger ingen
• • CD-ROM-leser
- lenger, bare en
enkel diskettstas jon. Systemkravene er overkommelige: Win
3.1 , 286DX og 4 MB RAM. En
skriver er naturligvis heller ikke
av veien.
I Sverige har selskapet Fotoquick lykkes med kunststykket å klemme inn en hel 24-bilders film samt et enkelt viewerprogram på en og samme diskett. Men rullen kan også deles
opp på to di sketter, avhengig av
hvor «store» bildene er. Har du
en 36-bilder s film , deles den
opp på to ell er tre disketter.
Med viewerprogrammet kan
du, i tillegg til å se alle bildene
som miniatyrer, forstørre dem
til fullskjermsformat, og eksportere dem til Utklipp. Hele bildet,
eller en av deg valgt del. Eller
du kan vise opp hele rullen med
feriebilder fra Kos som et slideshow (til alle venners store
skrekk).

Litt.~: No Oil'" b Søtt
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I BRA: Johnny Yen gir godkjent-karakter til denne skriveren.

In stallas jon og håndtering
av program samt fotorull er rasende enkelt. Har du gamle negativer som ligger og støver, kan
du naturligvis også få disse i digital form. For å kunne gjøre litt
mer med din e fotografier, trenger du progra mmet Mix and

erpå diskett alternativ til CD
BILDER pA
DISKETT OGsA
FRA EXTRAFILM

Match fra Prostar Interacti·
ve Merdiaworks. Dette programmet selges nå 'i svenske fotobutikker for 450 kroner, og
programmet tar opp ca. 2 MB
harddiskplass. I skrivende stund
er dette produktet ennå ikke
lansert i Norge, men postordrefirmaet Extrafilm har et lignende tilbud (se egen omtale ytterst til høyre på denne siden) .

~.

r:

ALBUM PÅ SKJERMEN
Med Mix and Match kan du lage
et album bestående av flere
filmruller. Du kan navngi de enkelte rullene og de enkelte bildene, og til og med skrive en kort
tekst til hvert enkelt fotografi.
Du kan også endre rekkefølgen
på bilder i samme rull, ved hjelp
av den gamle og kjære dra-ogslipp-teknikken. Hvis du har et
antall dårlige foto på rullen, er
det bare å plukke dem vekk. Det
går også bra å flytte bilder mellom forskjellige ruller , og siden
lage en diskett med dine favorittbilder, med viewerprogram
og alt.
«Best-of»-rullen blir grei å
sende i posten til familie & ven ner. Diskettene du selv lager,
oppfØrer seg på samme måte
som de du får fra fotobutikken.
Skriv 8:jnstall i Arkiv, Kjør i Programbehandleren (Win 3.1) og
saken er biff. Genialt enkelt.
For de mer pengesterke finnes det mer avanserte programmet Minicat til 2195 kroner.
Minieat byr på flere finesser for
feinsmeckeren. Men med tanke
på prisen, retter Minieat seg antakelig til firma som sysler med
foto profesjonelt - for hvor mange privatpersoner hoster opp
over 2000 kroner bare for å
kunne se sine egne fotografier?
Ikke så mange, tror jeg, bedre
da å legge pengene i et bra kamera!
Med Mix and Match kan du
også lage dine egne screensavers . Du kan også importere
vanlige bilder til rullene, programmet kan håndtere bmp,
gif, jpg, pcx, tga og tif-format. Hent inn en gif på en lettkledd Cindy Crawford blant dine
egne foto, og imponer kompisene dine!

Postordrefirmaet
Extrafilm har i disse dager utvidet tilbudet til også å omfatte en <dotopose
for PC-brukere».
, I tillegg til å få tilsendt bildene dine
på papir, kan du
også få dem overført til vanlige disketter!

OK: Bildekvaliteten er kanskje ikke direkte super, men så
l enge du ikke jobber profeSjonelt med trykksaker, duger de.

Hvis du vil, kan du skrive
ut alle bildene, med tekster og
det hele, som miniatyrer på
ett ark. Som vanlig med moderne program, finnes onlinehjelp for hånden (ved å trykke
Fl), men det behøves knapt
hvis du har jobbet med Windowsprogrammer tidligere .

Lin DYRT PROGRAM
Min eneste negative kommentar til programmet, er at det
kjennes noe dyrt å behøve å
betale 450 kroner for det. Naturligvis er ikke Mix and
Match et must, men uten det
kan du ikke gjøre mye med
filmrullene dine, utenom å eksportere bilder til andre grafikkprogram.

Bildekvaliteten er kanskje
ikke direkte super, men så lenge
du ikke jobber profesjonelt med
trykksaker, duger de bra. Før
komprimering ligger filstørrelsen på ca . 1 MB pr. bilde. Det
går naturligvis ikke å klemme
inn like mye data i hvert bilde
på en diskett som man kan på
en foto-CD.
Jeg kjørte ut mine bilder på
min Epson Stylus Color Il
med 720 x 720 dpi, og resultatet var meget bra, også med forstØrrel ser. Og så til slutt prisene: En 24-bilders rull koster 98
kroner å overføre til diskett. En
36-bilders koster 138 kroner.
Fremkalling av filmen er inkludert.

For å benytte deg av dette
tilbudet .etter du en spesiell
etikett på fotoposen som du
legger film full en i, og dermed
il du få både et sett disket.ter og papirbilder i po ten .
Prisen for 24 og 36 bilder er
hh . 59 og 69 kroner - i tillegg til de vanlige fremkall1ngskostnadene.
Første gang du benytter
deg av dette bilbudet, vil du
også få til endt programmet
PhotoWorks. Dette er et
kombinert. bildebshandHngsprogram og fotoalbum. Bildene dine kan du her til en vis&
grad redigBre med enkle

fm:tlæjooer om kldtb, snu,
krymp, zoom o v.
De ferdige bUdene kan du
ette inn i et eleklrorri k fotoalbum. Her kan du tegge inn
tek ter og be krivel er til
hvert enkelt bilde, og få opp
alle bildene om ikoner på
pc- kjermen. ed å peke og
klikke på de enkelte bildene,
henter du dem opp i full tørrei e på kj rmen. Bildene
kan og å kjøre om Iideho . Fotografiene vi e i en
oppIø ning på 640 480, og
kan lagre i di r e tandardformater (og kan dermed
ta inn l and rammer.

Big Blue
Ca. 6 GB med filer. Internet. OS/2.
System: Maximus.
22563810

Juvente, som arbeider mot bruk av
alkohol og narko . System : MBBS.
22385260
Digital Eye
PC-base. System : MBBS.

Bigg Horn
PC-base. System : MBBS.

63974386

I

Digital Paradise
Ny PC-base. System : Wildeat.
51619502

I

66847074

Norsk. 24-tim.rs bas.r!

Blue MonAmi
PC-base. System : MBBS.
69175875
Bristol BBS
PC-base. System: MBBS.

5th Dimension
PC-base. System : MBBS.
64879453
7Net
PC-base. System : PCBoard.
55296860
Abduction BBS
PC-base. System : MBBS.

MIDI- og MOD-filer, samt 20 musikkkonferanser som styres og brukes av
profesjonelle musikere.
System: ABBS.
52818130·52830148
AmiNor BBS
Amiga-base. System : ABBS.
55932488

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.
22160963
Bajazz
PC-base. System : MBBS.
22307080

74824729
ABK-BBS
Atari-base. System : MiniBBS.
67132659
Abyss
PC-base. System : Wildeat.
73528467

Applause
PC-base. System: MBBS.
61190355
Arcade 's
PC-base. System : MBBS.
38351288

74807766
Agony
PC-base. System : Maximus.
51662478·51667385
Agrobase
PC-base. System : MBBS.
72420655
Alterd State
Ny PC-base. System : MBBS.
63904543
Amico
BBS som fremdeles holder både
Amiga-, PC-, Mac- & Atari-områdene
oppdatert. Dessuten mange tusen

35010038

78497113

52851053

Baudchaser Onllne
PC-base. System: RA.
22650465 • 22658303

Arken
PC-base . System: MBBS.

Askøy BBS
Ny PC-base. Mange artige filer og
konferanser. Satser på demos, Txt,
Utilities og Gif-pictures. Hjelpsom
sysop som vet at det er vanskelig å
være nybegynner. System : MBBS.
56143921

BBS95
Ny PC-base. System : Excalibur.
77833980

Atlantis
Amiga-base. System : ABBS.
32825330

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

------------------------,
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... be all the "nard" ~ou can be!

Båtsfjord
PC-base. System : MBBS.
78984330

Discovery
PC-base. Med i BBBSNet og SIGNet.
1,3 Gigabyte med filer. Future Tech
WHO. V32terbo. System : BBBS.
67077861
Dorlath BBS
PC-base. System : MBBS.
22491249

Circus
PC-base med Internet-tilbud. Bl.a.
stoff for litteraturelskere. System :
MBBS.
35050750 • 35050172
Co ol BBS
PC-base. System : BBBS.

Corner
PC-base. System : PCBoard.
73852166
CountZero
Størst demogruppe-support i Norge !
Støtter over 70 grupper, diskmags,
playere osv. Har masse nye filer innen
demoscenen. Nyeste filer fra partys
på dagen . USR 28.8-modem. Harddisk på 2,5 gig, pluss CDer med kun
demostuff. Drives av Yitzhaq fra gruppen Proxima. Mange aktive konferanser, i tillegg til flere nett. HUB i
Calvinet.
55122962

Dream of Pertectlon
Online rollespill &Amiga-stott. System :
ABBS.
64944683
Dreamweb Connection
PC-base som har spesialisert seg på
PCBoard , PPPer o.l. Egen konferanse for jelp til OS/2 og en masse OS/2
filer. En del musikk, bilder og diskmags. System : PCBoard.
67591997
ERRORS_HQ
Programmering, emulatorer, OS/2,
DOOM, demos, lydkort + masse
annet. System BBBS.
56350198 • 56350346
EuroNet Information System
PC-base. System : PCBoard.
52716021 • 52730160
FAG nett
PC-base. System : MBBS.
22371227· 22370752
Festninga
PC-base. System : MBBS.
62816920

Crusaders
PC-base. System: MBBS.
22104646 • 22100893

Vil du ha med din base i BBS-guiden?
Send oss helst en e-mail med info om basen, eller fyll ut denne kupongen
og send den til: TEKNO, postboks 131 Holmlia, 1203 OSLO.
Merk konvolutten «BBS-guiden».
[ TELEFONNR. Nolo.) ,

Bytes To The People
PC-base. System : Nr#1 .
64959406 • 64958083 • 69285049

51616704
Bergen BBS
PC-base. System : MBBS.
55161111· 55160404

Asylet
Drevet av Grorud Fritidsklubb i Oslo.

DATABLADET

Bodø BBS
Amiga-BBS med hovedvekt på programmering i ASM, El og C. v.34/
+v.fc. Aminet-basert filområde , CDROM m.m. System : ABBS.
75522008

Circle of Protection
PC-base. System : BBBS.
55961259 • 55558317

Barents
PC-base. System : MBBS.

Arena
PC-base. System: MBBS.

Action
PC-base. System : MBBS.

Barcode
Offisiell supportsite for BBBS i Norge,
også med i SIGnet og Fidonet. Utilities
for BBBS, i tillegg til OS/2-relaterte
programmer. System : BBBS.
22644122

69318323

Disco
PC-base med egen TEKNO-konferanse. Her kan du skrive brev og
innlegg direkte til redaksjonen . Tilbyr
et vell av filer i alle kategorier for fri
download. Spesialkonferanser bl.a.
for X-Files, skribenter osv. Gratis
NEWS fra Internet. 4 linjer, 300-28800.
Over 200 spill! System : MBBS.
22731110

Cyberdyne Systems
PC-base. System : PCBoard.
61269742

l[

Cybernetlc Edge
PC-base. System: Maximus.
51561589

TELEFONNR. (mod.m) ,

FICSMix
PC-base. System : Wildeat.
51667996
Firda
PC-base. System: MBBS.
57865435 • 57866565
Flreman 's
PC-base. System : BBBS.
74275269

Dalen BBS
PC-base. Medlem av bl.a. BBBSnet. Snart kommer FIDONETI
System: BBBS
55167262

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

BBSens navn: .......................................................................................

Dark Nature
Amiga-base. System : ABBS.
22191550

SysOp: ...................................................................................................
BBS-system .......................: ............... ~ ................................................. .

Dasan Databank
Delte er en av landets største PCbaser. System : PCBoard.
33459530·33458377·33458518
33458662 • 33458560

Modem-standard/hastighet: ................................................................
Innhold & annen info: ..........................................................................

Dataringen
Ny base. System: TRIBBS.
32765599

z
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....................................................................... ....................................... . "mZ
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Flscher Chess BBS
PC-base. System: MBBS.
55936959
FIX
PC-base, System : BBBS.
69311964·69311474
Flateby BBS
Vi satser på å hjelpe nye modembrukere med å komme i gang. Internet
email og Usenet. Alle hastigheter opp
til 28.8k bps. System: MBBS.
64928100·64929100

Datateknisk Kafe
PC-base. System : PCBoard.
38023184· 38077396

Right1
Allroundbase, men vi har spesialisert
oss på fly, og spesielt filer til FS5. Vi
har mange sigoper i flykonferansene
- alt fra flygere til F-16-mekanikere,
System : MBBS.
61341231 ·61341482

de Facto
PC-base drevet av organisasjonen

Folkehelsa
Oppdatert informasjon fra Folkehelsa.

-i

~

~

I

Her kan du bl.a. finne fakta om H IV og
AIDS. System : MBBS.

22378660 • 22384942

BBS !!! Ellers er det helt i startfasen ,
men etterhvert vil det komme mye filer
og konferanser. System : WildCat v.5.

på å hjelpe nye modem brukere med å
komme i gang !! System : BBBS.

Money BB$
PC-base. System : MBBS.

Optical lIIusion
PC-base. System : PCBoard.

56352570

77673231

55122892

69259601
Fortuna
PC-base . System : OPUS.

77675656
Forum Informasjon
Lyst til å prøve en grafisk BBS basert
pa WEB-sider? Forum Informasjon er
nå oppgradert til versjon 5 av Wildcat
BBS, som både kan benyttes med
tekstbasert grensesnitt (oppringning
med ordinært kommunikasjonsprogram) og grafisk grensesnitt, basert
på WEB-sider (oppringning med klientversjon av programmet som du
kan hente gratis på BBSen). Vi kan
tilby Internet e-mail og news, samt ca.
10GB filer. Her finner du også en stor
samling helserelaterte filer.
System : Wildcat versjon 5.

69288489
FuNnYfArM
Antirasistisk BBS. System : MBBS
10.3.

67110185

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

66999450
Ice-Cave MBBS
Ny PC-base. System: MBBS.

74331313

74331177
IFAH-BBS
PC-base. System : MBBS.

61195820
Genius Pig
PC-base. System : MBBS.

66779464
Greenborn
PC-base. System : MBBS.

71262306
Grenland BBS
PC-base. System : MBBS.

35546287·35546195
GunShot
PC-base. System: MBBS

70263117
Harlequln BBS
Ny PC-base. System : PCBoard.

77633639

69323440

Hell Onllne
PC-base. System: PCBoard.

74821418
Helloween
Am iga-base. System: ABBS.

32121535
Holet
Ny PC-base. System : MBBS.

70156188
Holographic Underground
Ny PC-base. System : MBBS.

22323860
HotBBS
Med grafiske WEB -sider akkurat som
på Internet. Ja, man kan faktisk bruke
Netscape på BBSen (med litt fikling).
Men det beste er selvsagt å DNe en
3,2 MB FreeWare BBS-Browser fra
HotBBS, wcNavlgator. Det er også
mulighet for å UPe egne hjemmesider
her også, hvis du ønsker deU Men, alt
er kun lokalt; Altså: En helt Internet-fri

Kvinnherad Teknikk & Data
PC-base. System : MBBS.

53473624
Mac-In-sand
Mac-base med grafisk brukergrensesnitt. System : FirstClass.

MacOnline
Mac-base med grafisk brukergrensesnitt. System: FirstClass.

77017200 • 77017204

InfoServer PDN
PC-base. System : MBBS.

22656370 • 22656434
Inkoleko BBS
PC-base. System : M88S,

62342131
Karti!n
PC-base. System : MBBS.

22684976 • 22684930

Masco
Vi har holdt på siden 1987. BBSsystemet vi bruker, har vi laget selv.
og vi kaller det bare for Masco. Det er
klonet opp etter PCBoard, og har
derfor mange av dets funksjoner.
Nesten 6 GB med filer tilgjengelig for
alle. Oppdatering hver måned. Vi har
dessuten et stort utvalg av filer til MSX
(Norges stø rste?).

22227484·22228090
Konge BBS
Alle sportsinteressertes BBS. Med
oppdaterte liga-tabeller i fotball fra
øverste divisjon både i Norge og England, samt toppscorerliste fra disse
divisjonene. Basen kjøres på en rask
Amiga med 1,1GB harddisk, men det
er en BBS for alle, uansett maskin.
System : ABBS.

71242907
Kraft BBS
En av de største BBSene i Lindås
kommune nord for Bergen. Vi satser

PCK-EAM
PC-base. System : PCBoard .

51745483

PC's Nest
PC-base. System : PCBoard.

NDBF
PC-base. System : Wildcat.

73914522

22610740·22610741 ·22623697
22763620 • 22763621

Perleporten
PC-base. System : OPUS.

77601773·77601774·77601775
Neptun
PC-base. System : MBBS.

Nes
PC-base. System : MBBS.

Power BBS
PC-base. System : MBBS.

32883622 • 92212127

52711648 • 52715206

77652472

77717822

77678043

Pure Pleasure
Middelsstor base som befinner seg i
Stange i Hedmark. Medlem av SmegNe!. Massevis av filer, spesielt mye
bilder og spillfiler. Lokalhistorisk Forlag og Antikvariat har full bokliste i
egen door. Doorspillet LORD + endel
andre.

57819100

TELNET: bbs.gar.no

75515163

Mikkel
PC-base. System: BBBS.

PowerZone
PC-base. System : BBBS.

