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Savner du en PC som kan snakke? 
Skulle du ønske at du bare kunne be den 
om å gjøre noe, så gjorde den det? Hadde 
det ikke vært fint om rapportene dine 
kunne suppleres med muntlige kommen
tarer og kanskje musikk og bilder? Og 
ville det ikke vært fint om du kunne få til 
alt dette uten at det kostet skjorta? For 
det kan du nemlig hvis du går til anskaf
felse av SoundBlaster CD 16 Performance 
Pack. For bare noen få tusenlapper får du 
da en full multimedia pakke som gjør at 
du med din egen PC kan manipulere med 
tale, musikk og bilder . 

..... .., SoundBlaster CD16 
� :::�\l\\i\'(\ed��O(. Performance Pack og andre 
, ':�(adeV-i\n��ø�?� de�ne \ spennende multimedia-\ n�nd\e\�� ��v-os\nads\(\\\ \ produkter får du hos for-

sIden, � a'Jene a'J 
SoundBlasler CD'6 Perførmance Pack får du før kun 
kr 3.990,· (4.868,· inld. mva.). Pakken inneholder følgende produkter: \ de\O.

nes�e�\l� i\'(\eala\NO(\ d , handlerne som er listet lE';;.;:'.... ... nederst på denne siden. 
SoundBlaster 16, ekte 16 bits lydkort • CD ROM spiller, Double Speed, Multi Session Photo CD • Creative 
Programvare, blant annet Voice Assist • Mikrofon og stereohøyttalere • 5 CD titler inneholdende PhotoStyler SE, 
Multimedia Encyclopedia, Animals, Just Granma and Me, Where in the world is Carmen San Diego. 

FORHANDLERE: 
Oslo: Akers Mic AS, Kongensgt. 14 , tlf: 22 33 55 55 
Computer Resources Int. AS, Frysjavn. 33 A, tlf.: 22 23 6893 
Datavarehuset AS, Breivollveien 25, tlf: 22 7244 40. (Ellers alle øvrige avdelinger.) 
Bergen: IQ Computer AS, Komediebakken 9, tlf.: 55 23 38 59 
Bodø: OK Data AS, Garnveien 6C, tlf.: 75 56 37 00 

DISTRIBUTØR 
I NORGE: 

NYE VAMS VEI 64 

1364 HVALSTAD 

TLF: 66 981810 

FAX: 66 981873 



Et liv etter 
døden? 
1 høst er det syv å r  siden Phi
lips for første gang snakket of
fentlig om CD-I. Og denne 
høsten lanseres CD-I på det 
norske markedet - ett år et
ter USA. Men det er en viktig 
forskjell: Nå kommer CD-I 
med den utvidelsen som har 
holdt produktet tilbake: Video. 

ørst med MPEG-1-
ISO-standarden som 
definerer kodingen 

......... av levende digital vi
deo - var det mulig for Philips 
å tilby denne utvidelsen til en 
overkommelig pris. Den er til
gjengelig i USA nå, og i Norge 
fra februar. Pris for spilleren: 
Under 5 0 0 0 .  Pris for video-ut
videlsen: 1500 .  

Jeg har sett MPEG video på 
CD-I, det som Philips selv kal
ler Video CD. Holder kvalite
ten? Det spørs hvilke krav man 
har - MPEG-kodingen er be
dre enn VHS, men klart dårli
gere enn Laserdisk. Jeg vil si at 
den er bedre enn j eg både fryk
tet og håpet. Philips' kompri
mering er bedre enn j eg fryk
tet, fordi den tross alt er noe 
bedre enn VHS. Oppløsningen 
er kanskje ikke mye bedre enn 
VHS, men det er et støyfritt, 
behagelig bilde. Den eneste si
tuasjonen der kodingen viser 
svakheter er ved zooming og 
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kraftig bevegelse, da kan bildet 
bli litt hakkete og piksellert. 

MPEG er bedre enn j eg hå
pet også fordi den er bedre enn 
VHS ,  kanskje så god at den i 
Europa vil henvise Laserdis
ken til et snevert feinschmec
ker-marked, eller i verste fall 
til skraphaugen. Video CD lig
ger klart under Laserdisken i 
oppløsning, farge- og bevegel
sesgjengivelse. I USA og Japan 
er Laserdisken godt etablert, 

setten, bl .a.  digital lyd, slite
styrke, og et nett format. For 
produsenten er den fantastisk 
billig å lage, både sammenlik
net med VHS-kassetten, og 
ikke minst med den langt dyre
re Laserdisken. 

Det betyr ikke at Philips har 
noen lett j obb med å lansere 
CD-I i markedet. Hvis det er 
video folk vil ha, så har engel
ske Nimbus lansert et adapter 
som kan vise 2 timer video fra 

CD-I holder seg strengt til 
CD-standarden (det jo Philips 
som har laget den), og får der
med kun 74 minutter video på 
en CD . De fleste spillefilmer er 
imidlertid på 8 5 -100 minutter. 
Enten må Philips gi ut dobbelt
plater, eller så må de gjøre som 
«Det Bestes Bøker» og skjære i 
ma terialet så det passer forma
tet (skrekk og gru ! ) .  

O g  i USA kom Panasonic på 
markedet denne måneden med 

men Philips har så ,----------------------------:;;0 den første 
3DO spille
ren - kraf
tig proses
sor, dobbel 
h a s t i g h e t  
C D - R O M ,  
bra spill
m a s k i n ,  
k r a f t i g  
støtte i in
dustrien, og 
digital vi
deo fra Su
p e r M a c  
kalt Cine
Pak. Heller 
ikke Com
modore har 
gitt seg. Et
ter fadesen 

sterk innflytelse 
over markedet i 
Europa, og det er 
sannsynlig at de vil 
boikotte denne 
teknologien (som 
de selv fant opp) 
for å etablere Video 
CD og CD-I i ste
det. 

Men CD-I er da 
mer enn video? Ja, 
men uten video var 
CD-I et dødt pro
dukt i markedet. 
En boks til 7 0 0 0  kr. 
der en kunne spille 
dataspill (som var 
dårligere enn Sega) 
og slå opp i opp
slagsbøker var rett og slett ikke 
salgbar. Interaktivitet var ikke 
nok, og prosessoren for svak. 

Video CD vil gjøre CD-I til 
et medium for spillefilm. Jeg vil 
tippe at Philips vil kjøre minst 
like mye på spillefilmtitler som 
interaktive titler når CD-I nå 
lanseres. Kvaliteten er kanskje 
god nok til å få aksept i forbru
kermarkedet som tross alt har 
akseptert VHS. Video CD har 
en rekke fordeler framfor kas-

de fleste av dagens CD-spille
re, til omtrent samme pris som 
video-adapteret til CD-I. Kon
septet heter til og med det sam
me som Philips' - Video CD ! 
D ata hentes ut av den optiske 
utgangen på CDen, og fores til 
adapteret. For å få plass til to 
timer bryter Nimbus glatt CD
standarden og pakker da ta tet
tere, og det viser seg at de fleste 
nye CD-spillere klarer å avspil
le dem uten problemer. 
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med CDTV er de tilbake med en 
ny, kraftigere (og billig) maskin 
kalt Amiga CD3 2 .  Kampen om 
plattformen for elektronisk 
publisering i forbrukermarke
det er altså i gang. Og i labora
toriene j obbes det med CDer 
med 2 timer spilletid og dobbel 
overføringsrate slik at den kan 
vise 2 timer høykvalitets 
MPEG-2-kodet video. 

Hva skal en stakkars for
bruker gjøre? 



Suksess 
Norges første multimedia
messe ble en suksess. Hele 
4000 mennesker fant veien ut 
til InfoRama. Også konfe
ransedelen ble godt b esøkt. 

Inntil ganske kort tid før 
åpningsdagen var suksessen 
rundt Multimedia '93 på ingen 
måte garantert. D et hersket 
mye usikkerhet blant utstil
lerne, og mange bestemte seg 
for å delta i siste liten. Infora
rna-sjef Arve Mokkelbost me
ner at årets messe fj ernet tvi
len rundt satsingen på multi
media, både for utstillerne og 
hans egen del. Det sterke kon
feranseprogrammet var av
gjørende for den høye delta
gelsen, mener han. 

Adobe
samling 

I likhet med sin hovedkonkur
rent, Aldus, til byr Adobe nå 
en svært billig samling med 
tegneprogrammet Illustrator, 
bildebehandlingsprogrammet 
Photoshop, vektoriserings
verktøyet Streamline, og font
effektverktøyet TypeAlign. 

I tillegg følger effektfont
samlingen Wildtype og 40 an
dre Type 1 fonter. Pakken 
koster 10. 2 0 0  kr, men finnes 
bare for pc. Så Mac-brukerne 
må fremdeles betale full pris 
for hvert program. 

Først DTP 
De fleste sentrale pro
gramvare-Ievernadø
rer for desktop pub
lishing vil være klare 
når Apple lanserer sin 
første PowerPC-mas
kin over jul. De nye 
RISC-prosessormaski
nene vil gi tre til åtte ganger 
høyere fart, alt ettersom, men 
bare elleve programvareleve
randører har konkretisert sine 
PowerPC-planer. 

De nye maskinene vil kun
ne kjøre gamle Mac-program
mer, men dette vil gå tregere 
enn dagens Quadra-modeller. 

Følgende leverandører har 
lovet ekte 3 2-bits versjoner 

NyYideo for 
Windows 

Microsoft er snart klar med en 
oppgradering av Video for 
Windows. Salget av systemet 
for levende video under Win
dows har gått tregt, men neste 
versjon har tatt mer hensyn til 
de profesjonelles behov. 

Den nye versjonen støtter 
SMPTE tidskoder, en kritisk 
funksjon for videoredigering. 
Grensesnittet for programme
ring mot systemet skal også ha 
blitt bedre. 

PROFFERE: Neste versjon av 
Video for Windows forsøker å 
dekke de profesjonelles behov. 

Ny MPC--stanclanl 
Endelig o:pllusteres standarden for muftimedia .. PCer, 
MUltime«l:ia Pelrformsncs Standard (:NIPe). 

MPCnivå l 
S'Ol1l har væ'tt 
standar:den 
@ppnå,er 

CM 

kraftig WldeT- Mul· ed" PC dimensjonert. t1m la 

Med 
MPC nivå � 
har man he
'Veit stan
dardennQe. 
Personlig 
meJ.llerjeg 
drenk1tJ.l1ll:e 
v:ært hecvet 
enda hilD

De kr-avene 
som ld�'e satt i 
flivål� 
ikke p� noen 
m.åte dekke opp de ktavene 
som i stilles til en multime
�ia-PC. Nivå l ""s�8:lncdame:m 
krevde kun en a86/iL6 SX 
med 2 megabyte RAM og 30 
megabyte harddisk. I dag 
:får man knapt:r.tO-k;inn en 
teksU>ehandier på 30 meg.a
b§le. En annen begr.ensnmg 
var kravet til CD-ROM 
spåll<er. Nivå l krevde en 
ooerløringshastighet på 150 
k�lQbyte pr. sekund , ,d�tte 
er lkke i næ:rlleten a,cv hv� 
dagens CD-applikasjoner 
krever. 

når Apple er klar: Adobe, Al
dus, Claris, Deneba, Frarne, 
Insignia, Microsoft, Quark og 
WordPerfect. 

YR-spill 
Spillprodusenten og Nintendo 
og arbeidsstasj onsleverandø
ren Silicon Graphics har gått 
sammen om å lage en ny gene
rasjon virtual reality spill. De 
fremtidige hjemmespillmaski
nene skal bruke en 64-bits 
MIPS RISC-prosessor, noe 
som vil gi full 3D-grafikk. 

ger. Nivå 2 .krever en 4 86/2,5 
SX med 4 megabyte RAM � 
150 megaby,te ltlaiIrddisk. Fw� 
megabyte RAM er latterl:ifg 
lite hvis man skal ar-belde 
med rnul!ti:media. Mini
m:wns:$ave1 btlil"de vært satt 
til At-te rn�gabwt:e, minst. 
�a'llet til: CD-ROM eJ: imid
lertid realistisk ... Det kreves 
nå en overføringshastighet 
på; anC) ftilob�.e pr. sekund. 

Skal du kjøpe multmre
dia-PC, vær da sikker på at 
maskineR minimum oppfy'l
ler bavene til MPC 2 .  (rI.QJ 

Maskinene vil først komme i 
en spillehall-versjon og sene
re, i 1 9 9 5 ,  en hjemmeversjon 
til rundt 2 0 0 0  kr. 
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L�raske 
bilder 

Progamvare fra det franske 
selskapet Live Picture kan bli 
et gjennombrudd for bildebe
handling. Foreløpig eksisterer 
programmet bare for Mac, 
men PC-versjonen er under 
utvikling, lover Live Picture. 

Programmet, ved samme 
navn, lar en Mac Quadra åpne 
en 1 0 0  - 5 0 0  MB store bildefil 
på 5 sekunder, noe som van
ligvis hadde tatt syv minutter. 
Filtere og j usteringer av bil
der på denne størrelsen går på 
sekunder. Dette gir brukere 
frihet til å eksprimentere med 
store bildefiler. 

Live Pictures vil bli tilgjen
gelig over j ul fra Harvard Sys
tems, som er kjent for sitt 
«Kais Powertools»-tillegg for 
Photoshop. 

Plakater 
Tidligere kunne plottere bare 
tegne tynne streker og ble føl
gelig mest brukt av ingeniører 
til utskrift av CAD/CAM-fi
ler. Men i det siste har plotter
ne fått skrivehoder som lager 
dekkfarge. 

Sist nytt på denne fronten 
er Xerox 8 9 5 4 .  Med en skri
verbredde på 1 3 0  cm, fri leng
de og postscript, gir denne 
skriveren nye muligheter for 
prøvetrykk og plakatproduk
sjon. Maksimal oppløsning på 
den store skriveren er på 400 
DPI. 

N å ligger riktignok prisen 
på Xerox 8954 i hundretusen
kroners-klassen, men flere fo
tosetterier er i ferd med å kjø
pe inn maskinen, noe som gir 
oss vanlig dødelige tilgang. 

STADIG STØRRE: Med en 
maksimal bredde på 1,3 meter 
og uendelig lengde kan du få til 
så store utskrifter du ønsker. 
Men det koster flesk. 

5 



Lynkiapp 
grafikk 

Det første grafikk-kortet for 
den lynraske PCI-kortstandar
den er i salg. Diamond Viper 
PCI gir 16 ,7 millioner farger 
(24 bit) i en skjermoppløsning 
på 800 x 6 0 0 .  Kortet bruker en 
Weitek 9000-brikke og oppnår 
en ytelse på 70 millioner Win
marks. Viper PCI importeres 
av Kjell Bakke, tlf. 63 83 20 0 0 .  

Sun 
multimedia 

Arbeidsstasj onleverandøren 
Sun har lansert tre multime
dia-maskiner, samt et videoka
mera og programvare for bil
detelefoner. Maskinene vil set
te brukere i stand til å dele 
skjermer, lyd og se video av 
hverandre. Med video-kompre
sjon vil systemet kunne kjøres 
over lokale og langdistanse
nettverk. 

Prisene vil i USA starte på 
37.000 kroner for SPARCclas
sic M med videokamera og gå 
opp til 12 0 . 0 0 0  kroner for 
SPARCstation 10M, også med 
videokamera. 