Programmers Inf eXchange
PC-base. System: PCBoard.

22416588·22410403·22337320

75584545 • 75584807

38020391 ·38020814·38020841
38020843·38024186·38024472
38028839

55234257

Nordland BBS
Grafisk brukergrensesnitt i Windowsstil, med grafiske skjermbilder og
menyer. I tillegg til dette har systemet
multitasking. 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. Shareware og PD. Du
trenger Excalibur-klient-programmet
for å benytte deg av Nordland BBS, og
det kan du hente gratis fra basen.
System : Excalibur.

Mlke 's
Stor, seriøs PC-base - drevet av
mannen bak MBBS-systemet, Mike
Robertson. System : MBBS.

Powerlink BBSør
PC-base. System : MBBS.

NoraWin
PC-base. System : OPUS.

Memo
PC-base. System : PCBoard.

Mldnight Sun
Nesten 10GB med on line filer. Internetmail, UseNet, Rime (relayNet) , WEB,
U' ni Net, Planet Earth Net, Basnet,
SourceNet. Nordnorges største base?
System : PCBoard.

PowerZone
PC-base. System : BBBS.

77717822
Node B
Base med grafisk brukergrensesnitt
for både Mac og PC (Windows).
Mange interessante konferanser!
Blant annet med Norgesnettet og
Onenet. Tre CD-ROM (to Mac, en
Windows). Flere GB med sharewarefiler. Bilder fra aktuelle filmer.
Topp 40 og Topp 20 (engelsk og
norsk) F0Rde kommer i VGog P3. To
linjer. System: FirstC lass.

MathiIda
PC-base. System : MBBS.

62580460
Quattro
PC-base. System : MBBS.

71648113
RainTyre
PC-base. System: MBBS.

61257476
Rallarn!
PC-baså. System: Wild ca!.

Norsk Bulletin Service
PC-base. System: MBBS.

22652886 • 22652889

78471042
KLN
Mest for PC-brukere. Bl.a. filer som er
hentet ned med satellittmodem !
System : MBBS.

69882895

75179468

52818128
Key Stroke
Amiga-base. System : ABBS.

Paradise
PC-base. System : BBBS.

Multimedia Parad ise
PC-base. System : BBBS.

62353406

22571600 • 22571601 • 22571602 •
22571603 • 22571604 • 22571605 •
22571606 • 22571607 •
22571624·22571662

69280381

33386475
51623830

InfoLInk
Mellom 1100 og 1300 pålogginger,
samt 1200 til 1500 skrevne meldinger,
daglig! PC-base med mye for Iyd- og
musikkinteresserte. Stort utvalg i det
siste nye av SW/PD. Basen fungerer
også som elektronisk møteplass for
medlemmer i Dataamatørforeningen
(DAF). Internet-mail og UseNettilgang. 12 linjer gruppekoplet! Egen
filserviceforlesereavTEKNO: Bruk
kommandoen TEKNO for enkel
tilgang til alle omtalte sharewarefller. Vi gir også meget god hjelp
til nye brukere ved hjelp aven egen
startpakke vi sender ut. System :
MBBS.

Oven Information
PC-base . System: PCBoard.

Multimedia
PC-base. System: Excalibur.

32700719
Maglc Spirit
PC-base. System : BBBS.

Info Bulletin Service
PC-base. System : MBBS.

Hatlane
PC-base. System: Maximus.

70155315

61112085

38015742·38013216·38024712

55195730
IJBasen
PC-base som drives av Institutt for
Journalistikk i Fredrikstad. System:
MBBS.

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

Kristiansand BBS
PC-base. System : MBBS.

38025573

22142346
69144931

75188464

Ice-Cave ABBS
Amiga-base. System : ABBS.

Galaxy
PC-base. System: MBBS.

Gangsters Paradise
Ny PC-base med 4.000 filer, registrert
LORD v3.55, masse konferanser og
filer. 1,5 GB online!

KRO
PC-base. System : Wildcat.

Mlr Data Onllne (tidl. NorthPole)
PC-base med over 300 konferanser
som er delt opp i seks nettverk, hvor
avto er STORE internasjonale nettverk
- hvor du kan nå folk i alle kanter av
verden.Medlem av et distribusjonsnettverk for OS/2-brukere, så det
kommer inn nye filer for OS/2 daglig,
men vi har selvsagt også filer for DOS
og Windows. Du finner aktive onlinedoors her (spill), hvor du kan spille mot
andre brukere via BBSen.Du kan
skrive brev og meldinger til TEKNOs
redaksjon I konferansen MAG.TEKNO. System: BBBS.

22374249·22376869
22379646 • 22372869
MJørud BBS
PC-base. System: Wildcat.

69223614

76948870

32781280·32781010
32781040 • 32780695

Roars BBS
PC-base. System : MBBS.

74398549
Norway
PC-base. System: PCBoard.

51544306 · 51544680
51543671 ·51544681

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

69338991
NRK Interaktiv
NRKs BBS for radio- og TV-interesserte. System : FirstClass.

22455437
Onllne BBS
Base med grafisk grensesnitt. Terminalprogrammet kan nedlastes med
ditt kommunikasjonsprogram. System: Excalibur.

22617889
Online Music
PC-base. System: Wildcat.

61262788

Romerike MediaLInk
PC-base på Lillestrøm. InformasjonsfIler, Official Epic Distribution Site,
NorConnect Information Site, e-mail,
Internet og debatter i alle former.
System : BBBS/2 3.33 - ToMmlk-6.

63812138
Scandinavla Plus BBS
Tidligere BBS Scandinavia. 4300 filer
på 750 Mb står og venter på DEG!
Medlem i TeamNet, IceNet, SkyNet,

Stand
PC-base. System: Maximus.

56305857

Sorcerer BBS
PC-base med hovedvekt på programmeringsrelaterte filer og konferanser, men også et allsidig filutvalg .
System: BBBS.

SigNet og BBBSNet. Support for BBBS
gis i BBBSNet, IceNet og lokalt. 307
konferanser. System : BBBS.

51410873·51410206

72852378

Silverhawk
Amiga-base. System : ABBS .

SKo·basen
PC-base. System: MBBS.

Skyline
En base i stor vekst med mange tusen
filer. Spillet lORD er registrert og flittig
brukt. En måneds gratis InternetabonnemenHil den som vill!! 28800
på node 2. Her finner du dessuten
sharewarefller som er omtalt i TEKNO. I spesialkonferansen MAG/
TEKNO kan du sende brev og mel·
dlnger til TEKNO·redaksjonen.
System : MBBS.

SpaceBar BBS
SpaceBar er nå HUB for og har vært
med på å starte NSX, (Norwegian
Scene eXchange) som er Norges
første Scene/Demorelaterte nett! Vi
utveksler to ganger 10 konleranser to
ganger i døgnet , hvorav syver
demorelaterte, med BBSen Point X.
SceneBBSer som er interessert i å
joine kan sende søknad om dette til
CYBOP på Spacebar, el/er SYSOP
på PointX. Vi får tak i alle nye utgivelser
på demoområdet ganske fort, og vi er
dist.site forflere norske og utenlandske
demogrupper - b.la Orchide WHO. Vi
har også konferanser som f.eks hifi,
filosofi m.m.

66808211 • 66809211

64933499

Slektsforum
Slektsforskning er en spennende
hobby. Er du interessert, kan du finne
likesinnede på denne basen !
System : PCBoard.

Spear of Intelligenee
PC-base . Vi har kewle doors og
TETRIS. System : iNiOUiTY.

!

!

Skribenten BBS
PC-base. System : BBBS.

73516633

35990991
Snadderbasen
PC-base (tidligere Wild Kitten BBS) .
System : MBBS.

38085668
Soft Polnt
PC-base. System : BBBS.

22602726
Software Plus
Mac- og PC. System : FirstClass.

61258760
Spirit
PC-base. System : MBBS.

Sunny Hill
PC-base. System : MBBS.

Thunderball Cave
PC-base. System : PCBoard.

76946456

SportsBBS
PC-base for sportsinteresserte. Basen
har news-konferanser fra Internet,
term inl ister, tippekuponger, spill ,
Polarnet, tippeprogrammer, statistikk,
sportsbilder og sportslyder (!). Egen
web-site på http://www.bgnett.no/
-brannweb/sportweb.html .
System : PCBoard.

Sun Ray
En BRA base venter på deg ! Vi har
spesialisert oss på DEMO og PROGRAMMERING, og det er alltid kjekt
for oss å hjelpe nybegynnere. Vi er
medlem i InfoNet, PAScalNET ,
PROGrammersNET, FIDONET, Norweg ian Demo Connection og COOlNET. Mangefilerinnen programmering
og bilder (1 GB on line!) . En base for
dere som synes Internet går for tregt!
System : BBBS.

Timotei
PC-base. System : MBBS.

55138653
West Coast
PC-base. Nesten 1 GB shareware for
medlemmer, og mange konferanser
for alle brukere . To linjer, 300 - 28.800
bps. System: Wildeat.

57740764·57747725
Wild Palms
Amiga-base . System : ABBS .

51744282

Twilight
PC-base. System : MBBS.

64925834
Wobble World
PC-base. System : MBBS.

61284199
Total Destruetion
Am iga-base. System : ABBS.

66906972
World Centre
PC-base. System : BBBS.

75171136
Traders Mascot
PC-base . System : Excalibur.

66791943
Xanadu
PC-base. System : MBBS.

70129014

TechBase, NIH
PC-base. System : MBBS.

38043859
XBase
PC-base. System : XBBS.

75690208
76947380

Twinz
PC-base. System : MBBS.

73523018
X·Files
PC-base. System : BBBS.

22301810

69328490

U Cracking Machine
PC-base. System : PCBoard.

Terminus
PC-base. System : Maximus.

63801063
Yankee Rose
PC-base. System : BBBS.

73911387

22693040
The Bytes
Med i OWENet, SBF-Net og RoiNet.
Dere som driver MBBS kan bestille
scripts av meg. System : MBBS.

USIS
PC-base. System : MBBS.

55991378
Yggdrasil
Amiga-base. System : ABBS.

22556955
Vestfold Online
Ny PC-base. System : MBBS.

38022538

51551211
Z-BBS
PC-base. System : ProBoard.

33047036

53429588

. 55201528

--------~---------------,

MIN FHYORITTBHSEI

Wakeland
PC-base . System : PCBoard.

22567018 • 22930267

TelNet BBS
PC-base. System : Excalibur.

75157032

22900572

•

; 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 fritt kan hentes ned fra
, basen . System: Icebbs.
61263826

77631166 • 77633332

Voyager BBS
PC-base . System: BBBS.

72834100

Street Anarchy
PC-base i Asker utenfor Oslo . System:
BBBSv3.11 /D.

Studio Mafia BBS
PC-base. System : Wildeat.

75521350

i

· The Hobbit

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

66848867
55310991

55590177

Visual Basic BBS
, PC-base. System : PCBoard.

I

55138653

Sotrainbow FloO
PC-base . System: Opus.

64934100 • 64934180

57654044

Starship
Demoorientert BBS . WHO for to
demogrupper, xPoseog MiscDezign.
System : PCBoard .

· The Far Side
Bergens eldste Amiga-base . Gale melI dinger, filmmanus , hi-fi-freaks, techno/
rave , gamle og nye Amiga-demoer
I m.m. Også mange PC-filer.

rtf j\!O
... be Hil the *nI)[d* ijOU CHn be!

VilleMo BBS
PC-base System: MBBS.

Zilent
PC-base. System : BBBS.

77747493·77747480
Villmarks basen
PC-base. System : MBBS.

35014459

37034449

Og her er nummeret til basen: ............................................................
Begrunnelsen for at denne basen er BEST: .................................... ..

Mitt navn: ..............................................................................................

z

o:o

(fJ

..,m
A

Min adresse: .........................................................................................

A

Z

o

Postnr.l-sted: ........................................................................................

Åsgård
Base med grafisk brukergrensesnitt.
System : FirstClass.

63974568
Virgln Design BBS
PC-base for deg som er interessert i
hobbyelektronikk. System : MBBS.

Her er navnet på min favoritt-BBS: ................................. ;.................. .

22495392

o,

HØR HE~; It1A'I\SI~ET "f::OR,AV
011
h'1"S~WETl".s1'~~ t>~ liN nHo", To Do lT~- ·
lt~f'KI\6L-OM fNO~J)AN Vi ~Atl L~6E eN
"~EHMESIOE

P.C

NETT6T!

p~ 1.1'1 ANN E'N SlO&:' He.fl:. S TX~ 0&'1" AT
"-:JEtbl<>t1SN\T1'S-'W,.'RNIi1'T 8R~eRE'" Elt. ~N
"MANN PÅ ~,,1A~ MS o A~Aøettllk tlTOAH!'ELSE,
1.8 8Alt~ ~ SMt8oe.~.ItAR ~088ET"lb ·N t pk
POlTE N, t<~"R&1t. V-ø..."o, STEI1T6' :rA Tre.. S.V.
øN.SfCeR .sef, ~DeN .RE"R"'&R; HAt KATT MOa\l"

-reL6FotJ. 14 H.4tJ&PeR,S'f,.,6S SWAtotJ
ER li.., '00 .slC(/f!.s"L~!'Jt ~ ~Tel1""~
ti <IVREr, t!

TEKNO

FOR DEG SOM VIL HA KONTAKT MED ANDRE DATAINTERESSERTE
MODEM SELGES

FRIENDS

Ønsker å selge mitt 14.400modem til høystbydende
over 600 kr. Selger samtidig disse spillene : F-15 Strike Eagle 3, Zool, Goal, asCar, Jungelboken, Terminator 2 og Desert Strike. Skriv
til : Espen Flåten, Bregneveien 1, 5$80 Kaupanger.

I want to have cyberfriends

SWAPP'NG
Søker PC-modmusikeJa for
swapping av. moo, ide~r,
samptes. Please, ingen lamers I Dessuten: EngelskI
norsKe THE MODMANIAX
søker MC's og kvinnelige
vokalister. For mer info ,
skriv til : Modmall.iaxfPerKr. Nordne, 8255 Røkland.

AMIGA-KONtAKTER
Amiga 120:0-koflfakter søkes for bytte a~ spill, PD og
programmer. lisVe eHer
disks = svar. Skriv til: Ray·
mond Hedum, Dokkvn. 4,
1511 Moss.

--.

all over the world! E~mail:
kenta@warlor<f.bbs.no or
cheok out my homepage at:
hUp:llwww.sn.nol ... noklebye/o I'm 13 years old, and
lov~ sport.

Mine interesser: lnternet,
venner, data, orientering,
musikk, festing osv. Skriv til:
Catoa@gudmund.vgs.no.
Ellers ~~n dere skrive til
meg privat pr. brev: Cato
Augestad. Eidesåsen 46,
5750 Odda.

SPILL

VENNER

Ønsker å kjøpe The Settlers (CD) og Transport Tycoon De1uxe (CD), eller å
bytte dem mot TAeme Park
(CD) . Send en a-mail i dag
lif: røtand@.monet.no .

Jeg ø osker meg e~mailven
ner fOT å utveksle tips og
spill osv. Er det floen som
har spillet Patdsican til sa.lgs
eller bytte? Send e-mail ti.!:
kjetils@telepost.no.

PENPALFROM
ICELAND
I would like to have

PCMCIAETC ..

a-maH
friends In Scandinavia. Write ~n Danish or English. email : remils@snerpa.is
(Ragnar Emilsson).

BRElfVENNlR
Eg er ern gutt p.å , 8: a\r. som
ønsker a-mai l-kontakt med
jenter og gutter på samme
arder. Eg går på Odda Vidaregåande Skute.

I seil (or exchange for 72
pins 8 MS RAM) 3 POMelA
(PC-cards) cards of 4 MB
each ona. I also seil (or exchange for other tapes) new
SONY OIC WIDE (OW
3010 XLF) tapes of 425 MS
native or 850 MS compressed capacity (they simply
are not compatible with my
11000 Colorado ... ) My
name is Jose Exim~no , my
address is: Storgaten 11,

3183 Horten. E·mail rne at:
cobas@telepost.no.

PCSILGES

nomy, paleontology, foreign
tanguages, rm IQoking for
(fel11ale) penpals. Write rne
at paolo@slenaneUt very

486 OX4-1 DO MHZ, 8 MS

soolilll

RAM , 14" skjerm , lydkort
(multimedia jazz) og 2X~CO~
HOM, høyttalere + mange
spill. Selges for kr. 9000,- .
Send en e-mai! til meg på:
uJleberg@telepost.no.

'LYSTIKKE
Jag selger el1 flystikke., som
er Ftiglit Sti.ck Prp-komp atibel. Den har fire knaJ'ller,
throttle og HAT -kontroll (firaveis ministikke). Det føl
get med to meget bra sharewarespill (T-V og Tek
War), som kan bruke de
kontrolle e joysticken har.
Joystickener ikke brUkt.
Qelil selges 'for 450,- eJler
490,· med spillene. E-mail
til : geirrise@telepost.no.

30& FOtO
Jeg haF mye innen 3D , fotoredigering og spilL E-mail
til : telarsen@telepost.no.

øwøNSKES
Jeg ønsker a\ kjøpe følgende: Brukt bærbar PC ~maks .
kr. 6.0.0.0 ,-). brukt harddisk
fra 200 - SeD MS, skjermkort m256 farger (har til 16').
Send en e-mai! til meg på::
mnielse .@ telepost.no.,

HELLO
I WQuld Ilke to get same penpals on the net. We CQuld
write to each othe.r and
discuss all kinas oi uff,
from Microsoft' slatest mishaps to more personal
tolngs. I' m quite inteflested
in garnes, desk1tøp publishing and programming, hut
first and faremost I Itk.e to
PARTY. Everyone elsa In
the world that like to PAR ~
TY : end me an e~ mail :
perbfa@telepost.no.

SWAPPING

--

PC-SPILL SELGES

KUPP UT & SENO INN IHN EGEN ANNONSE!

G~"IS ~I\I

C»NSERING!

Se også den elektroniske BØRSEN på TEKNOs Internet-utgave:
http ://www.t e le pos t.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 i denne spalten er gratis.

I

TELEFON NR.:

ANNONSETEKST:

Jeg selger tre CD-110M-spilt
for PC samle,t til kr 700 l Dat
er The' DIG {Lucasart),
Mechwatriot 2 (Action Aøventure, easert på Battletech-serlen) , Flig}lt UnHmited {fly-simulator med fem
ulfke flytyper r med hver sine
spees) . KOliltakt meg på
rogerp@gaupe.hin.no.

HBlS.I\N, SURfERE
Er det noen som har lyst til
å elta i nere spillprosjektei? HvIs du er flink til å programmere Assembler eller
C++, tegner eller Jager musikk hadde det vært kult å
samarbeide. E-mail meg :
totjo@?iftu'io.no. Besøk
evt. hjemmes.iden min :
http:Llwww.ifl.uio.nof'-torjol.

Hellowsl Jeg ønsker meg
noen flere swappers til
Macintosh! Swapper oxo på
Amiga, bwt remember: No
lamersl Only friendshippes
with kewl stuff. Jeg ø-nsker
dessuten å kjøpe en aksellerator for Amiga 1200 .
Helst en 030 50 MHz med
4 MB FAST RAM. Send en
disk ell-er noe til : StrUel
Apathy, Torgeir Amund..
sen, GUtregata 1-3; 3600
Kongsberg.

MODEM øNSKES
Billig EKSTERNT 2400~mo
dem ønskes kjøpt! (Nei, Jeg
er ikke gal!) Det skal brukes på en bærbar PC, så
det må følge med ledning
slik al den kan køpl.es til
com-porten og IKKE til printer-porten. Sende-mai! ti.!:
shortet@noreonnect.no.

BYnE
Navn : ........................................... :.................................... ......................................... .
Adresse : ............ ...................... .. .......... ........... ... ........................................................ .
Postnr./-sted : ... ..... .................... ........................................................ .... ...... .. ... .. ....... .
Send kupongen til: TEKNO, BØRSEN postboks 131 Holmlia, 1203 OSLO.

PCkonfakt ønskes for bytting av spelog program .
Send en e-mai! snarest til :
schjophaug@teleposl.no.

ITALY
Hi, fram Italy: I'm 30, if,lterasting, Aice , interes:t ed in
GQmputsrs) Internet, astro-

O.D~.!

PROSESSOR
486 SX-2S-prossessor selges for ca. kr. 2S0~ Ring
70185147 eller skriv til : Stian Godø4 Teppemyra,
6055 Godøy.

AMIGA-SPiLL
Sensible World of So.cc6r

Ikke ta med binde.treker i e

I (2S0kr), Goal (160 kr) . fansker også nettkøntakter på
min al~er ..!11~ . ,?teresser:

Molder JAVA, fram es, muSiKk og masse rner!IIJ Mari..
us Ka~se .

I

Jakt, fIske, spt~·k, data ...

Svar til: hftr@telepostnø.

fRIENDS

Hl. My Namels Ran. Love
tG teceive e-malI from male
~hetero) air female. l am 48,
mar.ried, nø kids" love to ski,
read and walk. tt-roaII me

at: shant@haweli.io~.oom,

AftIIIGA-KONTAIl1'IR

KABEl!
Jeg MÅ ha: en kabel som

HI EV'RYO,.E
20 år §'~Hnrnel gutt f.ra KtistiaFlsand søker venner på
neUet. Jeeg er interessert i

fotball, datamaskiAer, disoo,

E...MA lVENNER
Jeg er €IP 14 år gJafll'fl2el gutt

dao$ing , rTH3si~ksv . Iimai!: RAArberg@sn.no.

som Søker e"mail~venner. Em~U: bfluti@telepøst.no.

TIlADLøs

MUS & PEN

~erpdU!9t, tradløs 3D-mus &
penn selges for ~r . 500., .
Nesten 1'I~ke bliukt. M:a.il :

åfbome@telepQst.FlO.

9 CO PAtI..PeER
J.eg har 9 stk. Cømpa.€J
P'Ber, 4:86 Cy:rix opJ'graøert
a'led 20
nøe RA

MH~ .

Jeg filartkke

tri å teste dem

med, og, k.gn derfor Ikke gi
noen garantier. De selges
ulen A7>.M, hatd,disk, skjerm.
Kort sagt: Du får et motherbøard med ir.ll\1ebygd prosessor, en kasse og en 3,5"

AMIGA SELGES
Amiga: E}QO med ekstra disk~ttstasjon seIgBs bUlig. To
joystjG~$, mus)
spHl. Dis.

eo

diskdri,v efor en bjllig pen~
geo~asse.1' f.eks før en ttten
BBS eller IigneAde. BIl.lIG!

Skriv tiT: bkepp@sn.no.

passer Ni en Mltsumi Z!o,X
CDROM og mIn fantastiske
Gravis Ultrasound. Pr~ble
met er: Jeg bytt.g lydk'Ort på
min nye PC (det som v?!r
var /'reit ubeskt:iv.eHg dårlig ... ). Kabelen som var ,der,
hadde en liten I31u99 J eAdem (h~it pist, komgakt),
mens a,eA som e\tentuelt
skal passe på GI,JSeA må
(:Jasse på 4 store "pinner"
som stikker ut fra GlJSen.
D~ somlilr det1 vejhva; j 9
snakke~ om ... HAR NOEN.
~N SLIK KABEL? Jeg tlar

ikke e-maiitilkupUng selv, så
delior kan dere sende .aMar
til mlfl venn Kjell Inge p§:
kjeUty@gudmund.\l,gs.mo.

TURBO PASCAL
Jeg sysler litt med Turbo
Pascal, og ønsker kontakit
med andre pa mHt (lave)
!'liv.a, fer enkle utviklingsprosjekter. Ønsker ei) så PCkonlaktsr for l:øyUe av DI
SW, bilder, mads tilSV ., glerne med Zil3~drlve . Skri\/' til
Haakon Nilsen, Kvern · t:ls,.
veien 37, 5031 laRsøvåg.

A500 A 120Q og A4000
og kan e'lt. s~1ges separat. Skriv tu Ole-Sir:ger
Servert, 5&10 ~:ystese .
I

Pro.t~)(fCondense,r, Jt)r:'I-

Rdger Joltstad~ NQr(fsir,
9310 Sørreisa.

AERO/COMPAQ
Selger 250 MS harddIsk og

4 MS Rl\M, (:Lertel:s.t
for oPPQraderimra til Win
dows 96. Kontakt me9 p#i:
yanna@pOw.erfecn.no.

ekstra

SI M-BRIKKER
SIMM 30,prns 1 MS brikker
selges for kr. 20Æ)i- pr stk.
(!'lasseutm.erket til SC)uad
blaster AWE3Q) . Selger
dessuten ~ ..-ROMen StJ
Bødy. for kr. 250,- . e~mail
til : paaJma@int~rnet.no,

VI Vil BA

IL

Good møl1njng eyery,pody.
Thisis Torstein & Peter.

Write to us NOW. E-mail to:
kihlman@telepQs~.no.

STARWARS

AMIGA-AGK

Star Wars-eff~kteJ ø'l"lskes

Amig-a-a arRister o .l. søkes
for 'leting av filer & fifosafi,er. Serie! disks og brev
(AGA = 100% s'\1ar!) til TorkUt Lademoe, G·,·ansth!m t,

kjøpt. Send liste til: 'før Erik
Wi.kdihl, Bjørkhaugv.l1 ,
7049 Trondheim.

keUsfasionefilKanbrukes til
ogs~

Amiga-konfaKter søkes Rum
for ID tte av mOdwler,
samples, bilder .og damas.
Jeg har A1200 . Skr,iv 111:

SKRIVER SlLGES

HEI HEI

1820 SplUum.

Star LC-20Q ma:trise,skliiver
selges t:>tWg . E-mail til Rro-

J'eg vII ,gjerne QyUe spm/sl:la~
reware/demo . med andre.
Send liste, sa Tår du svar.
Adressen min er : Bjørn
:m,'m(ilAger,5470 Rosen-

Søker l'nter.net-interesserte
brevvenner rundt 15 år! Emal til: fredric"larsen@-

dal.

ever~day.no .

de: t~kal'ls@tete",ost.no.

it -adr •••• n. (v.d linJ •• tutt) n r dU •• nd.r maiU

Skriv tit
, etler send en e-matt til a
. Merk konvotutten etter
mailen med «Brev boksen». Vi ønsker aUe typer av brev velkommen : Fundering f, klager, tifj)s. IS. Du kan
uttrykke dine synspunkter om Tekno, om hjemmeciatamarkedet eller hva du ellers måtte ha på hjertet. Du kan
også SD0rre leknos stab av eksDertskribenter om det meste som angår data .

OS25 GODE SIDER
Inoe Matlanli forteller i TEKNO
2/96 om sine erfaringer med
OS/2. Han påpeker en del prohlemer. men har ikke satt dem
inn i en faglig sammenheng. Jeg
vil ikke her gå inn på alle detaII jer i hUllS rctorikk. men komme
med noen umiddelbare I'cak jo~ nCt'.
I
~l[\t1ond Ilar helt. r'cU i at inI .. talla, jonsprogrammel. er hinsiI de t-'nhvcl' kritikk. Dersom det.
Cl' feil med ma 'kinvaI'cn. kan
pl'Ogrammet. henge uten fOI'klaring. r~t høyteknologisk operativS ·' tllClll .;;;om OS/2 krever at. maskinvaren el' feilfri. InstallasjonsprosedYl'en sjekker lik "vel ikke
nor av <lette før in tallasjonen
er i gang, 'å hVi, det kraSjer er
du på egen hånd.
Det hlir også påpe.kl at. DOSKompatihilit.eten ikke Cl' 100
prosent. OOH. i motsetning til
ITler' moderne systcmrr som
Winduws NT og OS/2. gi l' PI'O°1'C1mmcnc full råderctt over
maskillen. 1'01' OS/2 og i"T Cl' uet
opcl'C1th'systcmet ~om fordeler
re~. ul'sene. ikke applika jonene.
'f['adL jonelt el' DOS-programmer kodet. fOl' å omgå re' tI'iksjonenc i DOS. Det Cl' derfor vanskelig å lage en 100 PI'Oent kompatihcl virtuell \)08ma'kin.
Win95 på sin side er jo
egcnt.lig DOS 7.0. Når Win05
kjøl'er DOS cller I G-bits \Vindow ~ -programmer. f'cturnercr
systemet Ul cooperaliv mult.it.a:>king.~år Win95 kjører DOSspill I'askel'e. el' det. fordi programmrL overtar, tyringen og

i

I

I

: maskinressurser elt-er behov.

! Alle tie l.re nevnt.e opcrativsy 'Lemer hal' begrensingcr når det.

kompatibilitct med DOS
II gjelder
og 16-bils WindO\\ '-applikasjoI

!

I

II

l
I

I
I

I

I progl'arnikon ul av (olderrn fal' : dingene som er ~å kryptiske. så
I maler. 1'0 'l. inn kommandoen ril
er del. vel bedre aL mon rar IiU
I gang for Hlle. og \oila~!
; in[ol'lnasjoll. og 'å om man selv
lian, nakkcl' også om norn
«helt spe~ielle innstillinger».
Dette Cl' jo hare tull. 10l'di det
I her dreier seg om de ,8mmc
innslillingenr om DOS-bruke('e
I kjennrr fra autoexec.hat. og
I config.sys. hare at du kan gjtwe
I disse individuelt for l!verl. proI gram. og med el grafISk gren 'r:;nitt. Per'sonlig hm' jeg ur'ukt
mindre lid på konfigurcl'ing ClI t.er al jeg gikk ovel' lil OS/2. Og
I dell nilen jeg ha!' bl'ukl. hm'
! sannsvnligvis Windows- on ~JacI U1'ukerne brukt, til å se på t.imcgla, .... :-)
! N~I' det gjelder «plug and
l play» har nok ~1811and sitt p~
: del torre, for OS/2-brukere uør
: ofte (ol'et.a en enkel konngUl'crI ing fot' å tilpas5e maskinvare og
tildele gystemre sUI'sel'. Del. gR
I lalt.~rlig t, '\t.emplc OS/2 med
l plug and play. 'elv om det alICl'
me 'le kan kjøl es på direkten.
~Ien så cl' vel «plug and pl<JY» Cl
latterlig begrep i seg, clv. klin
• kapt. fOI' l) ni kunnskapsk)~e forI brukere et· inntrykk av hrukerI vcnnlighet. og dervcd kjøpelysl.
~line erfaringcr' tilsicl' at plug
and play ikke finnc .. ver'kcll fof'
OSI2. \Vindo\\', eller Mac.
Gaute Singstad,
Bergen

I

ncr.
I motset.ning t.H DOS. krever
OS/2 at ma.'kifl\raren ef' feilfri.
Det er svæfl. mye «buggetc»
n.WSkillvare omkring. Delte gå!'
greit nok undrr DOS. men kan
føl'e lil uforklar'ligr tap av dala
og ~ra:i. ~år ~l~t.lan.d sier at all.
snt-gle! ':jeg m sted k8n dct. høres Ul som elel. er noe galt. med
ma, kinvare eller oppsett. eller
at han har veldig mange ses joncr gående samlidig. Mange
«.:;tandar'u 48Gef'» har buggete.
eller lisensierte AMI BfOScl'
som ikke Cl' OS/2-kompatihle.
OS/2 er som kjent et forhol(lsvi. ·tabilL opcrat.iv~Y"lcrn.
Del. haI' en hOY grad av kompaHbil'1lN med nos og Win3.1. Systemet el' vært kont'igurcl'hal't.
så du kan, kreddcr.y det t.iI dine
heho\' og maskiores,'urser.
OS128 . tore hemmelighet er
faktisk brukervennlighcten. Lill.
fremmedfrykt er jo naturlig,
men kan ovcrvinncs med kunnSkap og inn'ikt.. Del, tok meg
derfor liu lid før jeg skjøtne dNt.e. Den objcktorientel'te
«deskt.op'en» el' en fr'yd å jobbe
med. langt. bedre cnn Windows
3.11 og \Vinclow~ 95 som jeg
også brukcr (ne 'len) daglig. og
etler min mcning OgS3 på høyde
OS/2 ER BR !
I Takk for el bra blad! Som jeg
med Macintosh.
~loLland . ier han ikke vil
I hm ett at mange andre har på- POL YGONER IGJEN
I pekt. synes og ~ å jeg al det er
t Jeg lr"te artikkelen om «Playholde rede \lå snil'klet.c kommandoer i 19DG. Helt. unødvcn- I bru aL man slipper den dflr ne- i staUon 360.000 polygoner i sedig fol' OS/2-brukere. Dra et
segruse ~Iicroson-hyne$t.en hele I kundct» av ;\nd{'e E. Eide i n~K
i"0 fli'. 7/95. ~Jeg IUI'cr på om
I tiden. og dct cl' hra at. derr. i
dere kunne ta for' dere en annen
Tr.I\~() regner med at vi le. ore
l'ek'CHne som reklamerer med
, faktisk KI\~ noe 'clv ooså.
(. å og 'å mange polygoner' i c~lrn jcg hal' en mening om
I (,Hva Cl' det. med OS/2?,.-al't.ikke- kuodp,lJOo - nrmlig Crrali\'cs ~m
I len i nr. 2/06. Jeg syne. al OSI2 Bla ter. som på 't.ål' at· den klarCI' 830.000 polygont'r i 'ekuner drilhra. og jeg skjønner ikke
det.. Hvis detle Cf' riktig hlir jo
hvordan man i del hele taU kall
Sony Playst.ation lett. danket UL ..
hruke Window. !
Jørund Leknes
~å!' det gjeldc!' OS/2-feilmcl-

I

I

I

,
,
I
I

:
I

I

I

I
I

l

: ikke skjpnmw (let. enn al. <let.
j bare stål' al «rn rIlcl' annrn feil
! har opp:tått»). sånn som deL el' i
Window,.
I
De~sul.en m~ dere hatt himla
uflaks med in tallel'ingen. Jeg
I har' nemlig installert OS/2 ulen
l probJrm på to PCer. På den
tl'edje fikk jeg I'iktionok endcl
I problemer mrd CD-RO~len, men
det kom ikke aval OS/2 var då/,l lig. men '- kyldles ganske enkelt
al, CDen var ny. og OS/2 var fl'a
1U~)4 .
Se!\' om ikke OS/2 rr'å lelt
U in. tallere om de 'ie/' i feklalJIel! (men det el \cl ingen progl'amll1Cl'. eller?). og kan.'kje Cl'
mer innviklet enn \Vindo\V~ H5,
så behøver ikke det hrty at det
er dårligere! Jeg hul' i hrert fall
ikke sansen fof' Jjrogramme['
som gjor all. mulig allt.omatisk
uten al man har en aning om
liVA del. gjøt'. For hvi det, encre bHr IH'ohlempf', , å skiønner
man ikke hva man skal (ljore for
å komme ut av det.. llcg har
mange flerr ·yn::;pu·nkter om
deUe. men skal ikke plage tiere
mec! del. Vil hare ha ~agl ol jeg
'yne OS/2 Cl' mye bedre enn
Windows 95~
I
fol' øvrig er T~Ki'XO del hesI lO hiadet jrg hal' Jesl.~
I
Peter SchUIler,
peterscb@kuai.se

i
I

I

I

!

l
l

!

i

I

Generelt ett er vi gan ke kepliske til denne type annon er. og
pQ60gene i Playstation-al'likkelen kan nok trygt overføre til
annonsen du nevner - og andre
om ser seg blind pA tallmagi i
reklamen.

POESI
Pepsi - the c~Oice of a new generaUon
Mac - the nafse of a wrong caJibraUon
the toys ?fa dead generaUon
E)i,.~ - lfze cholCe 'cause of bad infOJ'me7UOJl
AM/DA - fol' lho8e with real imaginaUon

neste nummer kri vel' vi om el
n tt USRobotics-modem som har
flere a de mulighetene du øker. NAl' det gjelder Internetstoff. 'Ill i i tiden fremover komme med stadig flere Up. AfØlg
med (og sjekk HTML-programmet om Jigger pA CD-ROMeo j
dette nr.!).