CD-ROM 
Creative CD-ROM Upgrade Double, Intern 
Sound Blaster CD Discovery, Intern 
Sound Blaster CD 16 Performance, Intern 
Sound Blaster CD 16 Premium, Intern 

S'ream
line 

Adobe Streamline, 
det første program
met som kunne 
konvertere punkt
grafikk til vektorer, 
er kommet i en ny 
versj on. Den største 
nyheten i 3 . 0  er mu
lighetene til å vek
torisere bilder med 
opptil 2 5 6  farger. 
Programmet har og
så fått et nytt og en
klere brukergrense
snitt med store verk
tøy for j ustering og 
redigering av bilder 
før vektoriseringen. 

Rising 
Sun 

Bruken av digital teknologi, 
både foran og bak kamera, 
bare øker i Hollywood. I spo
ret etter filmer som Termina
tor 2 , Jurassic Park og In the 
line of fire, kommer Rising 
Sun snart på norske kinoer. 
Orginalmanuset er er penn
ført av Michael Crichton, 

mannen bak Jurassic Park
boken. Som i Jurassic Park, 
har datateknolgi fått en sen
tral rolle i Rising Sun. 

rommet hos et stort j apansk
styrt selskap i Los Angeles. 

2.300 
3.300 
4.300 
4.950 

Filmen handler om en eldre 
erfaren detektiv (Sean Conne
ry) og en yngre, mer aggresiv 
politimann (Wesley Sipes) 
som får i oppdrag å løse mor
det på en ung kvinne i st yre-

Bruken av digital teknologi 
for manipulasjon av videobe
vis blir et sentralt tema i fil
men, og foran dataskjermen 
får Wesley Snipes gitt sin el
dre kollega en heftig leksjon i 
bruken av moderne teknologi. 

MULIIMEDIA FOR PC 
PC-TILBUD! 

Priseksempler på komplette LocalBus PC'er : 
486DX-33, MB RAM, 170 MB HD 12.000 
486DX2-50, 8 MB RAM, 250 MB HD 14.500 
486DX-SO, 8 MB RAM, 340 MB HD 15.500 
4865DX-66, 16 MB RAM, 340 MB HD 18.800 
14" Skjerm (1028x768), Cirrus Logic VLB 1 MB, 
mus, musmatte, MS-Dos 6.2, Windows 3.11 Norsk 

Pakketilbud 
NEC CD-ROM 

Gravis Ultrasound 16 
Roland SC-7 
Roland SCC-1 

CorelDRAW 3.0 Engelsk 
CorelDRAW 3.0 Norsk 
CorelDRAW 4.0 Engelsk 
CorelDRAW 4.0 Norsk 4.400 
Corel Artshow 2&3 i samme pakke 
Corel Professional Photos, mange titler 
The 7th Guest (CD) 
Day Of The Tentacle (CD) 
Leisure Suit Larry 6 (CD) 
Alone In The Dark + Jack In The Dark (CD) 
Microsoft Dinosaur 

1.290 
2.700 
3.700 

1.600 
1.800 
3.600 

490 
550 
300 
380 
380 
370 
590 

ltH 1ft iS i I J. i � I til' it! tø·f. 
Sound Blaster 16 SCSI-2 ASP, NEC 3x Intern 

med nødvendige kabler, mikrofon, Multimedia 

leksikon, The 7th Guest, Day Of The Tentacle, 

Corel Professional Photos (Valgfri tittel). 

Ring for å få tilsendt vår opppdaterte prisliste. 

NEC 3x, Intern, 200 ms, 450 kB/s 4.000 
Finnes også i ekstern og portabel verson 
Toshiba XM -4101 Intern, 385 ms, 300 kB/s 2.700 
XM-4101 leveres med SCSI-kontroller 
Toshiba XM-3401 Intern, 200 ms, 330 kB/s 3.750 
TEAC CD-50, 265 ms, 335 kB/s, SCSI-2 3.100 
NEC, Toshiba og TEAC er testet mot SB 16 SCSI-2 

Videograbbere 

Vi har flere forskjellige videokort. Priseksempel: 
WINITV mITekst og CorelDRAW 3.0 N 4.600 

Totalpris for hele pakken: 6.950 
Har du andre ønsker om pakketilbud? RING !! 

Lydkort 

Sound Blaster 16 Basic 
Sound Blaster 16 ASP Multi-CD, Kampanje 
Sound Blaster 16 SCSI-2 
Sound Blaster 16 SCSI-2 ASP 
Wave Blaster , MIDI for Sound Blaster 16 
Pro Audio Spectrum 16 

1.200 
1.750 
1.800 
2.100 
1.750 
1.490 

Alle priser er eks. mva. og frakt. 

lli.RO 
o A T A A s 

Postboks 669, 700 l Trondheim 
RINGI 73 50 97 09 

Fax: 73 51 34 54 

6 PUBLISH & MULTIMEDIA WORLD NR. 3 • NOVEMBER 1 993 



Microtek ScanMaker lIERflatbed scanner. Oppløsning: 1.200x1200 dpi. 24-bitfarge, 8-bit gråtoner, halvtone samt tekst og strek. 

KVALITETEN PÅ OUTPUT 
HENGER NØYE SAMMEN MED 

KVALITETEN PÅ INPUT! 
ScanMaker 35t og 45t er diasscannere for 
profesjonelle brukere 

Med ScanMaker 35t kan du scanne 35 mm 
slides enten de er montert i rammer eller 
umonterte filmstrips. Med oppløsning på inn
til 3 .656 x 3.656 dpi kan du forstørre slidsene 
og fortsatt få et godt trykkeresultat. Scanne
ren er meget lett å transportere (veier kun 
ca. 2 kg) og leveres med Adobe PhotoShop 
LE for Macintosh eller PhotoScan for Win-
dows. 

ScanMaker 45t er en multiformat diasscanner 
som dekker formater fra 35 mm og opp til 
4x511• Med en oppløsning på inntil 2.000 x 
2.000 dpi og 36 bits bildedata sikrer dette deg 
høy kvalitet på dine innscanninger. Med det 
patenterte DCR -systemet - Dynamic Color 

Microtek ScanMaker 45t til scanning av dias opp til 5x5 >I. Maksimal 
oppløsning: 2.000x2.000 dpi. 36-bit farge, 12-bit gråtoner. 
Innebygget automatisk fargekalibrering. 

Rendition - reduseres bildedataene dyna- Microtek ScanMaker 35t til scanning av 35 mm dias. Maksimal 

misk ned til et 24 bits format med over 16 oppløsning: 3.656x3.656 dpi. 24-bitfarge, 8-bit gråtoner. 

millioner farger. Scanneren leveres med 
Adobe PhotoShop 2.5 både for Windows og 
Macintosh. 

Ring oss for ytterligere informasjon om disse 
høykvalitets scannerene - enten du bruker PC 
eller Mac. 

P.S. Du vil glede deg over prisene! 

�M' l' ___ Icro Ille 
Microline AlS, P.B. 9871, Ila, Tlf: 22 37 30 10, Fax; 22 37 58 68 



CD i bil 
Fujitsu har annonsert en CD
R

'
OM-spiller for bil. Sammen 

med en fargeskjerm, skal sys
temet brukes for kartinforma -
sjon og forskjellige typer mul
timedia. Blant annet har bil
fabrikanten Toyota investert 
penger i prosjektet. 

Unix-DTP 
Versjon 6 . 0  av desktop pub
lishing programmet Interleaf 
vil bli lansert i en versj on for 
både Windows og det unix
baserte grensesnittet Motif. 
Den nåværende versjonen av 
Interleaf har et eget grense
snitt som mange brukere har 
klagd over. 

Motif-versjonen skal kom
me i salg før j ul, mens Win
dows er ventet klar i første 
kvartal 1 9 9 4 .  

Billig YR 
3D-programvareselskapet 
Strata er snart klar med Vir
tual 3D - en pakke som lar 
brukere gå 
gjennom si
ne 3D-de
signede, fo
torealistiske 
objekter. 
Med i pak
ken ligger et 
kompakt 
fremviser
program som 
brukeren kan 
distribuere 
sammen med 
filer gratis. 
Programmet er beregnet på 
kundepresentasjoner og arki
tekter. Prisen blir rundt 
1 0 . 000 kr. 

Arkiv til halv 
• pris 

Det svenske riksarkivet har 
regnet ut at lagringskostnade
ne kan halveres, dersom be
driften bytter ut papiret med 
et elektronisk arkiv. Riksarki
vet i Oslo vurderer å gå over 
til lagring på CD-ROM i løpet 
av kort tid. 

Den svenske statens samle
de papirarkiv, målt i A4-for
mat, er hele 
1 400 kilome
ter 
langt. 
Ar
kivet 
vok
ser med 
15 kilometer 
årlig. De ansvar
lige for arkivene me-
ner det store omfanget er 
bekymringsverdig. 
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Det svenske sosialvesenet 
regner med at de vokser fra si
ne manuelle arkiver innen år
tusenskiftet. Papirarkiver har 
utviklet seg til et sant mareritt 
for det svenske sosialvesenet. 
Arkivarene ønsker å lagre in
formasj onen elektronisk. Un
dersøkelser har vist a t digital 
lagring på DAT-tape og CD
plater kan redusere arkiv
kostnadene til det halve. 

CDlntegrator 
CD Interactive Norge selger 
seg selv som systemintegrator 
for de som ønsker å lage CDI
produkter i Norge. 

CD Interactive er forhand
ler av Philips CD I-produkter 
og samarbeider også med sel
skapet om CDI-produksjoner. 
Janicke Groseth sier at de 
først og fremst satser på be
driftsmarkedet og bedrifts
profilering. CD-Interactive 
har kompetanse til å lage CD
I plater som er skreddersydd 
for det enkelte selskap 

PORTA
BEL: Ja
nicke 
Groseth 
viser fram 
en porta
bel CDI
spiller fra 
Philips. 
Den kan 
også ko
bles opp 
mot en 
vanlig 
TV. 

Raskere 
CD-ROM (I' 

Toshiba har lansert en ny og 
billig CD-spiller med raskere 
overføringshastighet med det 
klingende navnet XM4 1 0 1B .  
Til e n  pris på 2 . 600 kroner får 
brukeren en dobbel hastig
hetsspiller med det nødvendi
ge SCIS-kortet. Dog er ak
sesstiden på 3 0 0  milli sekund 
noe tregere enn de dyrere mo
dellene. 

Det er ikke bare prisen, 
men også størrelsen som gjør 
Toshibas nye CD-spiller en 

«liten» nyhet. Spilleren er 
bare en tomme høy, 

noe 
som 
kan 
gjøre 
den 

attrak
tiv for inn

bygging i 
små, bærebare 

maskiner. 
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FONTER: Utvalget av 
arabiske fonter er stort 
under Microsoft Arabic 
Windows 
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Arabisk DTP 
Det arabiske språk er gresk far. de tIeste nordmenn, 
men bortsett fra at begge disse er eldgamle kultur" 
språk, slutter vellikhelene dem i meUom de�. 

DeskiGp publishmg med 
arabiske skmt kan synes 
som �t nmwighet? Slett 
i�ke. Va:rrsketighetreme er 
mangel men tlIl'der IPEX i 
Birmingham ble det vist fle
re løsninger, Onyx fra Lino
type Ifetl og diet mer fullend
te al-Naslm a�Maktabi &a 
Di'\Man. 

Det .a�a:k1iske skrift
språket brukes forut.en på 
arabisk o-gsA blant annet 
på persisk og urdu. 
Tidligere ble det be
nyttet også av tyrkisk 
og swahlLi, som i dag 
bruker det latinske 
alfabetet. Arabdsk be
står a'!$ 28 t� og sImv.es fra 
høyre m'Ot venstre. Pro'ble
mene i cl:atasamm.enheng 
bill' b.etyd1j,ge� s[i.'len hvert 
tegn har bpptil fire ulike 
f0nner av1æn�g av hvor 
bokstaven s.tår i ordet , og 
hv:i.�e boksta:ver de står ved 
siden av. Bokstavenes form 
og � lang :rekke ligaturer 
(sammen:slæevn'1! };)ekstav�r) 
glør at skriften ser ut som en 
sammenhengeJld-e linje. Nø
en bokstaver atdskill:es med 
dia:luiti:ske ptm.kter 'aksent
tegn) over eUer unde-l" skrift
linjen. Vokaler S!krives ikke, 
mell enkelte lange vo:kally
der (a, i og u) markeres meG! 

Raskere 
CD-ROM (Il' 

spesi<€���ølilSonanUegn. 
Det fu'm:es a1tså DTP

pr@grammer som elegbt 
håndterer disse probiemW,l.e 
q� mer til. De nevnte pro
grammene kjører b�gge un
deF Arabie Windows, og er 
veol å mel'ke i'ullverd.ige gra
tiske prø:duksjons-systemer, 
tneQ a]�e 1.AanUge layol1l!t-
veF.ikt�y, i�portmuJligbeter 

fur lPafikk og til og med 
b��arefærgesep�

sjonsmuiigheter. G>g 
full OLE-støtte. 

Al-Nashir a1-
Maktabi 5 . 0  , som 
også finnes på MaG, 
kan håndtere ara

bisk og latmske bokstaver i 
ett og sa.m.me av:sn\t't. Vi så 
en o;pelFaJtør skrive mn et 
arabitSke awsnitt (fra hø�e 
mm venstre), for så å b;Ytte 
til eIlllatinsk font hvorpå 
prøgr:ammet legger ut bok
stavene fra venstre mot høy
re, for så å gA tilbake til ar1!l.
bisk. Imponerend.e! 

IngPll av dem vi s�akket 
med kj.ente til noen nOFSlke 
forhandlere av arabisk. 
D'l'P, markedspotensiæet i 
norge er nok ganske begren
set. Men interesserte kan 
kontakte Diwan i LonQon 
på telefon + 071 '193 1122. 
(T.R.Bj 

NEC er klar med en ny rask trippel
hastighets CD-ROM-spiller i disse 
dager. NEC 3X kommer i tre ut
gaver for intern og ekstern in
stallering samt en bærebar 
versjon. For 4 . 6 0 0  kroner 
får brukeren en overfø
ringsfart på 450 Kb i se
kundet og en svært kort 
søketid på bare 2 0 0  millise
kund. Pakken mangler det nød
vendige S CSI-kortet, men endel 
brukere har allerede et slikt. 
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NÅ ER DEN HER. ENDELIG! 

DEN VAR VERD Å VEN'IE PÅ. 

o BARNESYKDOMMER. 

100 NYHETER. 

BÅDE PC OG MAC. 

MARKANT BEDRE ENN ANDRE GODE DTP-PROGRAMMER 

PÅ 75 AVGJØRENDE PUNKTER. 

OG SÅ ER DEN PÅ NORSK! 

KONTAKT MICROLINE DERSOM DU VIL VITE MER 

OM DET BESTE SOM ER SKJEDD INNENFOR DTP 

SIDEN ALDUS LANSERTE PAGEMAKER 1.0 

�Microline 
Microline AlS, P.B. 9871, Ila, 0132 Oslo, Wdm. Thranesgt. 98B, Tlf: 22 37 30 10, Fax: 22 37 58 68 



Raskere 
fargevoks 

Fargeskriverne blir stadig 
raskere og gir bedre kvalitet. 
Fargevoks-skriveren Cal
Comp Plus XF er fem ganger 
raskere enn sin forgjenger. 
Skriveren har Postscript og 
klarer å skrive ut en 5 MB stor 
fargefil på to minutter. 