/f'A! -

A. K.

HJEMMESIDE
Kan dere kort og godt forklare
meg hvodan jeg lager meg en
hlemme Ide?

Vi har tidligere gItt en skrllt-forskritt-opp krift pl dett.e. 'I blir
det heldigvis stadig enklere A
lage sin egen hjemme ide. Takket være nye programmer behØver man ikk behe~ ke HTMLprogrammering i det hele taU.
Et likt program finner du pA
CD-ROMen som følger med dette
nummer a TEKNO.

WINDOWS 5

oen som kjenner eg igjen her?
FAVORITTSIDER
Hei! Jeg vil bare sende dere
noen kule WWW-adresser:

Windo 95 er ikke så bra som
aJIe ter. Jeg brukt s terne 1
tre æåneder før jeg be temte
meg for å avin talllere alt
ammen. Takke meg til Windo
3.11 og OS/2 W RP 3.0.

Det er vel dene med smak lJg
behag. ds ...

Star Wars HomePage:

http://www.interlink.no/
, -arild.
NonAjms Hom ePage:

http://www.interlink.no/
-s}'lltax.
Den er nå oppgrad ert siden
dere nevnte den i TEK O 11

96 .
Dere har et utrolig KULT
blad ... :-) Takk fot' det. og det
om \'il komme.. ..
Hans Roar Sandberg

MODEM-TIPS

Kan dere kri e en r porta le
om hordan man får be t mulig
um nei e a modemet? F.ek
om det er mulig å bruke det om
en telefon arer og fa rna kin
samtidig. lik at PCen killer
mellom tale og fa , Eller en repotra je om hordan man lager
hjemme ider og la ler dem opp
til erver på enkle t mulig måte.
Hilsen Lars Mogstad

Vi har (akU k hau stoff om begge di e emnene tidligere. og i

MUD HORROR STORY
For en tid tilbake dre jeg med
rolle pill, h or vi ka ta terninger og krangla iherdig om re ulta tet.

Så fikk jeg tilgang til Internet. og fikk høre om noe om het
MUD. og om ligna veldig på ro]ie pilt men om var mekulere.
Vel. det var da jeg gikk i feila. jeg ble Ittende foran PCkjermen dag og natt, pi te kun
pot.etgull og drakk cola. Alt leg
tenkte på. ar hordan jeg kulle
få tak I det be te ut tvret h ordan jeg kulle få raske t muli~
erfaring o v. ennene for ant,
jeg å aldri mor og far. jeg ble
helt opp lukt av denne rare erdenen som de kaIJer UD.
Men heldigvi kom en eldig
god \ enn a meg. om hater alt
om het r data. og r ddet meg
ut av h pno en. Det var da jeg
oppdaget at det er noe om heter dag og natt. at det finne et
annet kjønn der ute (edamer»),
at det finne kinoer. og en rna e annet om er ro e kjekkere å
l.a eg til enn å itle foran et
la tatur dagen lang.

Øn tene er notert!

SJEKK MIN SIDE!
Ta en kikk på min homepage
på http://home.everyday.

no/fredric.larsenlindex.
htm. Dere burde forresten
legge inn ONLINE-tab Iler på
TEKNOs web- ider, slik at
man kan skrive inn URLer
osv. direkte (eksempler finnes på siden min)l
Fredric Larsen
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Greø orman
_ ..... - Itlmate Chal·
I nge Golf fra GroU r r
b gg t opp Ilk vi gjennom
år ne har blitt ant til å e
denne typ n pm: På kontroll panel t kan du 1ge
kølle, og tllIe Inn hø de og
kru i forhold ti) vindstyrke
og retn ing. år dette er
gjort, er det bare å fyre løs.
Dette gjør s på følgende
tradisjonelle vis: Trykk en

• gang (or å starte laget, og
en gang til når dm mener du
• slår hardt nok. Er innstillinger og sty,rke korrekt, skulle
ballen komme godt avgårde
i retning første hull.
Du kan 6pllle mot Greg
Norman (rimelig vanskelig)
eller mot venner. Det finnes
også en mulighet for faktisk
å være Greg Norman hirn• selt og spille mot andre
gotfkjendiser.
o
o
o

o

o

o
o

o

: Tre stikkord: X-Files,
: Co ps og Resc ue 911.
: Slik kan PC-spillet
: Terror T.R.A.X. enklest beskrives.
: I AV KRISTIAN HANNESTAD
o

• '.

Dette spillet med
undertittelen Track
: of the vampire, er et interaktivt actioneventyr. Man kan
• nok spørre seg i hvor stor
: grad dette virkelig er interak• tivt, fordi det eneste man
• trenger å gjøre gjennom hele
• spillet er å velge mellom tast
: A eller B.
o

l

o

o

o RESeUE 911 OG X-FILES

De fleste har vel sett en eller
• flere av de mange «øyeblikke: lig hjelp»-seriene som flimrer
• over tv-skjermene for tiden,
der folk i nød ringer 911 for å
• få hjelp (og blir fulgt av nær: gående kamerateam som vi• dereformidler det hele som
• ren underholdning i de tusen
: hjem) .
o

o

~1?1'
GUCNOttMAN
Utu ... t.

o

•
•
•
•
o

•
•
•
•
•
•
•

(.u,
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Det er på denne måten
• dette spillet starter. Du sitter
Litt skuffende er det kan- : som telefonmottaker på en
skje at du bare kan spille på sentral som kalles T.R.A.X.
(Trace, Research, Analyze,
en bane. Flere forskjellige
• eXterminate), hvor de mest
golfbaner hadde gjort seg.
Uansett hvor rask maskin : ekstreme henvendelsene blir
jeg testet spillet på, gikk
det mildt sagt tregt. I følge
TV-kanalen Supersport blir
Greg Norman merkelig nok
kalt 'The Shark'. Jeg kan
love dere, mannen besitter
ingen egenskaper som skul- :
le resultere i dette kallenav- •
net. Han svinger golfkølla
som en pensjonist, og ballen snegler avgårde ...
o
o

Christer Pettersen

o

TV-INSPIRERT: Kameraføring og handling minner
mye om diverse tv-serier.
Her er Lallra - en av de
tøffe du møter underveis.

satt over. Det er din oppgave
å spore og analysere samtalene som kommer inn. Deretter
tar du kontakt med en av
T.R.A.X. -agentene som du
sender ut for å løse oppdraget.
T.R.A.X. blir kun satt inn i
helt spesielle krisesituasjoner. Her dreier det seg om okkulte og overnaturlige hendelser, verken mer eller mindre,
så derfor trekker
i hvert fall jeg
straks en parallell til våre venner Mulder og
Scully i X-Files.
Heltene i
T.R.A.X, er imidlertid en smule
mer aggressive
og litt mer ute i
felten enn X-files-folkene. Men

mystikken, monstrene og
spenningen er den samme. Du
må til enhver tid ta liv-og-dØdavgjørelser for agentene dine,
og du skal ikke gjøre store feilen før du mister jobben.
Kontakten med agentene
går via en datamaskin, utstyrt
med kunstig intelligens og
personifisert med et virtuelt
ansikt. Det blir gjerne referert
til som «The ghost in the machine» ...

Maskinen styrer alt selv,
men reglene krever at det er
et menneske som tar avgjørelsene. Som operatør har du til
enhver tid full oversikt over
dine agenter. De er utstyrt
med mikrofon, kamera og et
drøss avanserte sensorer som

TV-inspirert :
actionspill med :
kjappe valg :
mellom flere telefoner og
åstedsbesøk. Det går opp for •
deg at flere vampyrer er løs.
Du får mistanke om at en be- •
stemt person står bak alt
sammen, men det viser seg at :
han ikke er spesielt lett å få
has på...
PROV OG FEIL
o
Du har som regel darhg tId pa
deg, og du må bestemme deg i
løpet av et par sekunder. Derfor blir det en god del prøving
og feiling. Interaktivitet~n obegrenser seg som nevnt tIl a
velge om du skal trykke A- eller B-tasten for å bestemme
den videre handlingen. I
praksis betyr det at hele programmet er en lang video som
bare er delt opp i mindre sekvenser , som du bestemmer
rekkefølgen på. Størrelsen på
video ruten bestemmer du
selv. Velger du «stor» må du
ha en rask 486 eller bedre.
Spillet kan kjøres i 256 farger
eller høyere, men på 256 er
ikke fargene i bildet 100%.
Ellers er grafikk og lyd av bra
kvalitet. Ok underholdningsverdi.
o

måler det meste av interesse.
De har dessuten noen ganske
spesielle våpen som skal kunne ta knekken på selv de mest
innbitte monstre.
COPS

«Kameraføringen» i spillet
minner sterkt om tv-serien
Cops, med kjappe og hektiske
kamerabevegelser, blandet
med tekst som ustanselig suser over skjermen.
Du følger agentene via direkteoverført video. Det er
bra gjennomført, og gir følelsen av at du er med på stedet
hvor dramatikken utspiller
seg. Det hele suppleres med
agentenes egne kommentarer,
der de beretter om hva som
skjer, hva de ser og hva de vil
gjøre.
En del av scenene kan nok
virke skremmende på barn, og
det er derfor satt en 13 års
grense på spillet.
Uten å ødelegge spenningen må jeg få lov til å fortelle
litt av historien. Du ser ganske raskt sammenhengen

•

•

MASKINKRAV: 486 DXl33,8 MS RAM,
Windows 3.1, 2X CD-ROM, lyd kort.

WfJ\fD
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Spillet Worms har
I
It ot
enge Igge pa oppen av salgslistene
både for PC og Ami· ga. Det har oppmun•
• tret Team17 Software
• t-I o t -kl
: I a u VI e en opp• graderingspakke.
•
: .•
Worms Reinforcel
ments er nå til• gjengelig, og inneholder en
: del nye funkSjoner og flere vå• pen. Oppgraderingspakken
• kan bare brukes sammen med
• det originale spillet, og kom• mer til å koste ca. 200 kroner
: i butikken.
•
Fra vår insider i Team 17
• har vi fått høre at Worms
• Reinforcements for PC CD: ROM kommer til å inneholde:
•