Den nye skriveren blir le
vert i to modeller, en for A4-
og en for tabloid-format. Pri
sene starter på 4 5 . 000 kr. 

3D Studio 
Release 3 

Beta-testere av 3D-Studio 
versjon 3 . 0  hevder program
met kan konkurrere med pro
grammer i hundretusenkro
ners-klassens som Wavefront 
for Silicon Grapichs-maski
ner. Den nye versjonen av 3D
modelleringspakken skal bå
de være raskere og gi bedre 
bildekvalitet. 

Det økte hastigheten base
rer seg på evnen til å fordele 
rendrings-j obben på ledige 
maskiner på nettverket. Pro
grammet kan også rendre de
ler av skjermen. 

Av funksjoner er det en 
sterkt utvidet Material-edito
ren som er det viktigste. Det 
er nå mulig å blande flere ma
terialer for å legge overfla
testruktur og farger på objek
ter. Fargetonen i den nye ver
sj onen skal ha blitt varmere 
og mer presise fargetoner. I 
tillegg får 3 . 0  muligheter for 
anti-aliasing og gamma-kor
reksjon av skjermer. 

LYS & SKYGGE: Bildene 
til høyre er hentet fra CDen 

«World creating toolkit» som 
følger med 30 Studio. Samlin
gen inneholder en rekke lekre 

bilder og animasjoner. Men 
mesteparten av plassen på CD

platen går likevel med til tre
dimensjonal klipp-art og mate

riale-biblioteker som fritt kan 
brukes i egne prosjekter. 

10 

MIDI for alle penga 
SelSkapet MIDlsoft er spesialister på musik1<program 
under Windows. Nå er disse prøgrammene tilgjenge
lig i Norge. 

Det er en samling på hele åt
te progr-ammer som nå fin
nes tilgjengelig. Her burde 
det være noe for enhver 
smak. Det er bare å velge å 
vrake. 

Sound Impression 
Dette er en kontroll pakke. 
Den benyttes å kontmUer.e 
lydeffekter, stemme eller 
musikk. I dag benyttes den 
av mange som produserer 
multimedia-applikasjoner 

Music Library 
Bibliotekiet omfatter musikk 
beregnet på multimedia pre
sentasjoner. Den inncehQider 
musikk på «elip art» :li0rmat 
Qg kan benyttes i aUe Win
dows-applikasjoner som 
støtter lyd. Med pFo�ammet 
følger e:n liten databa1Se, MI
Dlbase, som holder oruen på 
alle lycleksemplene. MIDl
base har ogsfi opp1;ysll�n.ge:r 
om de fO!l:-skj elHge eksemp�e
l'il€!. 

Music Sampler 
Sampler er i utgangspunktet 
en samling musikk ekse-m
pler, men er også heregnet 
på dem som vil lage sitt eget 

bibliotek med s-amplet lyd. 
Programmet kan kjøres bå
de under Windows og DOS. 

Music Mentor 
Hvis du har tenkt å starte 
med å lage mu�ikk på PCen 
€lin er dette et ft>rn:uftig 
program å 'begynne med. 
Mentor er et QPplæ;r;ings
program i hvørdan lage 
musikk på PCen. PrIDgram
met leder bnlkelien hele 
veien gjennom de forskjelli
ge elementene som må på 
plass når musiklk skal lages. 

Studie for Windows 
Studio er et prlisbe1:ønnet 
program fOF å lage musikk 
på PCen. Du kan sel v lage 
musikken spille den av og 
editere den samtidig. Hvis 
du skulle ha bruk for det 
kan du til og med skrive ut 
n.otene. Programmet støtter 
de fleste vanlige lydkort. 

P;riS€J?: Studio: 4 90 kro
ner, Mus�e 1.1hrary:49Cl k�Q
ne�, Musie Sampler: 206 
kroner, Music Mentor: 750 
kroner, Studi:o: 1 .2 90 kro� 
ner. DIstributør: Beaver
holm Norway 
Telefon: 2 2  20 8810 
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Pre press 
Collection 

Aldus er på markedet med en 
samling Mac-programmer av 
den tunge sorten. Førtrykk
samlingen er mest beregnet på 
trykkerier og fotosetterier 
med stor produksjon og høye 
kvalitetskrav. 

Utskytningsprogrammet 
PressWise automatiserer den 
arbeidskrevende monterings
prosessen. Programmet leser 
OPI-kompatible postscript-fi
ler fra Mac/Windows, og EPS
dokumenter fra enhver annen 
plattform . Sidene settes så 
sammen i riktig posisjon i for
hold til trykkingen. 

Ferdige utskutte trykkfor
mer kan skrives ut fra Press
Wise eller eksporteres for far
geseparasjon i PrePrint eller 
kanskj e helst med den nye 
versjonen av Aldus TrapWise, 
som er den andre store kom
ponenten i pakken. 

Trap Wise analyserer farge
ne i trykksaken sørger for at 
det ikke blir hvite felter mel
lom tilstøtende fargeområder. 
TrapWise opererer på pixel
nivå, og kan derfor «trappe» 
eller overlappe fargene hele 
veien rundt et objekt, selv om 
det ligger inntil mange andre 
objekter av forskjellige farger. 

I Aldus' førtrykk-samling 
inngår også et komplett Acro
bat Starter Kit fra Adobe. 
Acrobat-systemet kan overfø
re komplett layout på tvers av 
datamaskin-plattformer, og 
kan utmerket brukes til for 
eksempel kundekorrektur el
ler til å sjekke postscriptfiler 
før de sendes til skriveren. 

Acrobat Starter Kit inne
holder all nødvendig pro
gramvare for å lage flyttbare 
filer på både Mac og Win
dows-maskiner, og tilbyr hele 
ti lisenser av Acrobat Exchan
ge, som gj ør det mulig å skrive 
inn kommentarer i dokumen
tene. 

Les mer om Acrobat på si
de 38 og 39 i denne utgaven av 
Publish & Multimediaworld. 



Windo 
rmen! 

Philips Brillianee 1520 
Vår nye Brilliance skjerm er 15" stor. 
Den ideelle billedskjermen for deg 
som krever et knivskarpt bilde når du 
arbeider med tekstbehandling, regne
ark og presentasjons grafikk. 

Lytt til din billedskjerm 
Med den innebygde stereo-forster
keren og høyttalerne far du en per
fekt lyd til Multimedia programmer. 
Og du som liker å sfille: plugg inn 
hodetelefoner og spil i fred og ro, så 
slipper du å forstyrre familien. 

Windows er et registrert varemerke tilhørende Microsoft 

Arbeidsmiljøtilpasset 
Den høye billedoppdateringen og den 
knivskarp kontrast gir et stabilt bilde. 
Du kan arbeide i mange timer uten å 
bli sliten i øynene. Selvfølgelig er 
Philips Brilliance 1520 lavtstrålende 
etter MPR-Il og TCO standarden. 
PC eller MAC 
Philips Brilliance 1520 passer like bra 
for både PC og MAC. For alle MAC
brukere som vil ha bedre lyd er denne 
skjermen perfekt takket være inne
bygd stereo-forsterker og høyttalere. 

BRILLIANCE® 
HIGH RESOLUTION MONffORS 

For mere informasjon, kontakt; 
Norsk AlS Philips 
Tlf: 22 7480 00 

e PHILIPS 



e 
o iul med din galskap! Jul er 
presangtid , og gaver til halv
voksne mennesker bør være 

harde. For iulen 
gir, i tillegg til al
skens festiviteter, 

ribøefett og god
lukt fra granen, 

en kiærk:ommen 
anledning til 
kreativ rekre
asion. Her føl

ger noen 
gavetips 
som uteluk-

kende tar hen
syn til de leHere 
sidene av fri

tiden. Unn deg selv og andre du 
er glad i en aktiv inne-iul foran 
datamaskinen. Lykke til! 

Nei, vi foreslår ikke at du skal jobbe mer hjemme. 
Men PC kan brukes til langt mer unyttige oppgaver 
enn å gjøre ferdig rapporter og planlegge neste kvar
tal. Lange vinterkvelder tilbringes vel så bra bak 
tastaturet med et heftig dataspill, som blåfrossen og 
forvillet i snøinfernoet utenfor. 

For i 1 9 92 ble ble PCen den definitive spillplatt
formen. Tidligere var det de grafikk-flinke Amiga
og Atari-maskinene som tiltrakk seg spill-leveran
dørene. Bare her gikk det fort nok. Men etterhvert 
har PCen overtatt og det er på PC de største og mest 
avanserte spillene kommer. PC-ens tekniske fortref -
feligheter kan diskuteres, men for utviklerne avgjør 
antallet potensielle kunder. 

Et viktig moment er også den raske tekniske ut
vikling PCen har gjennomgått de siste årene. Mulig
hetene en lynrask 4 8 6-prosessor, 4-8 MB RAM og en 
CD-ROM-spiller gir, er det ingen andre spillmaski
ner som kan matche. Amiga-maskiner, for eksem
pel, selges stort sett uten harddisk. 

Særlig her i Norge sitter mange brukere på svært 
avansert og kraftig utstyr. Med en 48 6-maskin, en
ten på jobben eller hjemme, kan du boltre deg i hyl
lene med de heftigste spillene uten å være redd for 
manglende maskinkraft. 

Nå er da heller ikke innkjøp av PC som spillmas
kin spesielt vanskelig i Norge, for det selges ikke 
3 8 6-bordmodeller lengre. Jo kjappere, jo bedre selv
følgelig, men med en 33 eller 50 MHz 486 skulle du 
være godt sikret. En standard 14 tommers skjerm 
holder lenge og alle maskiner leveres med 4 MB 
RAM, nok til alle spill. 

Du bør derimot tenke på å legge ned ektra penger 
i CD-spilleren. En standard CD-ROM-spiller over
fører bare 1 5 0  Kbits i sekundet, noe som fører til 
svært trege spill med hyppige og lange pauser for 
hvert større sceneskifte. Det finnes raskere spillere, 
men inntil nylig var de svært dyre. Helt i det siste 
har prisene på disse raskere dobbel- og trippelhas
tighets-spillerene kommet et godt stykke ned. 
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halv voks 

Utvalget av avanserte og ignede PC-spill er 
simpelhen overveldende. Det formelig velter ut tit
ler med fotorealistisk grafikk, levende video og ste
reolyd av CD-kvalitet. 

Det er derfor vanskelig å velge, men gjennom året 
har enkelte titler pekt seg ut. Særlig 7th Guest fra 
Virgin imponerer. Denne grøsseren leveres på to CD
ROM-skiver med en historIe som utspiller seg i et 
gammelt hus der dukkemakeren Stauf bodde. Han 
lagde dukker som fikk barna til å dø. 

To måneder etter Staufs forsvinning inviteres 
seks gjester til huset. Disse forsvinner også, og er 
aldri blitt sett igjen. Det ryktes at det fremdeles for
svinner folk fra huset. Ingen har noen gang klart å 
finne ut av Staufs hemmeligheter. Her kommer spil
leren inn som en syvende gjest sammen med spøkel
ser og annen elendighet. 

Spillet er en blanding av 3D-animasjon og ekte 
videoopptak med imponerende lyd og musikk. All 
grafikk er laget i 3D-modelleringsprogrammet 3D
Studio med en detaljrikdom, dystre farger og lys som 
ofte får deg til å beundre scenene lenge før du star
ter å spille. Anbefales ikke for sarte sjeler. 

Seventh Guest: 
Importør: Softwarehuset, tlf: 66 90 08 1 0  
Pris: Sterk varierende, fra 500 til 750 kr 

Har du ikke CD-spiller? Her er tre alternativer som 
finnes i utmerkede diskett-versjoner, og som har til 
felles at de er lange spill, som garantert varer - om 
ikke til påske - så i hvertfall til langt utpå nyåret. 

The Lost Days of the Tentacle er et adventure
spill spekket med crazy-humor og fantastiske teg
nefilmaktige animasjoner. 

Ultima Underworld Il er av flere utnevnt til tide
nes beste dataspill. Rollespill med en uendelighet av 
monsterfylte labyrinter du må kartlegge. 

Civilisation er en historie-simulator hvor du som 
allmektig hersker styrer utvillingen fra steinalde
ren til atomalderen. Du må gjøre kortsiktige og mer 
strategiske disposisjoner av ressursene underveis. 

Det har heller ikke vært noe kjedelig år for Mac
fanatikere. En rekke ny modeller og dramatiske 
priskutt har gjort Mac-kjøp til en svært hyggelig 
opplevelse. Særlig spennende er de nye AV-model
lene med sine multimedia-mulighetener. I løpet av 
høsten har Apple også fått flere prisgunstige krafti
ge Quadra-modeller. 

Mac-fans skulle det heller ikke være vanskelig å 
finne et påskudd til å sitte foran skjermen i julen. 
Det nyttigste du kan gjøre på Mac' en i jula er å in
stallere det nye System 7 . 1  Pro og utforsket mulig
hetene der. Men j ula skal jo være ferie, så hvorfpr 
ikke legge opp til litt totalt unyttig aktivitet? 

Dette gjøres best på en Mac med spillet som heter 
The J ourneyMan Project, som er noe av det heftigste 
vi har sett på Mac. I stil med et virtual reality-sys
tem, ser og j obber spilleren gjennom en datamaskin 
som vises på skjermen. Avansert 3D-grafikk og et 
dystert lydspor gir en ganske realistisk og guffen 
følelse når man beveger seg rundt. 

Journeyman er satt til et stykke inn i fremtiden, 
hvor du som spiller er medlem av tidspolitiet. Din 
j obber er å reparere rifter i tidsaksen før de får kon
sekvenser for menneskehetens historie. 

Det er lagt ned en utrolig arbeid i fraktal- og 3D
grafikkbasert arkitektur, landskaper og design. I 
tillegg inneholder spillet over 30 minutter med 
Quicktime-film med levende skuespillere. 

Det morsommme med J ourneyman er at spillet 
og hvert enkeltproblem kan løses på flere forskjelli
ge måter. I tillegg kan musikken på CD-platen spil
les av på et stereoeanlegg, men så spennede er 
lydsporet ikke. 

Det eneste problemet med J ourneyman er farten. 
Vi testet spillet på en vanlig «treg» CD-ROM spiller 
( 1 5 0  K/bits i sekundet), men i realiteten krever spil
let en dobbelhastighets-spiller. Selv da vil brukere 
få en pause for hvert skifte av rom eller scene. 

Importør: MacZone, tlf: 22 55 45 35 
Pris :  595 kr. 
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Jada, j ada, v i  vet det ikke e r  e n  ekte datamaskin, 
men gøy er det likevel. Tross sin beskjedne størrelse 
og lite elegante utforming, gir 1 6 -bits utgaven av 
Nintendo-systemet imponerende grafikk og heftig 
lyd. D e  fleste Nintedo-titler er laget for målgruppen 
5 til 1 5  år, men det finnes endel titler som krever mer 
tankearbeid. 

Antallet mer avanserte titler vil trolig raskt vok
se med den nye FX-koprosessoren Nintendo intro
duserte i sommer. Nintendo støper nå inn RISC
brikken i spillkassettene som hjelper hovedproses
soren å regne grafikk. 

Vanlige Nintendo-spill er konstruert med tre el
ler fire grafikknivåer som sklir over hverandre ho
risontalt etterhvert som spilleren beveger seg. Med 
FX-brikker, derimot, klarer en vanlig Nintedo-mas
kin å lage ganske avansert 3D-grafikk. 

Foreløpig finnes det bare ett spill med FX-pro
sessor, men «Starwing»-spillet burde få opp adre
nalinnivået hos selv de mest bortskjemte databru
kere. For tempoet er simepelthen utrolig. Til tross 
for den innebygde prosessoren er ikke Starwing 
dyrere enn vanlige Nintendo-spill, men så koster de 
da også mellom 5 0 0  og 700 kroner. 

Utviklerne i Nintendo hviler ikke på laubærene. 
Om få år kan spill-maskinene fra det j apanske sel
skapet ha blitt seriøse multimedia-maskiner. I ut
viklingen a v neste generasj on maskiner har N in ten
do nemlig gått sammen med arbeidsstasjons-leve
randøren Silicon Graphies. Silicon Graphics stod for 
maskinene som skapte effektene i Hollywood-kas
sasukseer som Terminator 2 og Jurassic Park. 

Nintendo har valgt å hoppe rett fra fra 16 til 64 
bits Silicon Graphics arkitektur. Spillmaskiner med 
tredimensjonal visualisering skal være demonstra
sj onskIare i 1 9 94,  og på markedet i 1 99 5  til en antatt 
pris av 2 5 0  dollar. 

Importør: Unsaco, tlf. 221 02200 
Pris :  1 6-bits Nintendo-maskin med ett spi l l  koster 
1 500 - 1 700 kr. 

Amiga var lenge den definitive spillplattformen. 
Med fire spesialiserte prosessorer er maskinen svært 
egnet til avansert lyd og grafikk. Selv om PCene har 
overtatt som den viktigste spill-plattformen, har 
Commodore det siste året lasnerte to viktige nyhe
ter for folk med fritidsproblemer. 

Amiga 5 0 0  og 6 0 0  begynte å dra på årene, så 1 2 00-
maskinen var en kjærkommen oppgradering for 
Amiga-utviklerer. Med sin krafitge AGA-grafikk
aksellera tor gir maskinen svært gode grafikkmulig -
heter. Men spillene må skrives spesielt for å utnytte 
AGA-brikken, og først nå begynner utvalget av tit
ler å vokse. 

I følge Commodore er «Alien Breed» det spillet 
som foreløpig utnytter AGA-brikken best. Basert 
løslig på Alien-filmene, blir du sendt av gårde til 
planet FC5A, hvor romkolonistasjonen med noen 
hundre innbyggeren har sendt ut nødsignaler. Etter 
en grei landing, åpner du slusedøren og trasker rett 
inn i et vepsebol med udyr hvis eneste tanke er å få 
satt tennene i deg. Et meget hektisk, men vellaget 
skytespill uten pauser og dødtid. 

De mer avanserte kan hoppe rett til Commodores 
CD3 2  . Avløseren til den mislykkede CDTV -satsnin
gen er som navnet indikerer et 3 2-bits system basert 
CD-ROM plater. Systemet debuterte tidligere i høst 
og over 40 titler er allerede tilgjengelig. Med leven
de video og stereo lyd er det vanskelig ikke å la seg 
imponere. 

I utgangspunktet er CD 3 2-spilleren med en pris 
på 4000 kroner dyr, men den fungerer som en CD
spiller til musikkanlegg og kan vise grafikken som 
ligger på endel musikktitler. Viktigere er det kan
skje at det bare koster 1 0 - 1 2  kroner å lage en CD
plate. CD3 2-spill koster derfor bare rundt 300 kro
ner. Ved kjøp av maskinen følger det med to spill. 

Importør: Commodore Norge, tlf. 22 20 05 60 
Pris: Både Amiga 1 200 og CD32 koster 4000 kr. 
med to spil l  

�on 
-filer! 

A//kopi 's avdeling for foto og presentasjon har utvidet sitt ljenestetilbud relatert mot data. Vi tilbyr nå 
bl.a. fargeutskrifter, overhead-produksjon, diasutskrifter, utstillingsplakater etc. direkte fra en rekke 
velkjente macintosh- og windows-programmer. 

Kontakt Avd. Kommunikasjonsteknikk Sag veien 17 på telefon (02) 38 46 60 for nærmere informasjon. 

UNIX MACINTOSH IBM·PC al l kopi 
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Nysgjerrig på Multimedia? 
Santech har nå gleden av å introdusere MediaVision i 

Norge. MediaVision, en av verdens ledende produsenter 

innen multimedia, ti lbyr alt fra enkle 8-bits lyd kort til kom

plette multimedia-løsninger. Produkter som Pro Audio 

Spektrum 1 6  og Fusion CD 1 6  har blitt svært godt mot

tatt på det amerikanske markedet, og har vunnet en rekke 

priser som beste produkt. 

Pro Audio Spektrum 1 6  er et 1 6-bits lyd kort som gir CD

lydkvalitet. Kortet har tilkobling for CD-ROM og MIDI  

enheter. Fusion CD 16  er et  komplett multimedia-KIT 

som inneholder CD-ROM, 1 6-bits lydkort, høyttalere og 

flere CD-ROM titler. 

Ønsker du nærmere i nformasjon om overnevnte eller 

andre MediaVision produkter, vennligst ring Santech på 

telefon: 

034 70 6 I O og spør etter Leif eller Dag Espen. 

NB! Kun salg gjennom forhandlere. 

N O R  S K D I S T R I B U T Ø R  

Søndre Kullerød 1 . 3233 Sandefjord. Telefon 034 70 6 1 0. Telefax 034 70 430. 



PIRAT
KOPIERING: 
Per Mazarino 
hos Virgin
importøren 
Software
huset hevder 
nordmenn 
piratkopierer 
mer spill enn 
europeere. 
Skylden leg
ger han på 
høye priser 
og dårlig til
gjengelighet. 

Seriøs moro 
Virgin får Norges-kontor 

Nordmenn piratkopierer mer 
spill enn europeere, i følge 
spillimportøren Per Mazarino 
i Softwarehuset. Skylden leg
ger han på høye priser og 
dårlig ti lgiengelighet, noe han 
forsøker å giøre noe med. 

ataspill er blitt seriøs butikk. Den 
typiske kunden er ikke lenger en 
kvisete trettenåring med Amiga 

...... på gutterommet. Der Amiga tid
ligere dominerte på grunnen av sin gra
fikk-muligheter, tilbyr dagens kraftige 
486-maskiner grafikk det samme og mer 
til. 

Enda viktigere er PC-markedets stør
relse. Det langt større markedet betyr at 
produsentene bruke mer tid og ressurser på 
spillene. Fremveksten av CD-spillere har 
også gitt spillprodusentene nye mulighe
ter, noe som fører til at spill kommer først, 
og ofte bare for Pc. 

Markedseksplosjonen på spill faller og
så sammen med en rivende teknisk utvik
ling. Med 65d MB plass på en CD-ROM, har 
de beste spillene fått fotorealistisk grafikk 
og CD-lydkvalitet i stereo. Flere spill inne
holder sekvenser med ekte skuespillere og 
svært avanserte studiosett. 

Piratkopiering 
- Det foregår svært mye gråimport og pi
ratkopiering av spill i Nroge, mener Per 
Mazarino, daglig leder for spillimportøren 
Softwarehuset. Men bransjen må selv ta 

endel av ansvaret. Dårlig tilgjengelighet og 
høye priser har bidratt til dagens tilstan
der, mener han. 

Men Mazarino mener utviklingen er på 
riktig vei. Bare for ett til to år siden hadde 
Drøbak-selskapet BJ Electronics spillmar
kedet for seg selv. 

- Tilgjengeligheten på PC-spill er blitt 
langt bedre samtidig som den økte konkur
ransen presser prisene nedover, påpeker 
Mazarino. Likevel har nordmenn en slapp 
holdning til ulovelig kopiering. I England 
og Frankrike for eksempel, anser de fleste 
pirarkopiering for regelrett stjeling, hev
der han . 

Virgin 
For omveltningen i spill-bransjen de siste 
årene har skapt en rekke nye leverandører. 
Blant disse finner vfVirgiri-Games, en del 
av det britiske Vifgin-konglomeratet ledet 
av karismatiske Richard Branson. I løpet 
av tre år har selskapet rukket å bli en av de 
største leverandørene. 

Virgin Garnes har blant annet satset 
tungt på CD-ROM. Selskapets etterhvert 
svært kjente 7th Guest-tittel er sannsyn
ligvis det mest avanserte PC-spillet så 
langt. All grafikk i spillet er laget i 3D-Stu
dio og aktørene er ofte videofilmede skue
spillere. 

Softwarehuset i Asker har derfor skaf
fet seg eksklusiv distribusjonsavtale med 
Virgin. 

- Virgin ville satse skikkelig og for
langte en leverandør som kunne prioritere 
dem. Dette har til gjengjeld gitt oss svært 
gunstige avtaler som gjør at vi kan holde 
lavere priser, sier Mazarino. 

Fordi Mazarino selger spill bare fra no-

en få konkurrenter, bidrar Virgin med 
markedsføringmidler. Aktiv markedsfø
ring av spill er noe helt nytt i Norge påstår 
Mazarino. Softwarehuset har blant annet 
kjørt en større kampanje for 7th Guest. 

Mazarino hevder også at det større PC
markedet bidrar til mer seriøse spill. 

- Det har blitt mindre spill med gra
fisk vold. Samtidig legger produsentene 
opp til at det skal være enklere å komme i 
gang med spillene. Dette har gitt seg ut
slag i en rekke oppfinnsome spill for barn, 
mener han. 

EINAR RVVARDEN 

• I Eurqpa økte salgø CN spill med 
35 � i l 992 

• Den typiske pe-spillkføper er en 
mann ineIIom 1 8  og 40 

• De $tØrsI8�senØ1eog . av spdlene de er kjent for: 
• Mi� - Civdisation 
• US GØId .. RebeI Assautt 
• Virgin .. 7th Guest 
• EleCtronic Arts .. Ultimo-serien 
• Sierra " Kings GUc;st 
• Disney " Stunt 1sIdnc:I 
• Lucas - Indiana JOnes 
• Ocean - Jurassic Park 
• Accolade - Test DriVe 
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PC Computing AS • 22-38 48 88 

Haup ange 
m!fe t-TV modul 

� Sound Blaster CD16 
: PERFORMANCE PACK 

• 

l\Jøp EN CRID\TIVE CD-ROM PAKKE FØR NlTfÅR, OG FÅ 
MED MICROSOFT DINOSAURS PÅl\JfPET. 

+ Corel Draw! 3.0 norsk versjon 
• Lyd, grafikk, CD-ROM og presentasjo
• : 

�
j

�
n

�f���å�orening . ilif • • • • • • • • • • • • • •  

Microsoft Word 6. 
3.590 
Oppdatering 

1.590 
Microsoft Excel 5 
3.590 
Oppdatering 

1.590 
Altec Lansing ACS 

HiFi - kvalitets høyttalere til PC-en. 
To-veis høyttaler, 1 5W separat 
forsterker. Frekvensom råde 1 00Hz 
- 20kHz. Utro l ig lydtrykk! 

995 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• . �--

HP Deskjet 
550C 
Fargeskriver med oppløsning 
på 300dpi 

4.890 
• • • • • • • • • • • • • • • •  

• 
• 
• 

• 
• 

mClows for Workgroups 3.11 
• Endelig en ny versjon av Windows. Inntil 1 00% raskere ti lgang via nettverk. 

• VCache og 32-bits filsystem sørger for innti l  50% raskere diskti lgang. Ny 

• Smartdrive med støtte for CD-ROM. MS Mai l ,  MS Sched u le+ og FAX softwa-
• re leveres med som standard . 

� 750ring 1.690 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Altec Lansing 
AHS I0 
Headset m/mikrofoA 

: Sound Blaster 16 

� SCSI-2 
• SOL1nd Blaster 5CSI -2 er et 1 6-

• bits lyd kort fra Creative. Kortet 

• har ogsa intern Wkoblingmul ig-

• het for SCSI enheter. Som f.eks. 
• CD-ROM, harddisker  og Tape-
• Backup. CD-ROM og harddisk : kobies til på 2 minutter. Opptil 7 

: enheter totattl 1.950 



!D[ J Inspector- I 0ii !Dl linspector- i ·0;i 'Dl -I Inspector- 1 10� iD" � Inspector- K. .,,0il iOr J Inspector- r ",,0!i !D� l lnspector- r 0� !Df..:.! lnspector- r:t: 0!i iiO[:I Inspector- r ;;j0i 
Reetangle Reetangle Reetangle No selection Text No selection No selection Text 

•• I�IAn�1 1�1iiI�IAn�1 I�I.ØAU�I 1�1.1�IAII!1 1�1.I�Mj�1 1�1.I�Mj�1 1�1.I�Mj�1 I�I.� 
Dimensions : I Graduated .... ! Basic .... ! EJru • <il 1=C;§I=1 labc.=C;§I= 1 label <il _= 1 labcl <il � 

x : l36,61985 1 
y :  1251 ,3249 1 

w :  160,82955 1 
h : l1 8,98545 1 

From : • Black I Options .... ! Leading : ,-__ --. P ar agr aph spacing : Spacing % :  Ragged width % : • Black 

To : o White 

D Overprint 
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D Skip capita lized Angle : �o x : � y : EJ 

Bleed size: E=:=I 
[8J Hanging punctuation 

Rules: Consecutive : 

'-____ ---J �� I Zoom effect .... ,� 
UOVERSIKTLIG: Det meste i Freehand 4. 0 kan styres med hovedpaletten «Inspeetor». Den har en rekke mindre knapper, som etter trykk 
viser nye knappevalg. Her er alle variantene. Denne styringsmåten er lite intuitiv, men kan bli et nyttig verktøy etter en tilvenningsprosess. 

aedre pa 
tekst 
Den nye Aldus Freehand 4.0 vil glede typogra
fene, ikke tegnerne mest. Den nye versionen er 
bliH et sterkt desktop publishing-program, men 
på tegnesiden når ikke Freehand opp til kon
kurrentene. 

onkurransen på tegneprogram er 
u trolig. Tidligere brukte alle pro
fesj onelle Mac, men dette bildet 

@!!!!!!!!!!! er i ferd med å endre seg. PC-kon
kurrentene Coreldraw og Designer er blitt 
attraktive programmer med sin utrolig 
funksjonalitet og medfølgende samlinger 
av ferdige tegninger og ikke minst fonter. 

Den nye versjonen av Freehand for Mac 
minner på mange måter om et PC-program. 
For til tross for at Aldus har det utmerket 
sideombrekkingsprogram Pagemaker, har 
de lagt vekt på nettopp DTP-mulighetene i 
Freehand. I likhet med Coreldraw og De
signer, er Freehand blitt et velegnet pro
gram for utforming av mindre trykksaker 
og annonser. 

Som PC-konkurrente har Freehand og
så fått en samling tegninger. 

- I kampen mot PC-tegneprogramme
ne har Aldus gjort en avtale med Bee-Line. 
Kjøpere av Freehand 4 . 0  kan få Bee-Line 
clipart-samlingen med 1 7.000 tegninger 

• .Jobbe med flere sider samtidig 
• Store DTP-muli�a . automatisk � ing 
• Ni � �Ietter 
• KalUgrafisQ lin� 
• Automatiske ve� 
• Freehand 4.0 vil kOste 4.500 kr 
• Beeline CIipmt-CD med 1 7.000 

tegninger I(oster 1 .500 kr. 

for bare 1 .500 kr, for
teller Tore Bjelke, Al
dus-sjef hos importø
ren Microline som 
også selger Designer. 
Det er også mulig at 
det vil følge med et 
større antall fonter i 4.0-pakken når den 
kommer i salg i midten av desember, sier 
han. 