T.R.A.X.
Produsent,:
GrQunå Zero
TeFTDr

~~~~~~~~"~~-...J

• En del nye våpen, f. eks.
super-sau (!) og muldvarpbombe, pluss flere valgmuligheter for de eksisterende våpnene.

•

__-, ·• spille
. Nettverksfunksjon
for å
Worms over modem el-

Navn:

• Ca. 15 sett med lydeffekter, slik at du kan velge forskjellige stemmer osv. for de
respektive lagene. Bl. a. vil
det være lydsett for både norske og svenske worms, pluss
James Brown-worms,
redneck-worms, country-clubworms og flere andre.

:
•
•
•
:
•
•
•
:

ler nettverk.
• Editor for landskaper, slik
at du kan tegne landskap i et
tegneprogram - og spille i
«dine egne» omgivelser.
• Editor for lydeffektene,
slik at du kan sample dine
egne lyder og bruke dem i
spillet.

• • Ca. 30 ferdiglagede gra• fikklandskaper i tillegg til de
: vanlige tilfeldig genererte omgivelsene.
•

• Våpen-lagring, slik at du
kan beholde overskuddet av
våpen fra en runde til neste.
• Nye våpenkasser med bl.
a. helse-poeng og bomber.
• En Eurodance-remix av
Wormsong, en Live Rock remix av Worms tittelmelodien
og ca. en time med ny
CD-musikk.

Vil du ha ytterligere detaljer
om Worms Reinforcements,
så tast deg inn på http://
www2.team 17 . com/team 17/
T 17/worms/reinforcemnt.
html.

I

AV PETER OARlSSON

.. l ". InstaHasjtmen fra
L~ CDen går Ntmerket\
0l etter en litt lang jnn!ps.--

tjngstid. åJ!)enbarer det seget
vakk"e rt ilpningsbllde på' skjermen. Nøen forvirrede sek..
nnder senere lnnser jeg dog
at det ikke er. u(])en intro - det
er selve 8,piIlet. Grlitfikkett er
vakker, o~a je. med barFIsHg ,lede piller på fliptJerarmene, når en l~potlerende lyd

mine ører.

3D, 'Og heUer i
perle" vinkel mot spillerell. l
Bø:J:I(!J,et er i

den bQrtl'e eaden har mi:m
lagt inn et viijeovindu, som på
aUe mQtlerne ftill)pierspUI.
.
BaUen skytes l vei nå vanlig måte me<1 en~'1'-tasten, og
de t e fLlpperne manøvreres
av høyve og venstre skift-tast.
Det må lileevel med en gang
sies at Pro PJlll)aU kun består
av ett bord. Ikke mye, kan
Jllan mene, men faktum er at
dette holder.
Det f(!Oes som om de en,..
~61sk.e m'pperentusiastel'l€
søm har programmert 4ae
Webl>t har gitt biaffen i mengden og isteden konsentrert
seg om ~ gjøre et <+superbord». elg med seks frskj~Uige
sp'tHenivåer. m:ultlbail, videosekvens'or) opp tll 1024x768
i

uiksler ollpløsuing, 32:!OOG
og 26 forskjellJ~e mwsikl(:spor, så må man nok s'l at
de bar lykkes. Og dette er tyueltgvis bare det første spillet
1 en serie!
[ar~er

GOD

GraptIics-rendrede bor«1'et

I bllnet ~eJe tiden.
~ulen renner nå tang's
mHitM, mg jeg sl%rtil et JIlæ:-

gaIl!er på mellomPQm~tast'D..
for å 1ft deft ut av banen. HØ:Y"
f,efttpperen gk-S>ller over til deN
ven~tfe, som sender lu.I(;'I'l ·i
Wi (Jye'r $entrum og MI j
~Mod;e~nivå». Jeg hap nå S.t)
$el~Jln.de, pi meg øå å be~eire
«The 8fke Race». '

He:r gjeld~r del fl skyte på

de taplperS0:ffi lys·er. øg de
kan \l:~re Sp·iptl~rs-. Leck Nøles, o'r6p Tar8et$, Myst,eli
r.arge , Raw'p 81:mts (i),1 en hel
d~l annet, På videosl<iermen.
ser je~ hvør mange prasent,
jeg har oppnådd, og hvor mye
tid det er i,~j~n. Der vises
Qgså to mØtørsykJel', oom med
typisK 8ipper~ra'fikk drar
gJe, nom gatene - o"g der miN
oppgave er it plukke poe g for
å d nke mutstanderen av fsladt/len.
J~g kjem~er

forgJeves med

fl1p,perne , før kulen forsVianer
neo i et hull på siden. Poenge*
ne regnes. og spillet briljerer
meel sine lamper og lydeffekter, før jeg ivri~ kaster meg
over flest.e bart Dett.€ er avhengighetsskapende!

MEN FLIPPER ER VEL
BARE FUPPER LIK~VEL?
Joda, det eT det vel. Men ikke
i dette tilfellet.. Pro Pin ball er
bra. Dritibra. At det dessuten
er bUU, og langlivet, gjør at

n Jf
S

)

UO}J

Navn:
Pro Pin ball
- the Web
Produsent:
Empire
In tera c tive

INGENTING ER SOM EKTE VARE

k

.
p

~~=ia1
FORDI DET KUN FINNES EN ORIGINAL
Har man først prøvd å få virkeligheten tett inn på en gang, så glemmer man det aldri.
La din pc-forhapdler demonstrere den nye virkelighet innenfor multimedieprodukter fra
Creative Labs - en~pplevelse du bør gi' deg selv. Så kan du samtidig få vår splitter nye katalog;
Få mer informasjon om våre produkter! Pre-sales support: 8001 1629, Teknisk support: 8001 1663,
Creative Labs web-site på Internet: http://www.creative-Iabs.co.uk/clenet/ BBS +45 48244351 ,+45 48244352. *Katalogen er i butikkene fra 23/10-1995.
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CAEATIVE LASS

DET NATURLIGE VALG

Police Quest - SWAT
er svært forskjellig
fra tidligere produkter i Pol ice Quest-serien. I tidligere versjoner har du rollen
som etterforsker. Nå
er du bare et vanlig
medlem i Special
Weapons and Tactics
Team. Mer action?
Ikke akkurat.

I

AV CHRISTER PEDERSEN

.•

I teorien har du muligheten til å løpe
rundt og skyte på alt og ingenting, men dette er selvfølgelig ikke poenget. Skulle du
finne på noe ureglementert,
får du en skyllebøtte uten like
og blir sendt rett tilbake til
treningssalen. For å avansere
i gradene - og ikke forbli en
fotsoldat resten av livet - må
alt skje etter boken. Reglementet er LOVEN i SWAT ...
Poenget er rimelig opplagt. Du skal motta og følge
ordre til punkt og prikke. Men
før du kan gå ut i den virkelige verden og få has på samfunnets fiender, må det trening til.
Tre forskjellige treningsbaner står til din disposisjon.
På to av disse skal du øve deg
på å bruke avdelingens forskjellige håndvåpen . Den siste
treningsbanen er mer spesialisert. Her skal du øve deg på
å skyte med gevær. Du må ta
hensyn til vindstyrke og avstand for at dette skal bli vellykket. Dette er faktisk ganske
komplisert. Hadde ikke en ekspert stått til rådighet, hadde
dette vært nærmest en umulig
oppgave.
~

~ --- --- - - --

2 BL
TEKNO
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FØRSTE MISSION•••

Hvis du har sett et par Die
Hard-filmer og tror at ditt første oppdrag er noe stort og
kult ... som en beleiring aven
bygning eller kapring av et fly,
blir du rimelig skuffet. Første
oppdrag er nemlig noe så
jordnært som en husmor som
har barikadert seg inne i sitt
eget hjem . Dette hadde vært
en enkel oppgave, hvis hun
ikke hadde vært i besittelse
aven Colt 45.
Først blir du beordret til å
intervjue naboer og bekjente
som er samlet rundt huset.
Det viser seg raskt at vi har
med en sterkt psykisk forstyrret kvinne å gjøre. Hun skyter
på alle som nærmer seg, fordi
hun tror at det er gangbangers som er kommet for å ta
henne. Din overordende bestemmer at huset skal stormes . Det er, som sagt, viktig
at du følger ordre og reglementet nøye. En feil og du blir
straffet. Enten av din overordnede som sender deg rett tilbake til treningslokalene eller, enda verre, at den forstyrrede damen plaffer deg ned.
Dette første oppdraget kan
virke noe banalt og enkelt,

---

-

- - - - --

men senere kan jeg kan love
deg at oppdragene blir større
og langt mer krevende.
REALISTISK

SWAT er et meget realistisk
spill. Sentralt i utviklingen av
spillet står SWAT-veteran Daryl F. Gates. Han var i sin tid
med på å starte opp dette
teamet, så han vet hva det
dreier seg om.
Spillprodusentene har lagt
vekt på at spillet skal være så
identisk med real life som mulig, og har langt på vei fått det
til. uten at dette automatisk
er så positivt. Å kunne taktikker og håndsignaler utenat
blir etter min mening for mye
av det gode. Det blir en smule
kjedelig når hukommelsen
svikter, og videre avansement
blir hindret.
SWAT er imidlertid en glede for øyne og ører. Hele fire
CDer med animasjoner. lyd og
andre godsaker. Spillet suger
opp hele 15 MB harddIskplass, og kan til nød kjøres
med 8 MB RAM. Jeg vil anbefale mer. Med bare minstekravet oppfylt går det nemlig veldig sakte.

- - - - _ . _ - - - - - - - - - --- -----

K II

-
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Hadde produsentene
glemt real life et øyeblikk og
konsentrert seg mer om spillglede, ville dette ført til høyere score på opplevelsesiden.
SWAT er ikke det jeg vil kalle
et røverkjøp, men er allikevel
verdt pengene ...

Navn:
Palice Quest

-SWAT
Produsent:
Sierra

--

-

-

-

--

-- -

OPPPPS!'t Her er et nytt PC-spilt som setter
meningene i sving . I lEKNO-redaksjonen er
det i hvert fatt hØyst forskjeltig syn på Polioe

-

Hvor langt kan man
drive realismen i et
dataspill før det blir
for kjedelig? På dette
spørsmålet finnes
ikke noe opplagt
svar. Men man får definitivt en mening om
dette etter å ha spilt
Police Quest - SWAT.
Om man nå kan kalle
det for å spille ...

I AV PETER CARLSSON
.•

Eventyret begynner
i en undervisningssal. Her får du informasjon og
atter informaSjon om alt som
SWAT-teamet kan gjøre, om
utrustning, om tegnspråket,
om forholdsregler, om våpnene og om måter å nærme seg
forskjellige problemer på.
Neste stopp er våpentreningen. Du tar din Colt 45 i din
lille veske, og så kjører du
bort til skytebanen for å møte
skyteinstruktøren.
Handlingen presenteres
meget vakkert med skarp og
klar fullskjermsvideo . Det
hele ligner grafikken i en bra
golfsimulator , men nå er vi
altså på skytebanen, og etter
ytterligere informasjon får du
omsider lov til å lade pistolen.
«Two to the body, one to
the head,» sier instruktøren,
og gjentar ordren før et signal
lyder. og du kan rette inn det
stygge siktet mot den menneskelignende siluettfiguren. Du
klikker tre ganger på musknappen , og hører en lyd som
ligner mer på fingerknipsing
enn pistolskudd. Mer spennende enn som så blir det
ikke på «The small arms range», et sted i California.
~

Etter ytterligere pistoltrening og enda mer informasjon, havner du smått om
senn på «The combat range» .
Her gjelder det å skyte ned et
visst antall papirfigurer på
tid, og i en bestemt rekkefølge. Og faktum er at dette er
ganske morsomt - i minst ti
minutter!
Så blir det enda mer informasjon, før neste steg i opplæringen tar til. Det er «Sniper training», det vil si presisjonsskyting på lang avstand
med et gevær som er utstyrt
med kikkertsikte. Men vent
litt ... Nå blir det plutselig hett
her! Til tross for at du ikke er
ferdig utlært, så blinker en
rød lampe på kontrollpanelet,
hvilket betyr at du er kallet
for å delta i ditt første oppdrag.
Vi forflytter oss hurtig til
et villakvarter , der det selvsagt blir «briefing» om situasjonen - som er følgende : En
gammel dame har forskanset
seg i huset. Hun er forvirret,
farlig og bevæpnet. Oppdraget
er å få henne ut av huset,
helst uten personskader. Befalet på stedet informerer ytterligere om alvoret i situasjonen, samt om hvordan det
hele skal gjennomføres.

TILBAKE Til
SkOLEBENKEN
Fem mann smyger frem til huset, og som en av disse blir du
beordret til å følge med rundt

garasjen, til ytterdøren. Via
en mikrofon kan du kommunisere med de andre, og du har
også et tegnspråksdisplay for
å se hva som skal hende. Her
gjelder det altså å ha fulgt
med under undervisningen.
Mannen foran deg åpner døren til huset, og
gjør tegn til deg
at du skal gå
inn først. Selvsagt lyder du
ordre, og går
inn. Musmarkøren forvandles
til et sikte. Noe
rører seg i
halvmørket på
kjøkkenet, og
du trykker av!
Alt blir med
ett avbrutt, og
etter diverse
informasjon viser det seg at
du har skutt et annet medlem
av angrepsstyrken. Du kommer til å bli tiltalt, du er en
skam for korpset, osv. Spillet
ber deg sette inn CD nummer
1 (av 4), og du er atter tilbake
på skolebenken.
Om du liker å titte, og
bare av og til trykke på musknappen, for så igjen å titte
enda mer, da er dette noe for
deg. Dette spillet er flott, video kvaliteten er den beste jeg
har sett. Detaljrikdommen er
imponerende, og opplegget på
spillet er pedagogisk. Men det
hele ligner likevel mest på en
instruksjonsfilm . Formodentlig er det til en
viss grad mediets
feil.
Om SWAT hadde vært bygget
opp omkring en
rask grafikkmotor
i stil med Duke
Nukem 3D, så
kunne det kanskje
ha blitt et interessant bekjentskap.
Som det er nå, så
innfinner aldri

den ekte spillegleden seg.
Man sitter for det meste og
venter - og ergrer seg over at
man har lagt ut rundt 500
kroner på elendigheten.

Maskinkrav: 486DX2-66, 8 MB
RAM, 2X CD-ROM .
Anbefalt: DX4, 16 MB RAM,
4X CD-ROM .

Navn:
Police Quest

-SWAT
Produsent:

Sierra
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SlI ABONNENT PÅ

TEKNO gir deg praktiske

nyheter om dataspill og
underholdning, internetnews og Norges beste
BBS-oversikt!
• Praktiske tips for deg
som har PC hjemme
• Multimedia
• Alt om Internet og Cyperspace
• Datanyheter og tester
• Norges beste spillsider
• Logg deg inn på Tekno Online
på Scandinavia Online;
www.sol.no/tekno/
• Kjøp og salg spalte

Send inn kupongen i dag og du vil
nrotta 10 utgaver av TEKNO for
kun kr 490,-. Du sparer hele kr 100,i forhold til d kjøpe bladet i kiosken.

ilJa takk,

send meg 10 utgaver av
TEKNO for kun kr 490,-.
I tillegg vil jeg motta en
CD-ROM med spill som
hurtigssvarspremie.

Kan sendes
ufrankert
i Norge.

TEKNO
vil betale
portoen.

SVARSENDING
Avtalenr. 117000/444
Navn: ..... ....... .......... ... ....... .............. ... ...... ..... ...... ... ........ .......... .
Adresse: .... ....... ..... .. .... ........ .. ..... .. ........ ... .. ..... ... ...... .. .. .... .... ... . .
Postnr.lsted: ......... ............. ... .... ...... ... ........ ..... ........ .......... .. ..... .
Tlf: .. ... ...... .. .. .... ..... .... .... .... ....... ...... .... ....... ......... .. ... .. ....... .... .... .

Telefonbestilling: 800 30 202

Majorstua Postkontor
0301 Oslo
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NOEN MA JO SETTE STANDARDEN
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Det er ingen som ivaretar lyden på din PC slik de orginale Sound BlasterOU
lydkortene fra Creative Labs gjør. Lyden du får, er en ekte CD-lyd med en
BLAsT:::::R suveren gjengivelse av musikkinstrumenter, og du får garanti for kompatibiliteten med tusenvis av programmer og spill på markedet. Underholdning eller arbeid?
Sound Blaster fra Creative Labs har en løsning for ethvert behov. Gratis telefonlinje (grønn
linje). I de nyeste multimediapakkene finner du CD-titler fra bl.a. Microsoft og Disney Interactive. Forhør deg nærmere hos din lokale forhandler. Tror du det fmnes et alternativ til
Sound Blaster? Da forstår du ikke en lyd.

n

CR:::: TIV::::
CREATIVE

LASS

Gratis teknisk støtte: 800 - 11 663. BBS: +454824 4361/+4548244351, Creative Labs Web-site: http://www.creative-labs.co.uk/clenet/

- i realistisk nærkatnp over Krimhalvøya
Nå kan du ta et av det
stolte Russlands militærfly ut på prøvetur
og se hva det går for.
Om du har uflaks, får
du dessuten sjansen
ti I å teste en russisk
fallskjerm ...
I

realistisk simulator. Det går
altså ikke an å gjøre noen nittigraders svinger her. Jeg for
min del synes at flyet beveger
seg litt vel realistisk (les :
seigt), og luftkampene ble
ikke spesielt lange for min
del. Det er litt for mye som
må gjøres for at en rakett skal
kunne avfyres , og før jeg har
kommet halweis blinker rakettvarslingslampen og i nes-

AV KARL GELLERSTEDT

.•

SU-27 Flanker er
enda en flysimulator i rekken, med den forskjellen at du her flyr et russisk,
hypermoderne militærfly som
ifølge håndboken er et av verdens beste. Spillet kjøres under Windows 95, og installasjonen er eksemplarisk enkel
og kjapp.
Det første man møtes av
når man setter i gang spillet,
er «Miss ion Editor», heretter
kalt ME, der du kan skape og
hente scenarier og oppdrag.
Den er meget oversiktlig og
enkel å håndtere, men litt
korka. Det går for eksempel
utmerket godt an å plassere
ut noen slagskip på en steinknaus. Produsentene har
tenkt seg at man skal lage
egne oppdrag, og så spre disse til andre spillere via Internet, og det er jo en interessant tanke.
Når du har hentet et av de
medfølgende oppdragene til
ME, er det på tide å utforske
selve simulatoren. SU-27en
har et imponerende, og til å
begynne med ganske forvirrende, panel som er fullproppet med instrumenter. Det tar
tid å lære seg alle sammen.