Forvirrende 
Men den nye Freehand-versjonen skjem
mes noe av en serie nye og uvante flytende 
menyer. Freehand har som de fleste andre 
PC og Mac-programmer fått en lang liste 
flytende menyer, men Freehands er dess
verre delt opp på en lite intuitiv måte. 

Hovedpaletten «Inspeetor» har en rek
ke mindre knapper, som etter trykk viser 
nye knappevalg. Tekstknappen, for eksem
pel, skjuler fire undermenyer som det tar 
tid å lære seg å holde fra hverandre. Også 
måten man bestemmer farger på i 
Freehand er delt opp i en serie ikke helt 
selvfølgelige menyer. 

Som i en rekke andre programmer, øker 
bruken av paletter behovet for skj ermer 
større enn de vanlige 14 tommene. 

Det er likevel ikke tvil om at brukerne 
får gleden over et sterkt program etter en 
tilvenningsprosess med de spesielle meny
ene. Den viktigste nyheten i programmet 
er den store arbeidsflaten hvor man kan 
legge opp en serie ark. Mellom disse arke
ne kan man flyte tekst og lage større trykk
saker. Arkene kan være av forskjellig stør
relse og stables om underveis. 

Teksten i dette store dokumentet kan 
styres på alle de måter man kan i DTP-pro-

TEKSTBREKKING: Freehand 4. 0 har med 
sine tekstmuligheter blitt et utmerket pro
gram for utforming av avanserte trykksaker. 

gram. Dette gjelder blant annet spalter, 
kerning, orddeling og tabulatorer. En an
nen god nyhet er at dette skj er rett på skj er
men, ikke i et eget vindu som før. Nyttig er 
også funksj onen for balanserte spalter, noe 
som automatiserer en pirkejobb. 

For tegnere 
Men det finnes også endel nyheter for teg
nere i versjon 4 . 0 .  Blant de morsomste er 
muligheten til linjer av varierende tykkel
se. Med et trykksensitivt tegnebord kan 
man stille inn maks og minimumstykkelse 
og tegne som man gjør med pensel. 

Utviklerne av Freehand 4.0 har nok hatt 
et skjevt blikk til både Aldus IntelliDraw 
og konkurrenten Adobe Illustrator da de 
lage mulighetene under «Path Operations». 
Disse halvintelligente verktøy for å skjøte 
sammen, kutte opp å jobbe med elementer 
forenkler mange tegneoperasjoner. 

Men Aldus-utviklerne har ikke kopiert 
alt. D ette gjelder også den automatiske 
fremstillingen av stjerner og polygoner 
under verktøymenyen. Adobes tegnepak
ke har et langt større utvalg slike funksjo
ner. Kniven for å skjære elementer i to er 
dog en ny ide i Freehand. 

EINAR RVVARDEN 
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----------.fra xårt prodllktspekter----. 
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O P T I S K  D A T A L A G R I N G - V A R  S P E S I A L I T E T !  

• Direkte oppkobl ing mot bl .a. UN IX, Mac, DOS og Novel l  

Hardware data kompresjon - typisk to t i l  fem ganger 

Ekstremt rask 

Arkivering av bl .a. bi lder, g rafikk, dokum,enter og tekst 

Rask og enkel back-up 

• Datasikkerhet - uttagbart media 

Kapasitet WORM:  940MB pr. plate (t kompresjon) 

Kapasitet slettbar: 1 GB pr. p late (t kompresjon) 

O-M EGA Data Lag ri n g  d i str i b uerer  opt iske p rod ukter 
og-Tøsnmg8r fra verdens  fremste p rod usenter.-Fanes 
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D4t4 L4§riHd 
Postboks 6 ,  1 404 Siggerud 
Tlf. : 64 86 69 26 • Fax: 64 86 66 70 
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1 0  Fax : : §  
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ar leketøy 
blir verktøy 

Av leketøy kan man lese 
fremtiden. Mange store opp
finnesler kom først som leke
tøy før de ble seriøse produk
ter. Microsoft Kids, en ny bar
ne-programserie er derfor 
ikke bare for de yngste . 

...----4 eg har sjelden hatt det så moro 
som med tekstbehandlingspro

. grammet Creative Writer og teg
.. _lill neprogrammet Creative Fine Ar
tist. Foreløpig finnes de to første program
mene i Microsoft nye Kids-serie bare i litt 
haltende, engelske, betaversjoner, men i 
programmene kan man utføre de mest av
anserte funksjoner med enkle pek- og 
klikk -operasj on er . 

Velkommen 
Åpningsbildet i FIne Artsist er et Benne
ton-lignende bilde av glade barn fra alle 
verdens kanter med påfølgende entre av 
«Mister MCZee». Han ønsker deg velkom
men til sin livlige by Imaginopolis, en by 
der alt kan skje.  Det tuter, spiller og sin
gler i glass avhengig av hvor i man klikker, 
og de mest overaskede ting skjer i denne 
verden skapt av grafikk, animasjon, tekst 
og masse lyd. 

I byen finnes to sentralt beliggende hus, 
et grønt og et rødt. I det grønne skriver man, 
mens tegning og maling gjøres i det røde. 
Hvert av husene har fire etasjer, som hver 
representerer ulike ting man kan lage med 
programmet. 

I det grønne huset finnes bibliotek, skri
vestue, idestue, prosjektrom og en kjeller 
som bare er sort. I hvert av disse rommene 
kan man skrive brev, aviser, kort, bannere 
eller presentasjoner. Creative Writer in
kluderer funksjoner som man tradisjonelt 
finner i både tekstbehandligspakker, side
brekkingsprogrammer og presentasjons
verktøyer. 

I Creative Writer kan man skrive og en
dre tekst, klippe og lime, endre skrifttyper 
og utføre stavekontroll som i vanlige tekst
behandlingspakker. Men i tillegg kan man 
legge farge på ord, rotere tekst, forme tek
sten som fisker og legge farverike rammer 
rundt. Det er dessuten mulig å spille inn og 
spille av kommentar til bilder. 

Uvanlig 
Selv om Microsoft Kids-programmene er 
Windows-produkter ligner det ikke på det 
vi pleier å forbinde med Windows bruker
grensesnitt. Det er kunstnerisk utformet 
brukergrensesnitt, bygget rundt en byme
tafor, kjemisk fritt for trekk-ned menyer 
og scroll-barer, og uendelig antall vindu
er. 

Kanskj e vil vanlige Windows-program 
også få en mer kreative utforming for å 
skille seg fra konkurrentene. Dette er alle
rede en tendensen innen tradisjonelle mul
timedia baserte a pplikasj oner. 

Verktøylinjen har en svært sentral plass 
i Microsoft Kids-produktene. På den fin
nes store, vakre og farverike figurer som 
uten et eneste ord forklarer alt man tren
ger å forstå. En saterk kontrast til de små 
intetsigende knapper i dagens Windows
programmer. 

Personlig falt jeg for var en liten figur 
utformet som et nyutklekket egg. Den vis
te seg å være en angrefunksjon som etter 
en lett berøring ble et helt egg igjen, samti
dig som den førte deg et skritt tilbake. 

Det er derimot litt irriterende at syste
met ofte svarer med tenkebobler, med lan
ge utredninger og alternative utveier. Jeg 
må innrømme at jeg ikke alltid hadde tål
modighet til å lese gjennom alle de lange 

ANIMASJONER: Fme An�t gff �ant 
annet kjappe animasjoner og en rekke 
femige ba�grunfiler og mønstre. 

DESKTOP PUBLISH· 
ING: Greative Wliter 
inneholåer muligheter 
man ellers bare finner 
i avanserte tegne og 
desktoppubJiskiag
program. 

kommentarene, og derfor ofte ble straffet 
av ugreie lyder. Og lyder er det nok av i 
disse systemet. Det bråker «veldig» mye, 
men nå er jo jeg et ganske stort barn som 
kanskje oppfatter slik litt annerledes enn 
andre barn. 

Det finnes mange veier å komme dit man 
vil når man først er kjent, og systemet til
byr alltid hjelp og alternativer underveis. 
Vår venn MCZee følger oss med sitt hau
keblikk overalt, og kommer så snart vi til
kaller ham. 
Jeg må innrømme at jeg ble tildels kjempe
imponert over de nye Microsof-program
mene. Begge pakkene er kreativt utformet 
og har en sterke funksjonalitet. Jeg fikk 
utført funksjoner jeg aldri kan drømme om 
å få utført i Word på noen få øyeblikk. Det 
store spørsmålet er om og når disse pro
grammene kommer i norsk språkdrakt og 
med norske kommentarer. 

BIRGITTA CAPPELEN 
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f ra TOSH I BA !  

---
TOSHIBA 
tilbyr markedets rimeligste SCSI basert 
CD-ROM spiller. 
Spilleren leveres i sett med intern spiller 
og Future Domain SCSI kontroller 
(Plug & Play) 

TOSH I BA 
XM41 01 intern Kit 
B A R E 1 11 H 0 Y 

Intern spiller 

• DobbelSpeed 300 kB/s 

• PhotoCD & Multisession 

kompatibel 

• SCSI-2 interface 

• CD skuff (behøver 

ikke Caddy) 

• 45.000 timer MTBF 

r - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -

: O JA TAKK, send meg TAHONIC Produktk�ta��--l 
O J A  TAKK, jeg ønsker mer info om PMMW 93/3-4 ! 
TOSHIBA XM 41 01 B CD-ROM ! I I Firma:----------- : I 
Navn: -----------

: 
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Adr. : -------�--_ : � 
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Tlf. : Fax J .-l<. 
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Ikke bruk dette program'met utenfor kontroUerte omgivelser. I en test uHørt av Publish/Multi
mediaworld fremkalte ({ais Powertoøls 2.0 dype digitale psykoser hos ni Q� ti testpersoner. 

are le du. Det er greit, for når du får lekt deg litt med den 
nye versjonen av Phot@sbop-tillegget Kais Powertools 
og du begynner å fatte antall muligheter vil du også bli 

__ ... litt smårar. 
Kais Powertools er nemlig det ultimate gra'fikkleketøyet. Hver av 
de tre høvedmødulene inneholder et helt sinnsykt antall forhånds
definerte muligheter. Bare a lete igjennom og se på aHe vUle la 
flere uker. Når man legger til mulighetene for å 
mutere hvert valg i dei uendelig, Kommer frus
trasjonen sigende like tungt som en trailer ned 
en isbelagt fjellvei. 

For du vil hele tiden spørre deg selv: - kan
skje neste fraktal er enda litt fr.ekkere, hadde 
j eg mutert denne bakgrunnen en gang til, hadde 
de muligens startet en ny grafisk pris i mitt navn, 
En av de arrdr.e far-geovergangene hadde kan
skje ;fvemikalt billige haLlusinasjemeJi'. 

lredelt 
Først etter et par timers F>lanløs leting og leking , 
er det mulig å roe seg ned nok til å kiartlegge Kai 
Powertoois-pakken litt mer planvis. 

Bruk av alle de kreative filtrene og m0dulene 
forutsetter Adobe Photoshop eller et annet program som bruker 
Ptiotoshop�filtre. Brukere av hlant annet Adobe Premiere, Can
vas, Strata 3D og Fraktal D esigneL Pamter kan utnytte hele Kai
pakken. Versjon 2.0 finnes foreløpig bare for Ma�, mens PC-ver
sj0uelil av Pholshop får ] . O-utgaven i d�sse dager. Den er heU Uk 
1. O for Mac, men går hele fire ganger fortere ettersom PC-:preses
sorene er så mye bedr.e på flyttalsberegninger . 

Kai-pakken oestår av såkalte filtre til Photosho.p , som el' Ado
bes måte å utvide flunksjonsettet på. Kais PoweJ?tools 2 . 0  består av 
tre disketter og i har motsetning til forgjeflgeren en instruks]on
bok. 

Diskettene rommer i alt 32 :filtre, hvor tre er større moduler. Til 
tross for stn utrolige :EuflksjonaHetet rommer selv de tre største 
mouUJle1lle ikke over 1 0 0  Kb hver. HemmeJigheten ligger ;i brsuken 
av avanserte matematikk, blant aruaet æaktaler. Selv he:v:de� �SG, 
selskapet hak Kai-pakken, at de har ansatt noen av UShs fliflKes
te matematikere. 

Som i første versjon, har versjon 2 . 0  beholdt det litt l:mcleil'lige, 
men svært kreative grensesnittet. Utover en heftig visuell utfor
mingen, ligger de fleste menyene skjult under eiemellter i skjerm-

bildet og bare gjennom leiing (eller lesing i manualen) :Ernner man 
fram. til alle va1gene. 

Felles har @gså alle delene av Kai-samHngen at de er raske. 
Previewene gir kJapt et godt inntrykk over r-esuiltatet og modulen 
beregner bver, lang tid det vrI ta å genener det 1lerdige resulatet når 
du trykker på OK-knappen. 

De-t eneste aegative vi fant ved programmet �a:r at det irffi'ite
rende nok tilbakestHIel' en rekke vai\:g når man: 
velger nytt fra hovedmeneyen. Men versj'øn 2 .  O 
er langt bedr.e utstyrt med hurtigkommandoer 
eg har en viss evne til nummerisk styring som 
gir en øklet kontroll. 

I tillegg til de 3 2-fi1trene ligger det ved enGlel 
prøvebilder og versjoner av endel av filtrene for 
maskiner uten mattek0prosessor. 

fraetal Explorer 
'Fo av de støTe møGLliiJ:ene, Gr.a�ient De."signer øg 
'I'exture Explerer, er uftvidelser fra wersJ0n 1 . 0 .  
Fraktal ExpløJi'er, derimot) e r  helt BY. M0dulen: 
p1!od userer de karakteristiske fraktal figurene 1 
et uendelig antall !0rmer og ra�ger. 

Som de andre modulene i Kai-pakken er 
Fr-acta} E�lorer utstp:t med et fantasifullt grensesnitt. Valgene 
starter på veNstre side under map meu hovedt;ype fraktal. Etterpå 
går man til hovedmenyen på bunnen av vinduet og velger en for
håndsdefinert fraktal med ferdig valgte far.ger. NaVIiene er 'fanta
sifulle og de� er funt mulig � legge inn sine egne og silette og endre 
navn. 

I undermenyer kan man senere juster.e nåde fargene inni og 
utenfor fra�tallinjene. 

Hovedvinduet viser et p�eview hvor man kan zoome og pan011:e
re rundt. Under opacity (gjelilomsiktgl'iet)bestemmer man mn bil
det skai vises sammen med et utvalg p�øvebilder eUer det bitde du 
faktisk ilobber med. 

Under options-menyen ligger de viktigste valgene �@r hvot:Gl:an 
man resultatet fra Kai ska[ blandes med det eksisterende bilde. 
Kai kan blanae på en rekke måter e�[el' legge straktuEen som he1-
dekkende flate. Det fllnnes også en snuHle-knapp hvor du la:rr p.l1ø
grammet velge kombinasjoner fritt. 

Under opti@nsmenyen finnes det tH og med et valg for de med 
avanserte matematiske kunnskaper. Manuen redigere av verdie
ne i et frakta.l!-Tegnestykke er nemlig ikke fm nybegynne1<"e, LQ'l' 
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SPRØTT: 
Den buede 
raden med 

kuler be
stemmer 

hvor eks-
treme 

strukturene 
i Textur:e 

Explor.er 
skal bli. 

selv en ørliten justering får kjempekonsekvenser, noe program
met advaIi@:r eksplisitt om. 

Textulie Explorer 
'Æ'exiure (strukter,e:r) ExplolYer er kraftig mtvidet fra versjon 1 . 0 .  I 
tillegg til hjelp og et større preview, har modulen en rekke nye 
valg. Hovedmenyen inneholder 22 typer overflatestrukturer, hvor 
hver har alt fra 2 til 5·0 undervalg. Etter å ha valgt struktur, velger 
man fargeovergang for struklturen. Igjen er en hovedmeny med 17  
valg, hver med en lang liste undervalg. Antall muriJge kombinasjo
ner er altså svimlende. 

Det gjeldende valget dukker opp i et strukturvindu i midten 
med to'lVr ruter rundt. Rufene rundt er rarge- og form;varisjoner av 
orginalen i midten. Hvor ekstreme disse vadsjønene skal bli vel
ges ved å trykke på kulene i dem. bNede raden oppå treet. 

Ved å tl'y;k'Ke på mutasjonkulen generer man lynkjapt ni nye 
varisjoner. Som i Fraetal Explorer har JIlan et previewvindu som 
viser strukturen blandet med bildet du Jobber med ener et p:røve
bilde. Hlandingseffektene stiller man inn under optionsmenyen. 

Gradient Designer 
S om i de to andre modulene, ligger hovedmeneyen i gradient de
signer på eunneN av vinduet som den eneste synlige menyen. 18 
b:oved�alg gir tilgang tU hUFirdrev�s av l!lnderVralg. 

Etter valg dukker den gje]dende goraCleriFlgen opp på dell store 
previewstripen og det er bare å sette igang å modifisere. Ved å 
stille inn klammen kan man redigere utvalgte deler av graderin
gen. Trykker man på graderingen med pilen, gjøres nedre del av 
vinduet om til en fargeplukker. Her kan man velge forskjellige 

l . � / PO'iI 

� Ulurriu!: 

�---

KREA
TIVT: 
Fraktal De
signer og 
de andre 
modulene i 
Kais Po
wet::tools 
har ikke 
vanlige me
nyer. Val
gene duk
ker opp ved 
musklikk på 
de rareste 
steder. Det 
lille, innfelte 
bildet 8fJ1'ty
der det 
sinnsyke 
antall alter
nativer man 
kan justere 
og mutere 
videre på. 

SKJULT: 
Et musklikk 
på den stø
re graeJe
rings-stri
pen omgjør 
bunnen 8V 
Gradient 
Designer
menyen til 
en farge
veIgeF. 

fargemodeller og gjennomsiktighet. Utenfor previewvinduet, lig
ger det knapper for hva slags form graderingen skal ha (linj ær-, 
firkantet, rund, @sv.) ,  og knapp for knekk og repetisjonskont:r01L 
På: den andre siden av p:rreviwvinduet stiner man retningen på 
graderingen og post blurring; uskarphet. 

Som i de andre modulene i Kai, ligger valgene for hvordan re
sultatet skal blandes med bfldet du lobber med under optionsme
nyen. 

Filtre 
I tillegg til disse større modulene, følger det med en rekke enkelt
filtre som løser mer spesifikke oppgaver. 

Under Blur-menyen i' Photoshop plasserer Kai-Ii>"akken fille fil
tre for beve,gelseseff1ekteJ". Morsomme:De er tre g�ass11rnse-ifiltrene 
under diistort-merryen. emI-effekten er også en heftig effekt som 
gir inntrykk av at bilde er en gjennomsiktig film med et opprullet 
hjørne. 

Ellers finner VI spesielle effekter for bakgrunnstøy og klar,ere 
kontraster og farger. Find-edge filtrene gir en serie ganske psyke
deliske effekter ved å skille ut og forandre linjer i bilde man job 
ber med. 

Står man totalt fast, er Cyc1one-filteret kanskje det eneste som 
hjelper. Dette tillegget vrir langsomt alle de forskjelHge parame
tI1ene som bestemmer fargene på skj'ermen. Sett igang og fø1g metL 
Liker du det resuliatet du ser? er det bare å klikke, så er det ditt. 

Men igjen en advarsel: Gjentatt bruk a\l Kais Powerlools er 
sterk vanedannende ! 

EINAR RVVARBEN 
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Ut av iungelen 
lidligere hadde tr:yk
kedene støpte bly
�F sortert i sette
kasser. Hver sk-uff 
inneholdt en slaiftty
� i en bestemt stør
relse. De digitale 
fontene har gitt oss 
en enorm frihet, men 
samtidig ledet man
ge bruker.e inn i en 
iung,�1 av probl�mer 
eie ikke finner ut av. 

Fonter er desktop 
pl1blishihg, fonter er 
multimedia, fonter 
el" status, fonter er 
tøft. Men vi har alle 
egså opp;kevd at løn
ter er sV'ært frustre
rende. Meldiliger om 
at fomter ikke er til
gjengelige, utskrif
ter sam ikke kom
mer ut - eller kom
mer ut, men bare 
med C@urier - får 
oss tit å rive ut hå
:r.et. 

Prob�emet med fon
ter er at de ikke ek
sisterer som et eget 
program, m.en ligger 
gjemt under panse
�et på systemet vi 
bruker. Uten et um
i0�t styrtn�s,pro
gram o])l1>står det 
der1ør ofte proble
mer under utskrift 
og flytting av dok:a
menter. Brukere av 
desktop �ublishing 
må forholde seg til 
minst to ulike font
systemer, en myria
de a v produs61nter, 
som Uke mern:e ope
rerer med ulike 
naVl)t på en. og sam
me font, og leverer 
fontpakker til en 
rekke datanlaskim
plattformer. 

Mye av fontpl"oble
mene kan unngås 
de:rsem man kj.enner 
litt bedn! ut de bak
enf@rliggende me
kamsmer'. Det vik
tigste er å kj�nne litt 
til de f6TsKjellige 
fontfQrma1lene og 
hvordan de ;fungerer 
på Mae og Windows. 
Med de.nne klwm.,. 
skaptm viii. man kum
ne førrebygge kon
fll:kitene. 
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Hvordan kan man sikre seg mot fontproblemer på veien mot ferdig trykk
sak? Vi spurte Allkopi, et av Norges største grafiske service-senter og foto
seHerier. 

ataansvarlig Patrick Knuts
son og PC-ansvarlig Kristian 
Kolgrov er to av Norges le

....... dende desktop publishing
brukere. Med erfaring tilbake fra 1 9 8 7  
kjenner d e  t o  både M a c  o g  Windows til 
bunns. 

- Fontproblemer er klart den stør
ste kilden til feil i vanlig utskrift og 
utkjøring av fotosats. Særlig er dette 
et stort problem på PC, sier Knutsson. 

Problemene kan deles opp i to, me
ner Kolgrov. Det største problemet er 
bruken av spesielle fonter som mangler 
når filen skal skrives ut. Det andre er 
navnebruk mellom de forskjellige le
verandørene og forvirringen dette ska
per, påpeker han. 

utskriftproblemer på mange j obber, 
Jorklarer Knutsson. 

Mae og PC 
I dag mottar Allkopi omtrent like man
ge j obber på PC som Mac, selv om de 
tyngre j obben fremdeles stort sett ut
føres på Mac. 

Mac er klart enklere, da man med 
program som Suitcase raskt kobler opp 
de nødvendige fontene. På Macen lig
ger også fontene som løse filer med de 
fulle fontnavnene, noe som letter ad
ministreringen, påpeker Knutsson. 

Det er særlig tegneprogrammene på 
PC som forårsaker problemer. Corel, en 
svært populær og omfangsrik pakke, 
inneholder hele 2 5 0  fonter fra aner
kjente Bitstream. De to trykksak-ekspertene mener 

desktop publishing har endret seg mye 
de siste årene. Desktop publishing-re
volusjonen var basert på Postscript og CD-ROM blir stadig of

Adobes Type l -fonter. Inntil ganske tere brukt til distribusjon 

nylig var Adobes fonter en standard. av fonter. 

- Corel topper klart listen over 
jobbtyper med de mest spesielle fonte
ne og de særeste effektene, mener Kol
grov. Vi har valgt å installere 2 5 0  av 
fontene som følger med Corel. Men opp 

- Så lenge alle brukte Adobe-fonter, unngikk 
man navnkonflikter og vi på fotosetteriene satt på 
hele Adobe-katalogen. Men System 7 . 0  for Mac og 
Windows 3 . 0  for PC introduserte TrueType. Senere 
har fontmarkedet eksplodert med tilbud fra en lang 
rekke leverandører av forskjellig kvalitet. 

- Vi har ingen sjanse til å ha alle fonter som sel
ges på markedet. I tillegg til det som følger med en
del av de større tegneprogrammene, finnes det et 
stort antall billige fontsamliger. Derfor oppstår det 

W.indows 
Fonter og Windows er i 
utgangspunktet relativt 
enkelt,  men blir rask 
komplisert etterhvert 
som antallet øker og 
man begynner å bytte 
ut. For i motsetning til 
Mac'en, har Windows et 
li te brukervennlig sys
tem for litt tyngre font
arbeide. 

Som de fleste Win
dows-brukere sikkert 
har oppdaget, styres 
Windows av et sett lan
ge tekstfiler kalt ini-fi
ler. D en viktigste i font
sammenheng er win.ini
filen. Her ligger over
sikten Windows lager 
for seg selv på hvilke 
fonter som er tilgjenge
lige. Men direkte redi
gering av denne filen er 
reservert de svært flin
ke eller svært modige. 

Arbeidet med instal-

file fdlt ,S.earch YlIndow 

fonts] 
Modem (Piotter)"MODERN.FON 
5crlpt(Plotter)"SCRIPT.FON 
Roman (Piotter)"ROMAN.FON 
MS UneDraw (All res)"'WINLD,FON 
Fences (TrueType)"'FENCES.FOT 
MT Extra (TrueTypej=MTEXTRAFOT 
MS Sans SertfS.l0.12.14.1B.24 (8S141ares)"'SSERIFF.FON 
Courler l0.12..1S(8514/a res)=COURF.FON 
MS SerlfB.l0.12.14.18.24(BSlo41a res)-SERIFF.FON 
Symbol 8.10.12.14.18.24 (8S1�/a re5)�SYMBOLF.FON 
Small Fonts (BS1-4Jares)"SMALLF.FON 
Heidelberg (TrueTypel-HEIOLBRN.FOT 

Aa8bCcHKYYZZ 123 
Thi. i . .. .  colabl .. TN.Type "'�'thsl COI'I b e  displ,'y'''' 0" 1JI.'tt •• n""d printedDn)"Ou' pri"'" 

Win. ini og font-panelet. 

lering og deinstallering 
utføres i Windows Kon
trollpanel når det gjel
der systemfontene eller 
TrueType. ATM-syste
met har sin eget kon
trollpanel. I begge disse 
kontrollpanelene kan 
fonter installeres og 
slettes. 

mot 3 5 0  fonter legger tunge belastninger på syste
met. 

Allkopi ser det store fontutvalget og det høye 
antall programmer som brukes som et stort problem. 
For Allkopi har ofte problemer med å ta seg nok 
betalt for teknisk trøbbel rundt en utkjøringsj obb .  
Som d e  fleste fotosetterbyråene i byen opererer de 
med stykkpriser. 

- Det hender at vi sier nei til enkelte j ob ber . Hvis 
ikke kunden har klart å skrive ut filen selv, vet vi at 

Mac 
På Mac er systemet med 
fonter noe enklere. Sys
tem 7, som operativsys
temet heter på Apple
maskinene, inneholder 
ingen ini-filer. I de siste 
versjonene (fra 7 . 1  og 
oppover) er det bare å 
legge fontfilene inn i 
font-mappen som ligger 
inne i system-mappen. 
Ved oppstart leser sys
temet igjennom font
mappen og gjør det som 
ligger der tilgj engelig 
for programmene. 

Det krever likevel litt 
disiplin å holde orden 
på et større antall fon
ter på Macen . ,  for Type-
1 fontene er del t i to med 
skjermfonter og skri
verfonter. Mac-brukere 
får også endel TrueTy
pe-fonter som følger 
med når man installerer 
opera ti vsystemet. 

�o� Fonter 

®Oa. 
0"" 

OJ,L.ePre-buIItIlI Re.idllntFllnl. 

DeintAn.lfont.U ljllophles 
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Adobe Type Manager til 
Windows og Mac 
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problemene kan være ganske grunnleggende, for
teller Knutsson. 

Enklere 
Men på enkelte områder har desktop publishing blitt 
enklere. Bare for et år siden må tte de fleste filer flyt
tes fra PC over til Mac før de kunne skrives ut på 
fotosetter. 

Overflyttingen gj orde at man måtte bytte om alle 
fontene i filen, selv om man bare hadde brukte orgi
nale Adobe-fonter. Dette er det slutt på ettersom PC
versjonene av både Pagemaker og Quark Xpress har 

Postscrip. 
D et eldste fontsystemet 
kommer fra Postscript
oppfinneren Adobe 
Systems og kalles Type 
1 eller Postcript-fonter. 
Formatet gir fritt ska
lerbare fonter på en 
postscript-skriver. På 
harddisken er hver font 
delt mellom to filer - en 
fil for postscript-in
struksj on er til skriveren 
- og en med punktgra
fikk-representasj oner 
for skjerm. Tidligere ga 
dette systemet ofte tak
kete kanter på skjerm
skriften, for skjermfon
ter eksisterer bare i no
en få ferdige utregnede 
størrelser i punktgra
fikk. 

Med trege maskiner 
var skjermfontene det 
eneste som fungerte 
raskt nok. Senere, med 
fremveksten av hurtige-

re maskiner, fikk man 
Adobe Type Manager. 
ATM bruker postscript
fonten direkte, als tå 
skriverfonten, når bok
stavene tegnes ut på 
skjermen. Dette går så 
fort at brukerne ikke 
merker det. Skjermfon
tene tar stor plass, men 
bare en skj ermversj on 
av hver skrifttype er 
nødvendig for at syste
met skal vi te at fon ten er 
installert. 

Type l -fonter er fo
to setterienes og andre 
profesj onelles fa vori tter 
fordi postscript-tekno
logien er rask og meget 
stabil. Det er dessuten 
p o st s c ri p t - t e k nolo gi 
disse arbeidsgruppen 
har investert i.  ATM føl
ger med gratis sammen 
med en rekke program
mer. 

• 
e 

ERFARNE: Data
ansvarlig Patrick 
Knutsson og PC
ansvarlig Kristian 
Kolgrov ved AI/
kopi i Oslo er to av 
Norges ledende 
desktop publish
ing-brukere. Med 
DTP-erfaring tilba
ke fra 1987 kjen
ner de to både 
Mac og Windows 
til bunns. 

de nødvedige drivere og andre verktøy for filmut
kjøring. 

Hva er utviklingen videre framover? Knutsson og 
Kolgrov bruker mye tid på å holde seg orientert. 
Blant annet har de forsøkt seg på Windows NT, Mi
crosofts nye, tunge operativsystem. 

Windows NT er ganske likt på Mac når det gjel
der fonter og drivere, forteller Knutsson. Alt instal
leres visuelt med musklikk. Vi ser også på Adobes 
utvekslingsteknologi Acrobat som en svært interes-
sant mulighet til å løse mange av font- .. 
probelemene, sier han. 