For den som vil, finnes det
treningsoppdrag for det meste, f. eks. for navigering, luftkamper og angrep mot bakkernål.
Treningsoppdrag var akkurat hva jeg trengte for å bli
kjent med SU-27en, ettersom
den er vanskelig å fly. Flyet
beveger seg som man forventer seg at det skal gjøre i en

~
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I FOR DE SERiØSE: Hovedpoenget j dette spjJJet er realismen!
med 8 MB kreves, men doble
gjerne mengden RAM med
tanke på at spillet kjøres under Windows 95.
I et spill som SU-27 Flante sekund ser jeg meg selv
ker er håndboken av stor betydning, og jeg synes at man
hengende i en fallskjerm.
Krigsskueplassen er alltid her har lykkes ganske bra.
Krimhalvøya, men den er til
Den er en liten murstein, og
gjengjeld ganske stor, slik at
tar opp det meste - instrudu kan finne varierende miljø- menter, navigasjon og kamp.
er til dine egne scenarier.
Den er pedagogisk og har
Landskapet er velgjort, med
mange illustrasjoner. For den
mange detaljer. Når man
interesserte er håndboken en
kommer tilstrekkelig nær bak- ordentlig gullgruve der man
ken og ser røde hus, hangarer kan lære seg en masse om
og broer suse forbi, glemmer
SU-27 -en og flykamper i allman nesten høydemåleren. En mennhet. Her finnes utførlige
morsom detalj i spillet er at
redegjørelser for alle våpen
all tekst i simulatoren - nasom SU-27 kan utstyres med,
turligvis ikke i ME - er på rus- og du kan lære deg alt om alle
sisk. Det irriterer kanskje litt SAM-enheter (Surface-to-Air
i begynnelsen, men høyner
Missiles ) som forekommer i
stemningen, speSielt når man spillet.
har lært seg ordenes betydMed tanke på at spillet ligning.
ger på CD kunne man ha gjort
en stilig intro for å høyne
FIN GRAFIKK
stemningen, men det har man
ikke gjort! «Introen» består av
en liten digitalisert filmsnutt
som kjøres i rykk og napp i et
vindu. Man tilbys å kjøpe hele
filmen der «introen» pluss
noen andre sekvenser er tatt
fra, og er man spesielt interessert, er den trolig mer nytbar og informativ enn de medfølgende digitaliserte videoGrafikken i simulatoren, f.eks. snuttene.
alle fly og andre farkoster, er
Lyden er ikke spesiell på
bygd opp av polygoner. Det er noen måte, den består for det
riktig fint og detaljert, men så meste av motorbulder og
er også systemkravene ganalarmsignaler. Det er ikke diske høye: En 486 DX2 55 MHz rekte dårlig, men jeg synes

det blir vanskelig å holde ut i
lengden. Jeg lytter heller til
musikk enn motordrønn, spå
derfor foretrekker jeg å ha
(u)lyden avslått!
Sammenfatningsvis kan
man si at spillet helt klart er
gjort for den seriøse simulatorspilleren. Den actiontørste
får nok problemer med å konsentrere seg, ettersom gleden
ved et spill som SU-27 Flanker ligger i realismen og den
feite håndboken.

Navn:
8U-27 Flanker

Produsent:
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TIL SAMME PRIS SOM VANLIGE
ANLEGG MED CD-SPILLER!

5C-CH74: CD-skifter for 5 CDer. 100W
PMPO forsterker. Dobbelt kasseHdeck.
AM/FM Digital Tuner. 3-veis bassrefleks høyttalere.
Fiernkontroll.
•
,.

4 49 5

5C-CH34: CD-skifter for 5 CDer. MASH
l-bit DAC for topp CD-lyd. 60W PMPO
forsterker. Dobbelt kasseHdeck. AM/FM
Digital Tuner. Bass-refleks høyttalere.
Fiernkontroll.

CIVlllZATIO

Lås døren og skru løs
ringeklokken. Dra
ned persiennene.
Steng av telefonen.
Benk deg fremfor
PCen. For nå er toeren endelig her.
I

AV KARL GELLERSTEDT

Civilization Il er en
videreutvikling av
kultspillet Civilization, som er
min absolutte favoritt blant
dataspill. Ettersom CivII bygger på Civ, går jeg raskt gjennom de felles grunnreglene
for alle nyankomne spillere.
Du som allerede er hekta, kan
raskt gå videre.
Spillet går ut på å bygge
opp og styre en sivilisasjon
fra år 4000 f.kr. til omtrent år
2000. Du skal grunnlegge
byer, og i disse reise bygninger, militære enheter og såkalte «Wonders of the world»,
som gir forskjellige fordeler.
Den sivilisasjonen som først
når frem til stjernen Alpha
Centauri med sin egenhendig
sammensatte romfarkost, viriner spillet.
Målet når du gjennom kriger og en del diplomati, samt
gjennom å utvikle nye vitenskaper som er nødvendige for

L.._~
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at Sivilisasjonen skal kunne
overleve og vokse videre.
Dessverre var Civ iblant
litt for lett, og det fantes for
få ting man kunne bygge. Dette er endret i CivII. Man har
lagt til ytterligere en vanskelighetsgrad. Flere militære
enheter er kommet til, f. eks.
helikoptre, stealthbombers og
elefanter (1) , og dessuten finnes mange flere «wonders of
the world» . Det er også mulig
å utvikle enda flere vitenskaper enn før , og CivIl viser dem
på et oversiktlig, lite kart.
Det er også mye morsommere å handle, både innen det
egne riket og med andre sivilisasjoner, ettersom byene nå
konsumerer og produserer
ulike råvarer og produkter.
Dessuten har mulighetene til
å kommunisere med andre sivilisaSjoner blitt bedre. Du
kan også alliere deg med andre sivilisasjoner mot en felles fiende , eller inngå en midlertidig våpenhvile.
En fullstendig idiotisk nyhet er derimot at spillet har
innebygde fuskemuligheter ,
men eventuell juksing noteres
i sluttkarakteren. Om man
skal fuske i et spill, må det
gjøres litt vanskeligere enn
dette, synes jeg.
Perspektivet er endret
sammenlignet med forgjengeren. Nå ser man verden på
skrå ovenfra. Kartet, enhetene

og byene er grafisk sett meget
velgjorte, ikke pralende, men
funkSjonelt. Man har lagt til
«multimediale» beskrivelser
av bl.a. alle «Wonders of the
world». Men å titte på disse ,
er kult EN gang. Visse animasjoner krever dessuten 16 MB
RAM.

Lydeffektene er gode og
passer bra inn i spillet.
Som gammel eiv-spiller
følte jeg meg en anelse skeptisk til den nye grafikken og
styringen, men det gikk over
så snart jeg hadde spilt en
stund. Jeg synes i det hele
tatt at Civ har gjennomgått en
vellykket totalrenovering både
når det gjelder grafikk og lyd.
Det skal gå an å spille CivIl på en 386-maskin, men en
486 rekommenderes, og CDROM kreves. Dessverre må
Mac- og Amiga-eiere vente på
CivII, forhåpentligvis ikke forgjeves .
Med CivIl forsøker man å
lokke spillere som normalt
foretrekker tyngre simulatorer, bl.a. med muligheten til å
spille ferdiggjorte scenarier
der du kan forsøke å skrive
om historien. Et slikt scenario
som medfølger, er annen verdenskrig. På Microproses
hjemmeside (http://www.
microprose.com) , finnes flere scenarier du kan hente , og
massevis av tekst om CivIl.
Om du fortsatt er tvilende

II

til CivIl, hvilket du ikke burde
være, skal du definitivt besøke denne hjemmesiden, og
lese alt om spillet som jeg
ikke kan (men skulle ønske at
jeg kunne) berette om i denne
korte omtalen.
CivIl er et selvfølgelig kjØp
for den erfarne Civ-spilleren
som vil fornye seg, og for den
nyankomne databrukeren som
vil ha et spill som krever litt
tankevirksomhet.

Navn:
Civilization Il
Produsent:
Microprose
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Tegnforklaring: A= Amiga, PC·A = PC og Amiga, PC=PC, CD32=CD32

BACK-UP
Conner DC2000 inVeks 800MB 1490,-12390,.
Conner DC2000 intem 1,7GB Qic60W 2540,.
Conner Tapestor 2GB intem SCSI 3940,.
Conner DAT SCSI·2 intem 2-4GB 7360,., 4-6GB 8290,.
10MEGAZIPDRIVESCSl/Paralell 2190,. 100MB plate: 179,.
Tape 2S0/350152S170011200MB 89,.1119,./159,./169,-1239,.
Video Backup PC 490,. Bruk videospilleren til backup TILBUD
Video Backup SysI.490,. phonolScart 200MB på videotape

PC·A
PC·A
PC·A
PC·A
PC·A
PC·A
PC
A

BILDE. LYD OG VIDEOREDIGERING
Vi har genlocker i alle prisklasser fra ca.l500 kr. Ring for liste
Aura 969,. 12-bit stereo sampler for A600/1200(PCMCIA)
Digitizer PC Tablet 12x12 4990,. Digilaliseringsberd
FAST FPS60 6390,. FAST Moviemachine Il 6390,.
Hauppauge Winmotion 60 5690,.
Mediastudio Pro Il 3090,. Digital videoredigering
M~alosound 429,. 6-bnsampler
Minicat 2340,. Din egen interaktive digitale katalog
Miro Video DCl fra 4690,. Miro Video DC20 8490,.
PAR Perception RING
ProMidi lntertace 290,. 1inn. t gjennom, 2 ut
Rombe Vidi-24RT 2390,. Vidi-24RT Pro 3590,.
Tabby 790,.Digitaliseringsberd
Video Director Home 740,. Video Director Suite 1540,.
Vidi·PC t2l241795,.13590,. 24-bit,16,7mill farger, 2S6 gråtoner
VLab, ekstem 3090,. VLab Y/C, ekstem 3790,.
YC Genlock 3990,. (Electronic Design)
Be om komplett musikk·prisliste.for PC eller Amiga

PC·A
A
PC
PC
PC
PC
A
PC
PC
A
A
A
A
PC
PC
A
A

Vi har stort utvalg i engelske og danske Amiga og PC bøker.
Be om ~en bokliste. Kun et lite utvalg er med i annonsen.
Amiga Assembler Ins &Out 209,. 68000 Assem språk
Amiga Hardware Reference Manual 299,. 3rd edition
Masiering Amiga Aren 299,., Mastering Amiga C299,.
Rom Kemel Devices 299,. Inel.&Autodocs 399,. Libraries 349,.

LYDKORT

Ucom Nordic inVekst 1340,.14.400 , inVekst 2390,. 28.800 V34 PC·A
USRobctics Sportster 14400 1340,.
PC·A
USRobctics Sportster 28.800 2140,., v.34, ekstem
PC·A
USRobotics Courier v.34 28.800 4590,.
PC·A
Internett·abennementRING

MULTIMEDIA-PAKKER
Creallve Labs: (Soundblasler)
Sound Blaster Discovery 4x 2790,.
4, CO·ROM, SB 16 VE \'dk,", høytalere.mikrolon . 14 CD-ROM titler
Sound Blasler Discovery CD32 3140,.
4, CDROM. 32·M\'dkort,høytalere,mikrolon,d'. s~1I programmer
CYBER DIMENSfONS:
MM·kil2240,. Pioneer4x, Oynamic 16-billydkort,høytalere,kabler,

PC
PC
PC

drivere og mye software

Gravis:
Ultrasound Max 2190,. 16-bit, 32voice,
PC
Ultrasound ACE 1340,. Ultrasound Midiadapter 449,.
PC
Creative Labs: (Sound Blaster)
16 Value ED 840,. 16-bit med IDE CD·ROM intertace
PC
16 Pro IDE 1340,. 16-bit , IDE CD·ROM intertace mlmikrofon
PC
SB32pnp 1590,. 16-bR,mlinnebygget synth ml128 instrumenter PC
AWE32 IDE 2240,. kan utvides med 128mb ram
PC
Wave Blaster 2 1340,. Add-on kort til Sound Blaster
PC
Orchid:
Nusound ,1790,. 16-bit,IDE Atapi kontr,IMB Wavetable,W95 kompPC
Soundwave t PR032 1490,. 16-bit lyd, SCSI-2
PC

Høytalere: fra 90,. kr
PC
PC
PC
PC

ORCHID:
Orchid Soundwave 32t SCSI, Toshiba 4x SCSI(XM5301B) 3890,. PC
heytalere,mikrofon,4programogl0CD-plaler

REVEAL:
Reveal4x Preslige K4x20 2740,. 4,CDROM, 1~bi1 ~dkort, høyta.re,
IO-CDliler

PC

PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC·A
PC·A
PC·A
PC
PC·A

DISKEn'STASJONER
A
A
A
PC
PC

EMULATORER
PC·task v3.1 790,. PC·emulator 266 Windows
Emplant 3990,. Mac ernulatorer i farger , 566PCmodui 1290,.
CrossMac 1590,. Kjør Mac HD1 ,44 på Amiga HD

HARDDISKER OG KONTROLLERE
Vi har 2,5" og 3,5" IDE(A 1200/4000) og SCSI(A2oool3000) harddisker til
alle Amigaer Ira 340MB til 9,0 Gigabyte. CONNER·Hp·MAXTOR·NEC·
MICROPOLlS·QUANTUM·SEAGATE·TOSHIBA·WESTERN DIGITAL.
Billigste alternativ er nevnt. RING for dagens pris.
E·IDE SCSI-2 Cache
2,5" 420MB Conner 14ms
1790,.
128kb PC·A
2,5" 543MB Toshiba 12ms
2890,.
126kb PC·A
2,S" 815MB IBM 12ms
4290,.
128kb PC·A
2,5' 1,35GB Toshiba 12ms
5990,.
126kb PC·A
3,5" 545MB Quantum l1ms
1840,. 128kb PC·A
3,5" 730MB Quantum l1ms
2340,. 126kb PC·A
3,5" 650MB Quantum 12 ms
1790,. 1940,. 128kb PC·A
3,5" 1,00GB Seagate 10,5ms
1990,.
128kb PC·A
3,5" 1,00GB Quantum 12ms
2090,. 2490,. 512kb PC·A
3,5" l ,3GB Samsung 11 ms
2190,. 2890,. 512kb PC·A
3,5" l ,6GB Conner 11 ms
2790,.
PC·A
3,5"2,IGBSeagatel0,5ms
3390,. 5390,. 256kb PC·A
3,5" 2,5GB Western Digital 9ms
4440,.
126kb PC·A
3,5" 2,2GBQuantum 8,5ms
5990,. 256kb PC·A
3,S' 4,3 GB Quantum 8,Oms
8990,. 512kb PC·A
2,5" IDEharddisker til A6OO/1200 kan leveres komplett med kabel og
installasjonsdiskett .Vi installerer 3,5'HD i A1200.
Vi har kontrollerkort, SCSI, SCSI·II og IDE. RtNG for pris. Be om ~en
harddisklkontrollerprisliste. Oppgi maskintype
Alfapower BSC 508IDE·kontrollll40,. A500lt
Blizzard 1230·IV 990,. fast SCSI-2 contr A1200
Dataflyer 500 1690,. SCSI HD kontroller A500
Dataflyer ekstern HD·kabinett forA80011200 790,. 3,5'IDE
DKB 4091 SCSI Il HD kontroller 4390,. A3000I4000
M·TEC IDE·kontroller 1490,. A5OOI500t
A
Oktagon 2008 SCSI·II kontr 1390,. A2I3I4000miplass til8MBRam A
Overdrive A1200 HD kontroller 1290,. Plass tiI3,S" IDE harddisk A
Squirrel SCSI·II PCMCIA kontr 669,. A6OOI1200
A
Squirrel Surt Intertace RING gir d~ raskere serieport
A
Vi leverer også: Magnetoptiske harddisker(MO) fra SONY og PIONEER
SYQUEST og TEAC utskiftbare harddisker

Amiga 1200 3990,. AI200-170MBHD4990,.
Amiga 1200 Surter Pack RING 260MB HD, 28.8 ModemNYHET
Amiga 4000-040 RING mil GB SCSIHD,6MB Ram
Amiga 4000-060 KOMMER mil GB SCSHD, 6MB Ram
CD-321790,·
CD32
Amiga maskinene fåes også bundlel med Bfizzard produkter, RING
AMIGA·DELER:
IDE·Fix 490,. Adapter A120014000 440,.1340,. for 4 IDE device
110 ExlenderGVPI390,. l sert l par port
Kickstart 2.04 ROM chip 290,. 1.3 ROM Chip 169,.
Kickslartswitch239,.A500l2ooo 299,.·A6OO
Klokke moo 190,..
Batteri til klokke A1200 69,.
Matteprosessor ( FPU) SOMHz 790,. (PGA)
Multifacecardlll 110 Extender 1040,. 2 ser og l par. port
Slrømlorsyning4,SA 640,. AS00I500t16OOl1200
Tower ASOO/6OO1200013000/4000 RING
A
Tower A1200 2940,. Minitower mlplass til 3 slk 5,2S' og Ssl 3,5" • A
Tower moo 4740,. Minitower mlS Z2 plasser, 4 AT·Bus(ISA)
A
Workbeneh 3.1 eng. inklROM 1140,. ASOOl2ooo 1240,. A3I4ooo A
Workbeneh 3.1 eng. inkf.ROM 1140,. A1200 ,emulerer CD·ROM A
Chips, Rombrikker, All i deler til Amiga. Ring
A
Communicalor ·111690,. Gjør CD321il CDROM for Amiga
CD32
Joypad249,.mlslow·molion
CD32
SX-32 2590,. gjør CD321i1 A1200
CD32
Masters A1200 konsoll 490,. Bordstativ med plass for
A
monilor, A1200, eksira diskettstasjon, slrømforsyning, kabler m.m.
AKSELERATORKORT:
A530 Turbo GVP 4990,. 66030-40MhzCPU/FPUIORam
APOLLO 620 1690,. 66020 for A600 med plass til 8MB ram
APOLLO 1240 68040-33MHz RING A1200
BUZZARDI230·IV 50MHz 1990,. A1200
A
BLiZZARD 1260 6990,. A1200 ,BLlZZARD 2060 7490,. A2000 A
CYBERSTORM 060/50 8790,. A4000 SCSI·modull990,.
A
DERRINGER 66030 25Mhz 4MB 5490,. A500I2000 Aksl.kort A
M·Tec 66020 aks.kort 1440,. A5001ASOOt Akseleratorkort
A
Warp Engine 040 28M Hz RfNG 40MHz RING A4000 Aksl.kort A
PC:
COMPAQ· CUBE· EVERCOM·HEWLETT PACKARD·IBM·LOGIN·
MAJOR·NB
Prisene på PC..rendres "ad~, RING lor dagspns. Fra 5490,. 486DX4/100
Mini·Tower 590,. 200W,kabler, 3x3,S" og 2xS,25' plasser
PC
Midi·Tower 890,. 200W, kabler,Sx3,S" og 3x5,25" pl, ~øling
PC
Full·Tower 1340,. 250W,kabler,4x3,5" og 4xS,2S' plasser,kjøling PC
CPUpriseneelldresofte ,RING lordagspris

CYRIX DXl2 66 SV 299,. CYRIX 5861001120 849,41190,. 3,45V
AMD DX41001120 540,.1690,. 3,3V
AMD XS·I33MHz 740,. 3,3V
Intel466DX4 75Mhz 440,. l00Mhz 740,. 3,3V
Inlel Pentium 751100/120MHz 1040,. 11990,. 12490,. 3,3v
Intel Pentium1331150/166MHz 3190,./4190,. /6290,. 3,3V
Pentium Overdrive 6312SMHz 1640,. 83133MHz 2340,.
Hovedkort for 486
VLB, 2~I2OMhz ,max.128MB Ram,128kbcache.3VU4ISA,ZIF 890,.
PCI. 128MB Ram.128kb cache,3PCIl2VLJ3ISA,ZiI,IDE3,FDD og 110 1240,.
~~,.

PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

Hovedkort for Pentium'
First 1490,.
PC
Intel Endavour 2540,. lappa 1790,. Atlantis 2990,.
PC
PenliumPCI 1790,. 7~200MHz, max.128MB Ram,256kb cache,4PCV3ISA
ZIF,VRM,IIO
PC
Soyo 1990,.
PC
Taslalurfra l79,.
PC
Kjølevifte486 69,. Pentium 79,.
PC

MODEM
Ericsson 28.800 ekslem 2140,. med 30dg fri inlernett
Ericsson 28.600 PCMCIA 2440,. med 30dg internett abcnement

PC
PC

SKJERMER
AMIGA MI438S 2990,.14" Dual·syne, stereoiyd
A
MICROVITECI43814" 3990,. Multisyne for A120014000
PC·A
VGA adapter til A1200 179,.
A
CABEL ·CUBE·DAEWOO·DAYTEC· EIZO-GOLDSTAR·HITACHI·HYUN·
DAHDEK· MAG· MITSUBISHI· PANASONIC·PCQT·PHIUPS·SAMSUNG·
TANDBERG·TATUNG·ULTIMA. RING for dagens pris
14" fra 1940,.(HYUNDAI) , IS' fra 2840,.(GOLDSTAR),
17" fra 5390,.(GOLDSTAR), 20" Ira 9390,.(GOLDSTAR),
21 " fra 14490,.(DAEWOO). RfNG for dagens pris.

SKJERMKORT

(GRAFIKK-KORn

Cybervision4MB 4490,. grafikk·kort
Picasso Il 2MB 3490,. grafikk·kort
Domino, Framemaehine, Mertin, Picollo, Retina, Rainbew Ill, Visiona. A
Vi skaffer dem alle RING!
ATI·CIRRUS LOGIC·DIAMOND·MIRO-TRIDENT
PC
ISA Ira 640,. VLiB Ira 690,. PCI fra 690,. (Cinrus LogIc)