TrueType 
TrueType er nykomme
ren og for mange bruke
re den første smaken på 
skalerbare fonter. Fra 
PC-ens fødsel har bru
kerne levd med skrivere 
hvor hver bokstav har · 

vært definert i noen få 
størrelser. Utvalget be
grenset seg til noen få 
fonter, og kursivering 
og utheving med halvfet 
var i beste fall kompli
sert, og ofte umulig. 

P o s t c r i p t - b a s e r t e  
Type l-systemet e r  der
imot skalerbare fonter 
lagret på PCen. Dette ga 
Adobe i en periode et 
halv-monopol på kvali
tetsutskrifter, men 
Postscript-skrivere var 
og ble for dyre for man
ge. 

Apple og Microsoft 
utviklet derfor True
Type som et alterativ til 

Type 1 og ATM-tekno
logien. Uten å betale li
senspenger til noen kan 
derfor leverandørene 
legge inn fornstyringen 
på systemnivå, noe beg
ge de to oppfinner-sel
skapene har gjort. Både 
Microsofts Windows og 
Apples System 7 . 0  kom
mer ferdig installert 
med en rekke TrueType
fonter. 

Til å begynne var det 
en utbredt oppfatning 
at TrueType og Type 1 -
fonter ikke kunne fun
gere på samme maskin, 
men dette er ikke noe 
problem. I begynnelsen 
led også TrueType av en 
rekke leverandørers 
store samlinger av lav
kvalitets fonter i dette 
formatet, noe som gav 
formatet et dårlig ima
ge. 
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Hold antaU fonter 
ti l et minimum 

Ikke bland Troe
Type og Type 1 -
fonter 

Bruk SuitcQse el ler 
l ignende verktøy 
på Mac 

Skriv ut ofte, ut
skrift er en god 
sjekk på fontkon
Hikter 

Ikke bruk fonter 
som er konvertert 
fra andre plattfor
mer eller formater 

R6d for 
� b • 

f · b�. 
u. iø · 9 
Sjekk hva byrået 
ditt har av pro
grammer og fon
ter først 

Gjør om spesielle 
teksteffekter ti l 
outl i ne 

legg ved alle fon� 
ter du vet byrået 
ikke hor 

Legg ved tJts�rift 
så byrået har noe 
å sjekke mot 

Hold deg ti l føl
gende progmm
mer: 
Aldus PCEJgemaker, 
Quark Xpress, 
Adobe ltIustrotor, 
Aldus F-reehond 
Mierografx Desig
ner, Cor.eld�aw 
eller Adobe Pho
tosnop 
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Hielpeverktoy 
SuitcQse 

I {)- o ORs �O 
RGilrilmond p @ F o n t s  � F  

R G il r il m o n d  B o l d  O F K E Y s  � K  
RGilrilmond Boldltillie O S o u n d s  �N 

RGilrilmond I til l i e  ( l) RGilrilmond Semibold S h o w  

RGilrilmond Semibo . . .  

B l Stone Serif Bold ( 'I<m,lm<L, IJ!cnl 
BI 1 Stone Serif Bold . . .  

Bodoni B o ok (s u i t e il s e s  . . .  � Cl 
Bodoni  B o ok l t il l i e  

B o d o n i F L F  - B o l d  

BodoniFLF -Bold l tillie (S e ttings . . .  � Sl 
BodoniFLF - I  t il l i e  

BodoniFLF - R o m iI n  � ( Quit �. l BodoniFLF-Ul tril v ............................................ 
Sui\cas.'" I l  1 .2 . 1 0 by St.v. Br.ch.r © 1 988-1 991 Fifth G.n.ration Syst.ms Inc. 1 0049 N R.���'R�g�t��t;�.����. L A 70809 

Microsoft Fant Assjslant 
1.=1 MScrosoftForit�stant 

I IF�==� ��.� f""_ 

• � Arial Pp Aa Nn 00 Ss Ee 1 ./=�.mReP et-Ie.. Arial Bold Pp Aa Nn 00 � .J�::/FIUt _. I �,. I Arial Bold Italic Pp Aa N 

�. 
Arial ltalic Pp Aa Nn 00 S 
Courier New Pp Aa N 
Courier New Bold Pp 
Courier New Bol.d It 
Courier New Italie 
Elepbant Pp Aa Nn 00 

Et Sufu;1la-ase-liigm;eRd@ veJ?k1løy fo1' å 
gl"Uippe . e TmeType-frønt$f tJll roæskjei
Hg brok. lilrukere kia:n, akthn3;re 0g dte
ak�i v:e�e iE!:)ntgrup;P�F ;!1Q;r' å låoilide andta�
bet LQl1IJter i s�stefUet nede. )1@n;t Assis
teNt f'øl�er med i Mi@l!0Soft Font Pa� 2 
e� kaster 850 kæ>oner <ilg imP(l)[itli�1!eS av 
MicI'osøft Nl1)i1rge, llf: 23 O� B5 00.  

Super AlM 
Ad.D.De SUJi)�r ATMhar sammre funk,sj@
ner som UHe.br@!renA:TM, men fOlisøk'!e:r 
i tWegg å løse 1f>1'oMemene som oppstår 
nåt et CilQkument bruker en :tomt S0m 
iMie er instaIirert p:å �stemet . Vmlig 
ATM vil i s�&1;! tiræe��e:r eil's�atte den 
ma!IJglende skriften moo �ouweF �sa-m 
Wr sty� ne'SiUltat� �er en 'F-ll'U'eTyp.e-va
riant G:ersQ'!tl E!1'l sUk firnihes. Men llelki
stelll kan i såraæl t€n:�sk�v.es p.A gwm av 
enrlil!:edie o$edtleveili'dier. 

Mel1l SUR�lit&TM fø�ger d@'t tI!,) s]>@:s4 -
alkkIDIllS'tmert-:e f@nteil"som brukes nål' em 
fORt ikke flnnes. �erlf- el'll2T sans se:ri:f
variaa'lten velges au,t,omatisk, og bok
st'a�ene t41pa:shs bre'dtil:eveil"d'iene i den 
ong..,inale fonten .. De t;@ SiBiften€ gk et 
rel�tivt pent resultat se:I:v om cl� Lkke 
ldaTer å ElUerlJigg,e spesielle effelitf0n
tel'. Adobe u,hr:i:1tte.a;> stadig :!lere m:�t�
pil.e-maste<Iion"ter. SapeJ";A'rM �oster 
L5;\lIU og tnn.p or1leX'@s av S@!ftwru:e Pius. 
ut. 212 95 2i5 g O. 

Med handle
kurven full  
Å kiøpe fonter er bliH en ganske hyggelig affære de senere 
årene. Tidligere dominerte Type l -systemet og det var dyrt å 
lisensierer systemet for design av Type l -fonter. DeHe ført til 
dyre fonter og mye piratkopiering. 
Den ulovlige kopieringen er trolig på tilbakegang, for tilbudet av fonter har eksplodert 
de si�t� årene. Brukere uten de største kravene kan skaffe seg et anseelig fontbibiliotek til 
en bIllIg penge. Dette er noen av leverandørene på det norske markedet: 

Adobe 

Adobe er fremdeles kongen i fontbransjen. 
Vanlige Adobe-fonter med snittene nor
mal, fet, kursiv og fet kursiv koster ca.  
1 5 00 .  Selskapet tilbyr også samlinger som 
Adobe Type Basics. Basics inneholder 65 
av de mest populære fontene til 1 . 645 kro
ner inkludert ATM. Selskapet selger også 
sitt komplett bibiliotek på en CD-ROM 
plate kalt Font Folio til 8 2 . 0 0 0  kr. for Mac 
og 9 2 . 000 for PC-versjonen. Adobe Wild
type er en av selskapets nyheter og koster 
1 . 6 5 0  kr. Adobe forhandeIes av Software 
Plus, tlf 22 95 25 2 0 .  

Monotype 
Monotype er kjent 
for sine konserva
tive og klassiske 
skrifter, men pri
sene ligger i klasse 
med Adobes. På 
TrueType-siden,  
derimot, selger 
Monotype en serie 
billige TrueType
pakker 15-20 fon
ter. Monotype im
porteres blant an
net av GDF, tele
fon 22 1 6 3 2  00 .  

Emigre og Fuse 
Fonter fra selskaper som Emigre og Fuse 
er defini tivt ikke hverdagskost. Skrifter fra 
disse selskapene plukkes raskt opp av re
klame- og designbransjen og blir mote for 
en kortere tid. Emigre og Fuse importeres 
av Luth & Co, telefon 2 2 3 2 2 9 1 0 .  Luth sel
ger også den svært billige samlingen Seri
als med 1 0 00 fonter til en pris av 5 . 0 0 0  kro
ner. 

Microsoft 

TrueType Font Pack 2 Setup 
- - - - -

Fo;rtSel;ctl�n - � - - - - -
S..lad Font.to lnlhlll: 
Aug.burgarlnitiaJ. ::��ru. Old Face 

BellMTBold 
BallMT ltalic 

BriemSaipt 
BritannicBold 

g:�:�� 
FontSampla 

Salactlha TruaTypa tontt 
youwe.nttolnltDll andthan 
choouth.OK button. 

Tlle t.I.lek re.1 fox II" II.� ... I o"er 
Spaceraquirad: 33K 

SpaC8 CMllluble: <45<4001(, 

Microsoft er også blitt en stor leverandør 
med sine Font Packs. Foreløpig selger sel
skapet Font Pack 1 og 2. Hver pakke inne
holder rundt 30 TrueType-fonter til 8 5 0  
kroner p r .  pakke. Microsoft har telefon 22 
02 2 5 00 

Corel Draw 

Selv om det høres dumt ut, er PC-tegne
programmet Corel Draw 4 . 0  en meget bil
lig måte å skaffe seg et kvalitetsbibliotek 
av TrueType-fonter. Med i programpakken 
følger det to CD-plater, hvorav den ene 
inneholder hele 7 5 0  fonter fra den aner
kjente fontleverandøren Bitstream. Og si
den det også følger med en rekke andre nyt
tig grafikkverkøty, blir Corel-pakken til en 
pris på rundt 5 . 000 kroner å betrakte som 
julaften. Corel forhandles av Scribona Da
tasoft, tlf. 55 1 2  1 1  4 0  

Designer 
Corels hovedkonkurrent, Designer fra Mi
crografx, er også en meget hyggelig pakke. 
Sammen med tegneprogrammet følger det 
2 5 0  TrueType-fonter. Designer importeres 
av Microline, tlf. 22 37 30 1 0  
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Den store 

Philips Brillianee 1 720 
Vår nye Brilliance skjerm er hele 17" 
stor. Den ideelle billedskjermen for 
deg som krever et knivskarpt bilde når 
du arbeider med tekstbehandling, 
regneark og ikke minst presenta
sjonsgrafikk og Desktop. 

Større bilde 
U tvid dine grenser. I takt med at 
Windows programmer utvikles til å 
bli enda mere avanserte arbeidsverk
tøy, øker kravet til en større billed
skjerm. Utvid dine grenser med 
Philips store Windows skjerm. 

Windows er et registrert varemerke tilhørende Microsoft 

ws Skjermen! 

Arbeidsmiljøtilpasset 
Den høye billedoppdateringen og den 
knivskarpe kontrasten gir et ekstremt 
stabilt bilde. Du kan arbeide i mange 
timer uten å bli sliten i øynene. Selv
følgelig er Philips Brilliance 1720 lavt
strålende etter MPR-II standarden. 

Digital kontroll 
Nå kan du glemme alle manuelle 
justeringer. Philips Brillianee 1720 
tar selv hånd om alle innstillinger og 
lagrer disse i minnet. 

BRILLIANCE® 
HIGH RESOLUTION MONffORS 

For mere informasjon, kontakt; 
Norsk AIS Philips 
Tlf: 22 74 80 00 

e PHILIPS 



BILLIG OG 
RASKT: Thomas 
Sem, labelmana
ger i Sony Music 
jobber sammen 
med Casper Even
sen, daglig leder i 
Lysverket når tids
fristene på video
produksjoner er 
korte og budsjette
ne lave. 

Raskere 
produksion 

Filmselskapet Lysverket bruker Mae når Sony Music og andre kunder trenger rask videoproduk
sion. Med digital videoproduksion kan kunden selv giøre endel av arbeidet og studioet kan 
foreta endringer ti l siste sekund. 

remveksten av digital videoredi
gering har skapt helt nye mulig
heter. Tidligere hadde videokun

.-_ .. der dårlig med muligheter mel
lom billig, uredigert video filmet med 
«hjemmekamera» og svært dyr analog vi
deoproduksj on. Kunder med lavere bud
sjett bruker derfor ofte lysbilder eller an
dre metoder for kommunikasj on. 

Digital videoredigering er billigere, 
først og fremst fordi det går så mye raske
re. For tid i videostudio er svært dyrt. Far
ten og evnen til å gjøre endringer i siste 
sekund skaper dessuten helt nye mulighe
ter. Dette utnytter blant annet Norges
kontoret til den internasjonale musikkgi
ganten Sony Music. 

- Vi har en svært intensiv markedsfø
ring, både ovenfor forhandlere og pressen, 

� er lwaget rundt en MacintOsh Quødrø 900 men en serie 
CMlnserle tilleaaskort for videøkom-= og be6Gncling. AVID � i 

� konfig�oner med Ulike muIisjheIer. hensen kcirkalderiserer 
sitt utstyr som en midt på treet-konfi.. � men elet er a. prisen på 450.000 kroner. 

I Ji!Iegg til programvaren., som er kopibeskyHit, liest6r systemet av lo 

forteller Thomas Sem, labeImanager i So
ny Music. Ofte får vi ikke video eller bilder 
på nye musikktitler før noen dager før lan
seringen. Digital videoredigering gir oss 
mulighet til å gjøre endringer i tide, påpe
ker han. 

Sony bruker filmselskapet Lysverket i 
Oslo. Selskapet, som holder til i gamle fa
brikklokaler langs Akerselven i Oslo, har 
investert i det amerikanske A VID-system. 
Bygget rundt en Mac, med en serie anvan
serte ekspansjonskort, kan AVID redigere 
og produsere høykvalitetsvideo med stereo 
lyd. 

Sony har benyttet seg av fordelene 
A VID gir til å lage to lengre høstslipp-pre
sentasjoner på 20 og 28 minutter. I tillegg 
til videoklipping har Casper Evensen, dag
lig leder i Lysverket, lagt på endel titler og 

2 1 10mmers fa�er, 2 harddis
ker ,c. henholdsvis 1 ,5 � 1 GB, og en opIiSk disk på 1 . GI. I tillegg bruker 
Evensen en �alitets SP� 
ler for å ta video inn og ut. 

A VID innholder også et modem
�m, ferdig satt opp mot AVIDs 
hovedlMøer i Boston USA for feed-
back hjelp. Har du først kføpt AVID= oppgraderinger av mas
kinvare og prøgrammer gratis. 

tekst. Presentasjonen inneholder innehol
der henholdsvis 10 og 19 artister. 

- Den 2 0-minutters presentasjonen vi 
viste for pressen og forhandlere på Smuget 
i Oslo kostet bare 20 . 0 00 kroner. Med gjen
bruk av gamle videoopptak, stillbilder og 
enkle videoopptak fikk vi laget en billig og 
effektiv presentasjon, forteller Sem. 