PC
ATI GX 1MBI2MB 1090,.11490,. GWinTurbo2MB2540,.
PC
ATI ProTurbo 2MB/4MB 2840,44140,.
PC
Malrox Millenium PCI2MB/4MB 3290,44990,.
PC

SOFTWARE
MUS OG MUSMATTER
MaDala M~a Mouse 219,. 400 dpi
Microsoft Defender 279,. serielVPS2, MS Mouse mlsw 649,.
Sicos Win Mouse 99,. serielVPS2
Speedmouse4169,.
Speedmouse 6 249,. mlmusmaftetmusholder 4200dpi
Speedmouse Pro PC 290,. mlmusmatte 4200dpi
Speedmouse199,.3OOdpi ,
Swifty Mouse 349,. ml3 knapper
OptiskMus429,. TrackbaIl 490,.
Musholder 39,. Musmafte 20 x 22 cm 25,.

A
PC
PC
PC
PC
PC
A
A
A
PC·A

MASKINER OG DELER

CD-ROM og KONTROLLERE

Ekslem DD drive 619,. HD Drive 940,. til alle Amigaer
Intern ASOO 540,. A60011200 640,. A2000 640,.
HD·Drive intem A1200 940,.
Citizen S,2S" l ,2MB 419,. leser også 360kb
Sony3,5" 269,. 1,44MB

JOYSTICKS
Vi kan levere de fleste joysticks på markedet. Be om komplett gratis joy·
stickliste.Fra49,.kr.Vinevnerdemestpopulære.
Zipstickml Auto Fire 179,.
A
Analog Pro 549,., PC Game Pad 319,.
PC
F-16FLCS , 1590,. flightsticl< , F-16 TQS 1690,. trottlecontrotPC
FCS Mkll 890,. flightstick , WCS 1290,. trottle, RCS 1490,. rorp. PC
Flightstick 540,.,Flightstick Pro 790,., Mach 2 249,. , Mach 3 390,. PC
Formula Tt , 1590,. bilratt og pedaler til bilsimulator
PC
Phoenix 1690,. Firebird 849,. Primax Firestick 249,.
PC

Screenbeat6290,.2x7,5W,
Screenbeat Pro 50 490 2x2SW, Pro 60 1190,. 2x40W
Soundstorm60/1201240W 390,./690,./840,.
Subwoofer 50W 940,. , 300W 1790,.

BØKER

Creative Blaster 6x IDE 1990,.
GOLDSTAR 4x inlern ATAPI 740,. SOOkbls 220ms
HITACHI4x IDE 840,. Stingray 8x IDE 2340,.
NEC 4x 1440,. 4x,intern, IDE,
340,.kontrollerlkabelkit
NEC 6xi 2790,. 6x,intem, 5490,. ekstern SCSI
Sony CDU77E, 4x, ATAPI990,. 684kb1s 250ms
Sony 76S , 4x, SCSI-2 1390,. 684kb/s 190ms
Toshiba kabinett for ekstern CD· ROM 1190,.
Toshiba 4x intern XM5422B IDE 1290,. XM5401B SCSI 1790,.
Toshiba 6,7x intem XM SS22B IDE 1440,.XM3701B SCSI 2990,.
Future Domain E·IDE CD· Rom kontr 290,.
CD·ROM brennere fra Philips og Sony RtNG

Vi har også stort utvalg i HD·kontrollere til PC. ACCULOGIC·ADAPTEC·
BUSLOGIC·FUTURE DOMAIN·MYLEX·PROMISE·TRANTOR RING
Eksteme harddisk·kabinetter,kabler og monteringskil. RtNG for pris

NETTVERK
3COM Combe Elhertink IIIB RING
PC
Ariadne 2390,. ElhernettskOrl mlparalellport A2I3I4000
A
l·Card Plus 3590,. Ethemeftskort A60011200 (PCMCIA)
A
Liana 990,. Nettverk for alle Amigaer (WB2.0) m. ledig paralellport A
Be om gratis prisliste nettverkskort til PC
PC

PRINTERE
Blekkskrivere,laserprinlere,malriseprinlere.
CANON, CITIZEN, FARGO, HEWLETT·PACKARD,
KODAK,LEXMARK,OKI,STAR. RING for gratis prinlertisle
CANON BJ-30 /BJ·200/BJ·230 2090,42240,.13490,. svartfllVii PC·A
CANON BJC-70/BJC-4oooIBJC-600E 2990,43140,44490,.
PC·A
CANON LBp·460 Laser 3890,.
PC·A
Epson Stylus Golor Il 720dpi 4260,.
PC·A
EPSON Blekkskriver SlyIus Pro 6590,. Pro XL 15790,.
PC·A
HP Deskjel340/6OOI66OC185OC 2640,42790,.13790,45090,.
PC·A
HP Lase~el5L 5290,.
PC·A
Lexmark Colorjet 1020 2490,.
PC·A
OKI Blekkskriver 300C 2790,. 2010 3590,.
PC·A
OKI Laser 400W 3740,.
PC·A
Fargebånd ,papir og rekvisna RING oppgi printermodell
PC·A

RAM
RfNG FOR DAGENS PRIS!
2MB PCMCIA 1590,. 4MB PCMCIA 2590,. 16-Bittil A600IAl200 A
A500 S12K RAM 490,. , A500t 1MB 590,. , A6OO 1MB 590,.
A
Ramkort A1200 OMB 690,.
A
DKB 3128 Ramkort for A3000I4000 3540,. max. 128MB Ram
A
SIMM
1MBx970ns 3 chip30 pin
279,.
9chip
359,.
4MBx970ns 3chip 30 pin
1040,.
9chip
1340,.
4MB72pin 70nslx32
740,.
lx36
940,.
8MB72pin 7Oos2x32
1490,.
2x36
1940,.
16MB72pin 70ns4x32
3190,.
4x36
3990,.
32MB 72 pin 70ns8x32
6990,.
8x36
7990,.
EDO Ram 60ns 4MB 840,. 8MB 1590,. 16MB 4140,. 32MB 7690,.
Simmkonverter4stk3Opinlili slk 72pin 240,.
512kb Pipeline Bursl Cache Ram 390,.

REKVISITA
D-modem kabel 129,.1179,./249,.1 ,515110 meler
Alfa·dalaJoyslick·Mouse switch 249,.
Amiga Scartstereo-kabel 169,4209,.1249,. 21315 meler
Boks for 18/23 slk CD·Rom plaler mlCover 69,. 179,.
Diskettbøks 240slk 3,5' mAås 249,. stablevennlig
Diskeftbeks Posso for 150 slk 3,5" diskefter 199,. Slablevennlig
Diskettbcks40/6011001120sIk3,S'mAås 49,.159,.169,.199,.
Disketter. Vi har diskefter i alle priskfasser.Fra kr 39,. RfNG
Harddiskkabel·kn A1200 fra 2,5" til 3,5" HD 290,.
Pamel·Kabel5m mldiskett 390,.
PC· Scart 1,5 m309,. 9pin hann,phono hann · Scart
Printerkabel 2l3l5 meler 95,.1115,.1145,.
Rensediskett 3,S" 30,.
StøvdekselAl20016OO/SOO 69,.mykplasI79,. hardplasl(AI200)

PC·A
A
A
PC·A
PC·A
PC·A
PC·A
PC·A
A
A
PC
PC·A
PC·A
A

SCANNERE
AGFA ·CANON·DEXTRA·EPSON·HP·LOGITECH·MATADOR· MUSTEK·
PRIMAX·REUSYS·SHARp·UMAX RING
Epson GT-9000 2400DPI24-bi! A4 8140,. Diasadapter 5690,. PC·A
Primax håndscanner 256gråloner 840,.
PC
Primaxfarge·håndscanner400dpi 1640,.
PC
REUSYS A4 2400DPI farge 4340,.
PC

Adorage 2.5AGA 1190,- Animasjonssoftware for Genlocker
Ami File Sale User 379,. Pro 790,. Filbehandler
Aminet 99,. Aminett sett 1og 2 249,. pr sett
Art Departmenl Pro 2.51590,.T~ne og bildebehandlingsprogram
ASIM CDFS 3.0 640,. Filredigering CD·ROM til Amiga
Bars and Pipes Pro 2.5 2590,. Midi Sequencer

CD32
A
A
A
Brilliance2.0 24bnl~ne·oganimprogr.690,.
A
Can Do 3.0 1990,- programmering
A
Clarissa Pro 3.0 2990,. Animasjonssoftware lor digitizer
PC
Corel Draw 3N14N/5E 690,41340,44590,.
PC
CygnusED3.S 1090,.
A
DeLuxe PaintS 1040,.
A
DevPak 111790,. assemblerprogr
A
Direclory Opus 5.0 719,. Filhåndtering
A
Disk Expander 339,. gir deg opp til 50% mer plass på harddisk A
Dislanl Suns 5.0 340,. Aslronomi
A
FinalCopy 1Iv2 640,.lekslbehandling
A
Final Data 640,.dalabase
A
Final Writer v4 1790,. lekslbeh.. mlDTP·funksjon
A
Final Writer,v2 norsk 840,. mIN. ordlisle,stavekontroll
A
Image FX 1.S 690,. TILBUD v2.0 2990,. 24-bn tegnepr
A
Imagine 3.0 1590,. Raytracing, Anim.
A
UghlWave 3D PAL 5990,. Raytracing for proffene
A
Lotus 1-2-3 S.04890,. LotusOrganizerI390,.
PC
Microsoft ExeI S.O3640,- Office Sid4.2 5270,. Pro 4.3 6790,.
PC
Microsoft Word 6.0 Win 3590,.
PC
Mini Office 690,.Grafikk, r~neark,dalabase,lekslb.
A
Music·X 2.0 1640,. Inkl. Nolalor·X, musikkprogram
A
Norman Virus Conlrol W95 890,.
PC
Pageslream3.02940,.
A
Personal Paint v6 .1690,. T~ning,animasjon,bildebeh .
A
Phologenics 1.2 690,. 24·bil grafikk, tegneprogram,manipulering A
PholoUte 390,.PhotoCD program for CD 32
CD32
Real 3D CIassic 1090,. Professional3.0 4490,.
A
Røtter 3.0 700,. Slektforskningsprogram, svensk
A
SAS Cv.6.5 (Lattiee C) 1490,., programmering i C
A
Scala MM210 690,. Multimediaprogram TILBUD
A
Scala MM300 2690,. MM400 4290,. Multimediaprogram
A
Sludio 2.0 Pro 590,. Printerdrivere for HP,Canon,Epson
A
Superbase Personat IV 1875,. ProfessionallVv1.3 3490,.
A
Superjam 1.1 490,. Musikkprogram for Amiga TILBUD
A
Superjam 490,. Musikkprogram for Windows TILBUD
PC
Termile 490,. Kommunikasjonsprogram mlinlemet
A
Trapfax 840,. Faxprogram
A
Turbo Cale 2 790,. Regneark
A
Visla Pro 3.0 390,. Landskapsbygging . Krever min. 6MB Ram A
Visla Pro Ule 390,. Landskapsbygging. Krever min 2MBRam
A
Windows 9S RING
PC
WordPertecl6.1Win2790,.
PC
Worctworth 3.1 1090,. Tekstbehandling WW3.1 SE 790,.
A
X·Copy Professional 340,. Kopieringsprogram
A

SPILL
AMIGA, be om gralis spil1·1isle over 400 titler
A
.....CD-32 , be om gratis spill·lisle over 100 titler
CD32
CDTV, be om gratis spill·liste
CDTV
PC·CDROM Over 400 titler kan skaffes. RfNG for gratis lisle.
PC
PC·MSDOS Over 600 tilter kan skaffes. RING for gratis lisle
PC
CDROM Eroliske titler, kun for voksne(t 18 år) RING for gralis lisle. PC·A

UNDERVISNING.
Vi føreren rekke undervisningsprogram for barn og voksne
Lek og lær, faktaprogrammer, underholdning, oppslagsverker m.m.
Be om gratis prisliste for PC eller Amiga
PC·A
Salgsbetingelser,
Alfe prfser er inkfusive merverdiavgifl
Alfe varer sendes I oppkrav. Porto og oppkravsgebyr (17 kr)
kommer Ilillegg, Ved kjøp over 12.000 kroner får du varene fraktfrilt
Vi tar forbehofd mol trykkfeil. Rett til prisendringer uIen var· ~
sel,
Retur av varer; etter kjøpslovens regler.
'YZa.A.
&N
Reklamasjon Innen 10 dager.
BBS:
22104646-22100693
Maslers har egan konferanse på CRUSADERS BBS, der du kan bestille
varer og stille spørsmål.

O·KONTANT· AVBETALING!

Tlf. 227204 77 ~ ~ A... S'--'-'~ ~S
i " ' ..... ~
___ ~~
Fax: 2265 85 43 Brobekkveien "104 - OS8a Oslo

Åpent: 10-22 (17-22 kun telefon)
Lø/Sø,:12-18(kuntelefon)
O-kontant Avbetaling

I

Finner du samme produkt billigere hos andre. Fortell oss det. Kanskje har vi nettopp satt ned prisen, eller kanskje kan vi matche prisen!

•
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KICK PA PLAYSTATION
Med Playstation ble superrask 3D-grafikk for
første gang mulig på en spillemaskin til en
ikke altfor avskrekkende pris. Endelig kan så
godt som alle få ta del i den hårreisende følelsen man får i en ekte digital 3D-verden. Men,
den virtuelle opplevelsen trenger absolutt
ikke stoppe med det, så langt der i fra. Bli
med inn i det TEKNOs medarbeider velger å
kalle den fjerde dimensjonen i dataspill.
I

AV ANDRE E. EIDE

Dette har overhodet ikke noe
å gjøre med Virtual Realitybriller, eller annet rådyrt fiksfakseri du må investere i. For
noen små hundrelapper alene
kan du forbedre spilloppleveIsen radikalt, og til og med
kjeften på mor eller kanskje
kjæresten som støtt og stadig
klager på at du hele tiden sliter sofaen foran husets 28tommer. Mitt råd er - anskaff
en ekstra joypad, og inviter
dem med på leken. For visst
kan det være moro å sitte og
spille for seg selv. Men følelsen kommer aldri opp mot
den angsten du får når du blir
jaktet på aven tungt bevæpnet kamerat i mørke korridorer, eller gleden av å dundre
forbi din far idet han mister
kontrollen gjennom den siste
svingen før målstreken.
En stor TV, et skikkelig
stereoanlegg, og to kontrollere er altså nok til å innta den
fjerde dimensjonen. Så er det
bare å samle en haug med
venner, jo flere jo bedre, og
diske opp med litt snacks, pizza og noe godt å drikke. Eneste lille problem blir selvsagt
valg a spill, for smaken er
som baken sies det, og du
gjør lurt i å ha et lite utvalg
som egner seg for to eller flere spillere. Om ikke utvalget
til Playstation er av det stør-

TEKNO

ste , er i hvert fall variasjonen
god. Jeg har testet tre spill
som egner seg for alle som
ønsker å arrangere et skikkelig Playstation-party.

TEKKEN
I mine øyne er Tekken det desidert beste to-player-spillet
på Playstation til nå. Du kan
velge mellom åtte forskjellige

kamphaner, alle med sinnssykt heftige spesialtriks og
egenskaper. For alle som liker slåssespill av Street Fighter-typen har Tekken alt du
kan drømme om . Ekstremt
god og ikke minst kjapp aografikk. veldig gode lydeffekter og en drøss med kule musikkspor. Selve spillet er såpass enkelt at du lærer de
viktigste spark. slag og triks
på meget kort tid. Det er nemlig timingen som avgjør h orvidt du stikker a med seieren, og det er her du må legge
inn noen treningsøkter om du
ønsker å bli god. Ved et kjapt
trykk på to av knappene kan
du leke fly med motstandere,
eller sende dem hodestups ut
i periferien. Enkelte av spesi-

altriksene er faktisk så ekstreme at latterkrampen tar
deg hver gang du får dem til,
samtidig som du naturligvis
høster stormende applaus fra
alle tilskuere. Når seieren er
et faktum . får du også se avgjørende sekvens i superslow-motion, og figuren din
danse triumferende rundt på
skjermen . Heftige saker!
Nå er det altså ingen
grunn til å bli fysisk hver gang
naboen forstyrrer nattesøvnen
med musikk på full guffe.
Hvorfor leke Rambo og utsette deg selv for reell fare, når
du heller kan utfordre til en
digital duell? Våpenvalget er
klart - en joypad til hver av
duellantene . Øvrige regler eksisterer ikke, men ekte gentlemen praktiserer selvsagt
ikke slag når motstander ligger nede, eller står med ryggen til. Da er alt klappet og
klart .. . Ready .... Fight!

Score : 90%
EXTREME GAMES
Dette er spillet du godt kan
vise skjøre medlemmer i familien eller venneflokken. Man
kan riktignok bruke knyttneven og andre sleske triks for å
kjempe til seg en plass på seierspallen også her, men det
er absolutt ikke nødvendig.
Mor vil sikkert la seg fascinere- av den fabelaktige naturen

og bakgrunnsgrafikken i spillet, mens far og lillebror sikkert jubler over endelig å ha
mulighet til å hoppe splitthopp stilrent o er trikken . Ex-

treme Garnes ligner egentlig
på et vanlig bilspill . men skiller seg ut ved at en bruker ett
av fire litt mer freaka fremkomstmidler. Velg mellom
skateboard, roIJerblades. sykkel eller det mer uvanlige liggebrettet - før du, selvsagt
iført hjelm og annen beskyttelse, setter utfor en av fem
forskjellige baner. Variasjonen i grafikken er stor, og lydeffektene er gode nok, dog
langt i fra av samme kaliber
som i Tekken . To kan spille

du ingen vei. Her er det bare
trening, trening og atter trening som hjelper om du har
ønske om å bli en dyktig pilot.
Linker du to maskiner
sammen, kan du friske opp
treningsøktene med å spille
mot en venn. Så slipper dere
å irritere dere over datamotstandere med lynreflekser,
som støtt og stadig tar innersvingen rett før målstreken.
Etter en stund vil du se at
begge begynner å få teken,
elendige prøveturer til tross.
Den ekte spillegleden melder
seg snikende, helt til du plutselig er totalt hektet. Å blåse
ut turboen rett før man er i
ferd med å ta igjen en motstander over et skrekkinngytende hopp , gir rett og slett
en følelse som vanskelig kan
beskrives med ord.
Ellers i spillet har man
seks baner å velge mellom alle med totalt forskjellige
omgivelser. Langs løypene
finnes to typer symboler. En
stjerne som du kan bruke til å
samtidig ved at skjermen deles i to. Dette bremser spillet
noe, og naturopplevelsen blir
ikke akkurat den samme.
Men, spillbarheten er i aretatt og spillegleden igj n øket
betraktelig. Ypperlig for alle
som er lei av tradisjonelle kjØrespill , eller foretrekker å
prøv skateboard uten å være
nødt til å polstre seg først.
Kanskje Sony kunne tenke seg
å lage et snowboardspill
spunnet rundt samme konsept? Ja takk, sier jeg, og sikkert mange nyfrelste snowboard-fans med meg.

Scor. : 85%
WIPEOUT
Wipeout er kanskje det råeste
spillet man får tak i til Pla station for tiden. Det hele kan
best beskrives som en forrykende digital berg-og-dalbane som gir mer sug i magen
enn lukten av bestemors n stekte vafler. Her svever du
nemlig bare noen få fattige
meter over bakken, mens du i
hyst risk hastighet utøver
hårreisende manøvre i jakten
på førsteplassen i - Anti Gravit ' Racing.
Joda, det høres unektelig
litt naturstridig ut, og du vil
da også banne på at .det er
umulig å få til noe fornuftig i
dette spillet - en liten stund.
For uten tålmodighet kommer

plukke opp våpen - selvsøkende rak tter, miner og turbo er
noen stikkord. Det andre symbolet er en blå pil som gir deg
en hastighetsøkning for n
kortere periode.
Nå er ikke alt bare fryd og
gammen i Wipeout. Enkelte
små «feil» i programmet, fører
til noen merkelige resultater i
kampens hete. Når man kolliderer med en motstander får
begge ofte en latterlig stor
hastighet. Den ekstreme hastigheten resulterer nesten alltid i at man hardt og brutalt
dundrer inn i betongen, rett
og slett fordi det er umulig å
svinge i tide. Datamotstanderne derimot, er utstyrt med ek-

per, hopper og sklitakler,
mens et flygend kamera viser deg hele seansen fra alskens mulige vinkler. Du hører publikums jubelbrus, og
en kommentator som, riktignok litt uinspirert, beskriver
kampen så godt han makter.
For de ikke fullt
så fotballfrelste sofasporterne der ute, er
kanskje Actua Golf
mer på sin plass. Nok
en gang stilig 3Dgrafikk, hvor du faktisk kan tusle rundt
på banen og granske
alle mulige skråninger og vannpytter i
detalj . Golferen selv
er representert i fan-

for alle Playstation-eiende
sportsfreaks, og andre som
drØmmer om å banke England
på bortebane - med fire mann
utvist og Drillo i mål (eller
mest av alt vil klare hole-inone med bind for øynene) .

streme lynreflekser, og fosser
elegant gjennom de krappeste
svinger - selv om det så er
l sets hastighet de be eger
seg med. Ikke særlig kult, og
kraftig irriterende - spesielt
når det skjer rett før målstreken . Detaljer kanskje , men
like fullt sJikt som spilltesterne skulle kvitret om lenge før
spillet havnet i butikken. Spiller man to stykker mot hverandre. er ikke dette noe stort

minus, siden begge da må
bale med det samme problemet.
Små innvendinger til tross,
Wipeout er en skikkelig Playstation-klassiker alle «hardeore» spillfreakere anbefales å
skaffe . Når man mestrer kontrollen. gir dette spillet en følelse få PC-spill kan etterligne.

Scor.: 90%
TEKNO

TEKNOs medarbeider
Bjørn Lynne er på
markedet med en ny
CD - Witchwood.

I

AV INGE MATLAND

- Hvordan Hkk du ideen til å
lage denne platen?
- Da jeg flyttet fra Norge
til England for ca. et år siden.
tok det ikke lange stunden før
jeg begynte å savne Norge.
skogen. fisketurer. og ikke
minst; snø! Det eneste som
kommer av «snø» her borte er
litt slaps av og til. Nå er jeg
engang slik at alt som foregår
oppe i hodet mitt gjerne kommer ut i form av musikk. så i
min hjemlengsel begynte jeg å
skrive en del «heilnorsk» musikk. eller om du vil. en slags
moderne form for folkemusikk
med inspirasjon fra artister
som Mike Oldfield. Clannad
osv.. men med et mer nordisk
utgangspunkt.

Midt oppe i dette kom
også Team 17 -spillet «Witchwood» som skulle foregå i
skog og mark. og som jeg
skulle skrive musikken til.
Dermed ble jeg enda mer
«back to nature»-stemt. Nå
har det seg slik at selve spillet Witchwood ble kansellert
noen måneder senere. men
musikken var der. og jeg bare
måtte gjøre noe med den.
- Gjør du alt på CDen
selv?
- Jeg har skrevet all musikken og spiller alle instrumentene. bortsett fra gitar.
Jeg syntes jeg måtte få en
som var god til å spille gitar
til å gjøre det for meg. Så jeg
spurte en kompis her borte.
Ken Senior. om han ville spille
gitar på skiva mi, og det ville
han gjerne. Ken er også solomusiker. han har gitt ut flere
demo-taper. Han kommer
med sin første CD til høsten. I
noen av tilfellene skrev jeg gitardelene på platen note-fornote. og Ken bare lirte det av
seg; men på andre biter var
også Ken med på å skrive.
- Hvordan gikk du frem
for å få utgitt denne CDen?
- Det finnes en del plateselskaper rundt omkring i verden som er veldig hissige på å

DIGITAL ART: TEKNOs Bjørn Lynne presenterer sin digitale
musikk i lekker. digital innpakning...

utgi nordisk musikk. Et av disse er det italienske selskapet
Mellow Records. som jeg
sendte en demo-tape til. og de
var faktisk svært raske med å
si jatakk. Det finnes visstnok
lyttere rundt omkring i verden
som hele tiden er på jakt etter
pop/rock/elektronisk musikk
som har influenser fra Norden. Så da Mellow Records
hørte blandingen av moderne
synther osv.. med et snev av
nordisk-lydende folklore. så
ble de svært så entusiastiske
og ville gi ut skiva med en
gang.
- Witchwood er litt annerledes enn det du tidligere har utgitt?
- Ja. dette er et slags musikalsk sidespor for meg. Vanligvis låter jeg mye mer elektronisk. og mer inspirert av
slike små trivielle ting som
kosmos. «life & the universe».

GJORDE ALL MUSIKKEN:
Bjørn Lynne og Ken Senior.

tid og rom. dimensjoner osv.
Vanligvis oser musikken min
av elektronikk og en hel-syntetisk atmosfære. og det er
nok slik det kommer til å
være i fremtiden også.
- Hva slags utstyr har du
brukt?
- Oj . Det blir vel litt for
langt hvis jeg skal gå i dybden
om hva jeg brukte til hva osv ..
så jeg får bare ramse opp
ganske raskt: Synthene jeg
har brukt er Alesis QuadraSynth S4. en Ensoniq SQ-R+.
en Roland JX8P (fin gammel) .
en Roland Juno-2 (liten og
søt) - og en Novation Bass
Station. en ganske morsom
liten analog sak som visstnok
selger som varmt hvetebrød
nå om dagen. Sampling ble
gjort på en gammel og sliten
Roland S-550 sampler og på
et SoundBlaster AWE32 med
8 MB RAM. Alt dette ble spilt
av i ett fra en sequencer og
tatt opp på to av sporene på
en Alesis ADAT åttespors digital båndopptaker. De øvrige
seks sporene ble brukt til gi-

tar (Ken spiller en Fender
Stratocaster), fløyter, vokal
og andre rariteter som en
gammel mellotron som jeg
fikk låne. Den er en svært primitiv «sampler» fra tidlig på
70-tallet, med små biter av
analog tape som tilhører hver
tangent. Den veier omtrent et
halvt tonn og tar to timer å
stemme, men den har en herlig sound.
Til slutt ble hele greia
kjørt gjennom en Behringer
Ultrafex Il som er en sånn vidundermaskin som piffer opp
lyden, mikset gjennom en Spirit Folio Si og ned på vanlig
to-spors DAT-tape. Den sendte jeg av gårde til plateselskapet, og de ordnet resten.
- Alt dette utstyret koster vel nesk?
- Faktisk ikke! Alt dette er
ganske rimelige greier, i forhold til hva man kan vente
seg. Det er vel utstyr her for
kanskje 50.000 kroner, og
over halvparten av det er for
den ADAT-maskinen, som
man strengt tatt bare trenger
hvis man har tenkt til å legge
på akustiske ting som vokaler,
gitarer osv. Det hele er veldig
kompakt, og jeg har alt satt
opp inne på det lille studioet
mitt. Den mellotronen jeg fikk
låne, fikk vi imidlertid ikke
plass til inne på studioet, så
jeg måtte stå på gangen og
spille på den, med lange kabler inn til miksebordet!
Du kan godt komme i gang
med å utgi egen CD i dag, hvis
du har utstyr for rundt 1520.000 kroner. Hvis du allerede har en datamaskin, altså.
Og det har vel alle som leser
TEKNO. Det er ikke slik lenger at man må i et studio til
ørten millioner dollar for å få
spilt inn en skive.
- Hyordan kan folk få tak
J CDen?
- Witchwood kommer
dessverre ikke til å selges
over disk i platebutikkene i
Skandinavia, men jeg har et
lager av CDene mine som jeg
selger selv. 150 kroner dekker både CDen, forpakning og
porto, så hvis noen er interessert kan de bare ta kontakt på
bjorn@team t 7.com eller
Bjørn Lynne, Team 17 Software, Longlands House,
Wakefield Road, Ossett,
West Yorkshire WF5 9JS,
ENGLAND.

Norstedts Multimedia
ble kanskje det første
forlaget i verden som
lanserte en diktsamling på CD-ROM:
Malin Lindroths
«Skitunge».
I AV JOAKIM NORLING
Det kalles «interaktiv poesi»,
men interaktiviteten begrenser seg i dette tilfellet til at
man skal holde rede på markøren. Når den blir en hånd
kan man flytte en ting, når
den blir en pekefinger kan
man klikke på noe. og når den
blir til en gående gubbe kan
man komme seg videre.
Ski tunge er faktisk en ganske bra diktsamling. Lindroth
skriver en vemodig bypoesi,
og produsentene - elever ved
multimedialinjen på St.ockholms universitet - har lykkes
vel med å forsterke diktenes
s temninge r . Diktsamlingens
«hjem» utgjøres aven småsjusket bar. med Malin
Lindroth selv lutende mot
bardisken. Derfra kan man gå
videre ut på byen, inn i Malins
hjem osv.

I

BAREN: Det er her det begynner ...

Ved en anledning finner
man f. eks. et prospektkort
med seks utbyttbare bilder.
Når man klikker, vises et. akkert bildespi1l med blomster.
svenske sommerenger osv. Så
plutselig a brytes idvllen av
en kort. ganske ekkel QuickTime-film,
forestillende kryllinger
i et slakteri.
Samme fØlelse av forvridd. forfalsket

idyll finnes i Lindroths dikt.
Med tanke på at de kunstneriske ambiSjonene er så vel
gjennomført, er det kjedelig å
behøve å skrive at opplevelsen tidvis nesten blir totalt
ødelagt av tekniske ufullkommenh ter. Her vrimler det av
hakkendelydspor, rykk nde
QuickTime-filmer og forsinkede hendelser. Dessuten er det
en evinnelig venting hver gang
det skal byttes scene .
Maskinvarekravene er be-

skjcdne: 486SX33, 8 MB
RAM, 2X CD-ROM for PC ,

68030, 8 MB RAM , 2X CDROM for Mac. Men til tross
for at jeg testkjørte på en Mac
med 68040-prosessor. hadde
jeg altså store problem'r med
denne skiven. Det drar dessverre ned helhetsinntrykket.
Malin Lindroth: Skitunge
Norstedts Multimedia,
Stockholm

------------------------------- --- ------

ELEKTRA 96 - SIR
Endelig fikk Norge
sin første store dataog videokunstfestival.
Etter all forhåndsomtale om
STØRST. DYREST. BEST os .,
må jeg vel si meg enig, hvis vi
snakker om norske forhold .
Elektra 96 var imidJertid
også full av tekniske feil, misforståeJscF og rot i forhold til
utstillerne. Lista er lang. Hel-

u

digviS tror jeg arrangørene og
de jnvol erte er dette bevisst.
og jeg regner med at det vil
foretas visse omstruktureringer ed neste arrangement.
En av dagene jeg hadde
satt av til besøk sammen med
mine barn, Vilr halvparten av
installasjonene «ute av drift service pågår». Klart, sånt utst}T er fintfølende . Men uten
tlekHikere om passer Uå (eller med telmlk re som har
søndagsfri) . kan man like

OG KOLLAPS

gjerne stenge. Så stod jeg i kØ
sammen med sønnen min,
som er cyber på s·i n hals, og
hadde store t'o~'entninger Ul
Egget. Etter en time ar vi
fremme, men han var dessverre litt for liten.
Jeg hadde fortalt ham om
multikunstneren L-aurle Anderson og hennes spennede
ins tall asj on e.f . Vi prø~de den
ene, tok på hansker. Død. Så
den neste. Lyden var dØd.
Jeg fikk mye kjeft a unge-

ne, og måtte forklaI1e at selv
om det var sånn der nå, var
det mulig at det en gang i
fremtiden ville bli bedre. Da
de ikke hadde fått prøve noe
som helst, ble jeg t\unget
med på en spillebule i byen
etterpå , og på veien hjem så
vi på bildene fra Toy Story.
Men jeg ønsker Elektra
vell\fommen tilbake, tm annen
gaag, et annet år. i en annen
form .
cybRjenni

y

Multimedia , sier folk og får stjerner i
øynene, vind i håret og dotter i ørene .
Surfing på I nternett. Nye spill og andre
programmer med mer fancy grafikk og
feitere lyd. Muligheten til å mekke sam·
men egne dataprogrammer · spille inn
musikk, legge inn bilder, lage anima·
sjoner og videosnutter.
For å sikre deg at opple ·
velsen svarer til forventning·
ene, må du kjøpe kval itet.
For det hjelper lite med en
kraftig maskin, hvis resten av utstyret
ikke holder mål. Du trenger en skjerm
som matcher grafikkortet i maskinen,
16·bits lydkort, skikkelige høyttalere og
en god CD· ROM spiller.
Sony har noen av de beste og mest
avanserte CD·spillerne, TV 'ene og stereo·
anleggene som finnes på markedet.
Dataproduktene våre bygger på samme
overlegne teknologi. Derfor er du garan ·
tert kval itet når du kjøper Sony enten vi
snakker om multimed ia·kit, høyttalere,
CD· ROM spiller eller dataskjerm .

For mange begynner eventyret med innkjøp aven
multimediapakke. I Sonys Multimedia·kit, CSO·160
MK, får du et 16·bits kvalitets·lydkort og 3 spen ·
nende CO· titler i tillegg til Sony 4x CO· ROM spiller
og Sony høyttalere. Og kanskj e best av alt · et eget
program som gj ør installasj onen så enkel som overhodet mulig .

....
...
...
••••

•••••
•••••
• A••

Be også om å få se og høre skjermer, høyttalere og annet multimediatilbehør fra Sony .
Vil du vite hvor du får kjøpt din Sony? Ring grønt nr. 800 81 005 .
http://www.sonynordic.no/sonynordic

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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: Vi slår til med flere unike sider på the won- •
•
•
•• derful world of WWW...
•
•
•
• Dette er faktisk blitt en ganske berømt side ute i den store
•
• verden. Hvorfor? Det er kanskje litt uvanlig å samle på spy- •
•
: poser. Og i hvert fall å scanne disse inn og legge dem på
•
• hjemmesiden sin.
•
http://www.pvv.unit.no/-bct/spypose/ •
•
•
•

Liker du gutter
som bruker all
tid på data?

ETITS

ITS lET HITS

: Poteter er både billige og næringsrike. Bare de ikke var så
• kjedelige. Skaperen av disse sidene synes ikke det. Hun sy• nes faktisk at poteter er så godt at hun har lagt ut oppskrif• ter på hjemmesiden sin.
:

http://www.netside.com:80/-scarlettl :

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

Anne-Marit Stenberg (17):

Gutter som driver mye med
data sitter jo bare inne og
knotter, så jeg ser ikke så
mye til dem. Men noen av
dem er nok veeeidig kjekke.

: Består forskerstanden av 60 år gamle grå menn i hvite frak• ker? Mest for damer, denne kanskje. En «kalender» med for• skere som ikke helt samsvarer med ovenstående klisje.
•

Monica Iselin Evang (17):

De guttene jeg har møtt
på lnternet virker jo ganske greie, men straks de
kommer vekk fra PCen
lengter de tilbake ...

:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:
•
•

http://studmuffins.clever.netffakeAPeek.html :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

: Få med deg dagen~ Zen. Et klokt ord på veien ut i den store :
• verden. Men du rna ha Netscape 2.0 eller noe annet som kan •
• kjøre Java-applets.
•
•

•

http://www2.wl·ldpwl..com/ll.TldpWl·/javascriptzen.html ·

•

: Skap ditt eget vesen , send det ut i Technosphere-verdenen,
• og håp at alt går bra. Innimellom får du postkort fra ham!
• henne, med fortellinger om store hendelser.
:

•

•

http://\,,ww.lond-inst.ac.ukITechnoSphere/ :

Silje lngvoldstad (18):

De fleste gutter som driver med data har en litt
lat holdning til andre ting.
De må bli litt mer utadvendte!

:

•

ET S ET ITS ~

•
•

......... ,................•

... håndplukket av Geir-Erik Nielsen!
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Bengt FrimeX'n i Karlsun1 har laget dette bitdet - «FarniUen).) - som virkeUg utnytte"
noen av tines,sene ; Photoshop og Kai's Power 100ls. Bengt job~er pi en Maointo;dt
Centr;s 660AV med 24MB .RAM. Stik taget ha.n bildet: «J.eg O'tynie med fl laste inn et
bilde av noen smykker . Så fittrerte jeg det i KPT med ~orte, -titteret. Videre inn i
fraktalgeneratoren. der jeg fant noe som så ut som et tfe. Da je'g sktUdde Htt på
kontroUene. så traktalen plutselig ut Som to øyne Og en mU,nA. Da OKet jeg. oø btanttet
smykkebHdet med traktalen. Derette,r ta jeg på lyseHe,kttiUeret i PhotoshOP og (<I inn
strukturkanal RØD tor å tå f.rem en teetin,g av: «tørt $,kino>i'. Bakgrunn og ramme er
taget med Tex-ture i KPT Og pajntbrushtunksjonen tor 30-enekt. 0 .BS1 Manuett! litt
gaUssisk UskCifrplt-et i bakgrunnen ,ir dybådøtelse. PS: Jeg tror: de er n ,mv-esener!»

Jonathan Reiset i Kar(skogCl er
m.ne, tor denebildet. med
fiUelen «Mondo». Det er roode,tl.rt i TrueSpace 2.0. på en 75
MHz OX4 med 8 MB RAM. BH ~et
ten ble Laget i Ado.be PhOfoshop
3. 04. Jonathiln torteU.r hvordGn
han gikk trem~ «Rendringen tok
ov er tire aaSer på 48"6-"1a<$kinen. så den endeUge rendringen
(med raytrac;'n 9) bl. gjott påe.n
120 MHz Peotium med 16~B
RAM i lru.Spa98 2 .Q;hI, hv:lt"et
tok tre time;r . (SUkk! Er det noen
der ute som har gatt lei av sin
Siti'Oon Ciraphics Workst fU;'OO. så
tar jeg gjeeeerne im.ot den ...).
Theat",eMoodoer et teater i
Aløh,abet City. New Yoftk.»

'.NO ,
Alle som får bilder på trykk iGa~ fir((llaytraoo! The

POV-RayCD-1l0M» . posteni Adressen:·JlK.NO, Galleriet, postboks 131 HOlmlia, 1203 OSlo.
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' ORCHID

SoundWave 32IUIII11L"

mH

.l6-bit Stereo Sound Card and A udio Workstation .

. ,1E S t

•$ ~
•• . .
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•

PC World Norge '
nr. 9·1995

Orchid SOUlldWave 32 Pro Iydko.r t med Sou,ndBlaster, Adlib,
WindowsSound System, Roland MT32, General MIOllydstøfte,' alt
på samme ,kort. Sammen med en OSP lydprosessor og 2MB
ROM med wavetable samples, SCSI interface til CP-ROM spiller .
skulle man ha bortimot det pe~ekte Iydkort.pakke . .
Orchid SoundWave 32 Pro kan leveres i pakke rl)ed 4x CD-ROM
spiller og·flere lydprogram, høyttalere, mikrofon og 10 CD title
med mange artige spill og program.
Orchid SoundWave 32 Pro klarer i tille.gg å levere s~mtidig lyd
med SoundBlaster og General MIOI, ,dette gir optimal lyd.

. Forhør deg også om Orchids .nye
Windows95 Plug&Play lydkort INuSound".

",
Kontakt din nærmeste dataforhandler i dag!
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AN' ARROW COMP'A NY '
Postboks 4553 Torshov - 0404 OSLO
Sagveien 17 - 0458 OSLO
Telefon 22 37 60 20 - Fax 22 37 41 40