- A VID er på vei til å bli en standard i 
bransjen, mener Evensen. Her i Norge har 
PC-baserte Lightworks fått et større fot
feste enn i utlandet, men A VID er et bedre 
system, blant annet ut fra sine koblinger 
til andre Mac-programmer som Adobe 
Photoshop, påstår filmmannen. 

Evensen har j obbet med levende bilder 
i 12 år og med Mac i syv år. I tillegg har han 
erfaring fra lys, scenekunst og musikk
bransjen. Selv tror han at han er et godt 
eksempel på en ny generasjon videoredi
gerer. 

- I tradisjonell videoredigering har 
man delt arbeidsfunksjonene mellom en 
kunstnerisk ansvarlig og en tekniker. Med 
et digitalt videoredigeringssystem fyller 
jeg begge rollene samtidig, påpeker han. 

Men også kunder uten stor teknisk kom
petanse kan delta i arbeidet. A VID leverer 
Medialogger, en programpakke til 1 . 5 0 0  
kroner som lar deg styre e n  UMAX-video
spiller. Dette gjør det mulig å grovkutte 
filmen og generer tidskoder som A VID se
nere tar imot. 

Ved å låne utstyr, gj ennomførte Thomas 
selv utplukket av videokutt, med de kost
andsbesparelse det medførte. 

EINAR RVVARDEN 
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Moderne . svært kompl iserte å kontrol lere .  Derfor utviklet man HOTAS-prinsippe.t (Han 
der ideen at p i loten skal s l ippe å ta hendene fra kontro l lene for. å bruke flyets systemer, Q der 
seg helt om fly� i ngen . Flysim ulatorer tri PC har etterhvert bl itt så real istiske at det samme n-r.r\hlol"not 
og Thrustmaste�prOdUkter benytter det samme HOTAS-prinsippet for å l øse det. 

Weapons Con rol System Mk. I l  Kampanjepris: 1 1 10,·  
WCS Mk. 1 I  funge e r  s o m  gasshåndtaket (Throtlen) p å  e t  moderne jagerfly, m e d  ful l  kontrol l  over rI!!:lIc�'c:!"""on.l,rlo 
etterbrenner. �n \h a  6 knapper og en m u ltifunskjons bryter s o m  a l l e  e r  fu l lt programerbare for å 
prog ram. Den kan\ i ti l legg brukes for å programmere fun ksjonene på FCS/PFCS .  

Flight Control s�stem M k. l  Kampanjepris: 730,· 
FCS Mk. 1 er en ko 

. 
av sti kka på F-4 Phanto I l  jagerflyet, og har fire h:tdiv�d 

blant annet kan bru es "I å skifte"lnellom forskjel l i� flv.iews1' f flyslmulatorer 
\ - -

Pro ight ContI Systerri ; Kampanjepr,,: 1225,· 
"",,P�G�8 ""8t 1aget enda er. ik sti kka å virkel ige jagerfly. Den har et bedre fjæringssystem som ø ker nø,ra�1tIQlJlSten og 

kontrol'fn ,  og gir nd bedre føl else av å fty et ekle Jagerfly. I ti l legg er den laget for å tål e  enda tøffa re 

Rudder Contro l  Sy tem Kampanjepris: 1225,· 
RCS lar deg også kon ol lere sidero rene i flys imulatoren,  og lar deg dermed utføre ekstra kompl iserte m",nnl"'-� 

\ 

U LTRA 
De fleste lydkort på markedet er veldig enkle .  En 20-stemmers FM-synthesizer og en el ler to stemmer t i l  å spi l le  av og ta opp 
cHgital lyd med. Og siden PC'en al lerede har en prosessor, å hvorfor i kke la den gjøre Jobben m ed å hente lyddata fra 
PC'ens minne og få den ut ti l h øytta.lerne? ! / i 
Folkene på Ad�anced Gravis syntes ikke det. Derfor designet de U ltraSound fra bunnen av. UlttcfSound (GU S  blant venner) 
har sitt eget m i nn e  (oppti l  1 M S  DRAM) , og tar se av I l  behand l ing  av lyden.  Den kommer ut gjennom 32 stem mer, som 
både kan b ruJ<es ti l d ig itale lydopptak og av synthesi ere" om bord for å lage musikk.  Siden FM-teknolog ien stammer fra 
70�tallet, valgte Advanced G ravis hel ler en Wavetabie-s:y.Athesizer. Den bruker d igitale lydopptak (samples) som instrumenter 
for å lage musikk.  I ngenting h ø res jo mer ut som en fiol i n  enn lyden av en ekte fio l in .  Disse instrumentene hentes ti l 
U ltraSounds minne fra hardd isken når de skal b ru kes, så man er i kke begrenset av ferd ig inn lagte i nstrumenter i ROM . Man 
kan faktisk bruke hvilket som helst sample som et i nstrument. Den eneste begrensningen er hard iskplassen og fantasien.  
U ltraSound er � rresten også forberedt for t redi mensjonal lyd med Focal Point 3D Audio.  

Selvfølgel ig kan ItraSound spi l le av 1 6-bits samples i oppti l  44. 1 KHz (CD-kval itet) med god lydkval itet (90 db 
signal/støyforhold) . Selvfølgel ig kan du også koble ti l et  CD-ROM drev (oppg raderinger t i l  flere forskjel l ige typer er  mu l ig) , en 
M I D I -fordel ingsboks joystick, og et  oppgraderingskort som lar  deg sample 1 6-b' i 48 KHz og i meget god kvalitet (90db 
signal/støyforhold odså her) . Hvis du tren ger kompatib i l itet med andre lydkort, ka UltraSound med software emulere både 
SoundBlaster og Rola d MT-32/SC-55. Windows-d rivere er natu rl igvis med . Også omposisjonsprogrammene Mid isoft 
Recording Session og �owerChords følger med gratis.  Like selvfølgel ig er det at prisen er så lav. Hvorfor skal et lydkort 
koste mer enn det må? Kontak din aataforhandler eller oss om d u  trenger mer informasjon,  eller om du vi l  ha en 
demonstrasjon.  Så ka \J selv h ø re hv alt dette betyr i praksis!  

Advanced 
(Priser er oppgitt eksl . moms) GRAVIS 

� ACCesS ata 
Norsk l �m o�rt r: O 

Skjel lerud 
2840 Reinsvoll  

Tel . :  61 1 9 73 1 1  Fax: 6 1 1 9 73 1 2 



Først forsvant 
Ex-rockemusiker og produsent Kaare Skevik ire er ikke helt oppdatert for tiden. Han fikk digitalt 
siokk da han for første gang på ti år oppsøkte gamle tomter. Where have all  the flowers gone? 

eg eldes. 4 0 ,  snart 41 år. Ingen 
direkte urovekkende alder, bare 
det at tiden på en måte sleper seg 

• __ av gårde med megahastighet. 
Noe jeg også merker i andre sammenhen
ger. For som tidligere musiker - med over 
1 0 0  studioproduksjoner bak meg engang 
på 70- og 8 0-tallet - oppdager j eg med 
skrekk og gru at j eg ikke er oppDATert. Jeg 
henger ganske enkelt ikke med lenger. Jeg 
er totalt akterutseilt. 

I snaut 1 0  år har j eg nemlig bevisst holdt 
meg langt unna det som har med musikk, 
studio og innspillinger å gjøre. Jeg har gjort 
andre ting, som det å skrive i aviser og tids
skrift om at alt er i konstant forandring. 
Sjokket ble derfor desto større da j eg påny 
vandret tilbake på gamle tomter og gikk på 
trynet i den datarelaterte hverdagen som 
nå preger de fleste musikkinnspillinger. 

Sjokket som møtte meg var blant annet: 
SysEx Data Dump , Midi, SMPTE In/out, 
Rack Mountable, Sigma A/ D-konvertert 
og ADAT multikanal digital interface hvor 
det i tillegg følger med kabel? Og hvor man 
selvfølgelig kan få remote Control with 
optimal RMB - Remote Meter Bridge? El
ler var det siste noe annet? Har j eg blandet 
sammen begreper og enheter slik at musik
ken omtrent vil låte som en flippermaskin 
i revers? Eller som Arne Nordheims musikk 
spilt på feil hastighet? 

Hvor i all verden er det blitt a v de gode 
gammeldagse maskinene som selv j eg grei
de å få lyd med? Den enkle talk -backen som 
ljomet fra kontrollrommet med saklig in
formasjon ut i studio til sprell, levende 
musikere? Where have all the flowers go
ne? Jeg undres og undres, men samtidig blir 
j eg grepet av en uvanlig styrke, av en gry
ende, fandeninvoldsk lyst som omtrent 
tvinger meg til å finne ut av elendigheten. 

Frilansioumalist 
født 26/ 1 0-52 

J eg kan ganske enkelt ikke styre nys
gjerrigheten eller for den del gi til kjenne 
overfor mine eldste barn at j eg ikke skjøn
ner bæra, etterhvert som de høylydt pro
klamerer at de skal starte band og nymo
tens bransjeord blandet med utførlige og 
høyteknologiske data-uttrykk renner like 
fram og greit ut av dem. Det ville i såfall 
være et nederlag j eg helst skulle vært for
uten. 

Derfor kaster j eg meg ut i det, langt ut 
på dypt vann og lar det stå til. Tar mot til 
meg og besøker et par gamle musi
ker-kolleger og bestiller et overfladisk lyn
kurs hvor j eg etter beste evne prøver å hen
ge med. Som under mitt besøk hos musiker 
og plateprodusent Svein Dag Hauge. I sin 
leilighet har han bygd et hypermoderne 
digitalt studio hvor data, dit og DAT sty
rer det meste. Til en verdi rundt 8 0 0 . 0 0 0  
kroner plassert på skarve tre kvadratme
ter. Dog, bygd i høyden, så det bør vel hel
ler måles i kubikk enn i kvadrat. Hva vet 
j eg? 

Svært lite, viser det seg snart. 
Godt tilbakelent i produsentstolen sit

ter'Svein Dag, peker på en datasjerm som 
visstnok er hele hjernen i opplegget. Bildet 
på skj ermen er i sorthvitt og inndelt i ru
ter, kvadra ter, et urovekkende konglome
rat av datainformasjon som virker direkte 
desinformativt og forvirrende. 

- Det er egentlig svært enkelt og over
siktlig, sier Svein Dag, og j eg nikker tilba
ke, sånn bare for ikke å virke verken 
uinteressert eller altfor uvitende. 

- På skjermen kan j eg for eksempel se 
hele partituret på en låt. Jeg kan se hvor
vidt deler av en takt er lydmessig skjeivt 
eller svakt, og så kan j eg med musen gå inn 
og manipulere det instrumentet j eg ønsker 
å forandre. Enten det dreier seg om en en-

Kacn SlaM1c Jr. starI8t sin musikalske kcø ... i Ieaen-
cIarisIre = i 1 968. Der .... han 1romIfter. ' le 
deretter med AIeksanctersen i Såmbandet. SeneAt spille han i fint,=-mecl Teria TytIcmd. Deretter ... hem 
_ rned � fram  85 « .• 'ra 1975 
jobbet SIcevik ire ogs6 som � for ananp norske 
Cøtister. Hat senere «omsk ..... seg III pumGIist. 

keI tone eller hele takten. Se her. Svein Dag 
tryller fram pianonoter som kommer på 
skjermen og plukker så ut en tone. 

J eg ser hvordan tonen ganske enkelt 
slettes, fjernes som man gjør med boksta
ver på en vanlig PC for så å erstattes med 
en annen tone, forsterkes litt og så spilles 
hele låten med den nye tonen. Datamaski
nen på sin side har da selvfølgelig via hele 
systemet regulert de øvrige tonene til å 
være i full harmoni. Og når musikken det 
j obbes med er stryk og piano bestående av 
en åtte-ti instrumenter, begynner j eg å 
skjønne rekkevidden av databruken i mu
sikken. 

For hele prosessen har tatt mindre enn 
et minutt, og satt opp mot leieprisen i van
lige lydstudioer samt timehonorar til mu
sikere, så ser j eg straks mulighetene. Ikke 
minst på grunn av kvaliteten i lydbildet. 
Men om j eg skjønner det? Det rent teknis
ke? Jo , faktisk, selve prinsippet er klart. 
Men, for å komme så langt? 

- Svært enkelt det også. La oss bygge 
opp en låt fra begynnelsen av. Vi starter 
med trommekompene. Svein Dag forflyt
ter seg over til et keyboard som befinner 
seg like ved studiobordet. Her ligger alle
rede trommene «samplet», det vil si at key
boarden er tilkoblet en maskin som har alle 
de nødvendige trommelydene lagret og 
klare. Og via et MIDI-system kan han spil
le hver enkel part av trommene direkte inn 
via tangentene på keyboardet. MIDI-sys
ternet fungerer da som et koblingssystem 
tilsvarende et PC-tastatur som overfører 
bokstaver til en skjerm. 

Svein Dag starter med hi-haten, som 
danner et snedig rytmemønster som både 
høres gjennom høy talerne og som også kan 
leses på dataskjermen. Underveis endrer 
Svein Dag både tempo og styrke på rytme
mønsteret, før en ny del av trommesettet 
hentes ut av maskinene, spilles på key
boardtastaturet og leses på skjermen. Slik 
fortsetter han med instrument etter instru
ment. Justerer musikken på skjermen ut fra 
det han hører gjennom høyttalerne eller 
ganske enkelt leser av de ulike meterne på 
skjermbildet. 

Snart har han bygget opp en låt , eller 
rettere. Et såkalt grunnkomp til en låt. 
Deretter kan et eventuelt sangpålegg -
eller hva det nå måtte være - legges på. 
Det gjør Svein Dag i et lite glassbur litt len
ger bak i lokalet. Koblingsboksene, opp
taksmaskinene som er digitale kombinert 
med data og sampling, gir utvilsomt enor
me muligheter. Tonene kan sjongleres med, 
både enkeltvis eller hele takter. Tonearter 
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EGET: Musiker og plateprodusent Svein Dag Hauge har bygget sitt eget digitale studio. (Foto: Laila B. Carlsen) 

kan forandres, takter og temaer kan byttes 
om, antall pålegg av instrumenter er nær
mest uttalige. Og så - det aller, aller ver
ste: 

Det låter faktisk bra. Jævla bra. På mi
nimal innspillingstid oppnår man et meget 
bra resultat. For dette er den nye hverda
gen i musikkbransjen. Slik lages nemlig 
svært mye av dagens musikk. Svein Dag 
har gjort flere plateinnspillinger i sitt stu
dio, noen gang med ekte akkustiske instru
ment er i tillegg til selve sangen, men alli
kevel. Den tekniske og lydmessige delen av 
produksjonen er ganske enkelt enorm, og 
rent økonomisk langt rimeligere enn å leie 
ordinære studio og å hyre inn musikere til 
å spille. 

For den alt omtalte «samplingen» er 
ekte musikklyder, det være seg trommer, 
piano, blåseinstrumenter eller stryk som er 

tatt opp på maskin og som nå plukkes etter 
behov. Og for så ved hjelp av datateknolo
gien omdannes til å lage musikk lage av. 
Spennende? Ja. Ekte? Tja.  Men er dette ale
ne framtidens musikkstudio og framtidens 
musikk? Neppe. 

- Sannheten er nok at framtidige stu
dio vil kjøre med en kombinasjon av digi
tale, datastyrte programmer og bokser 
kombinert med analoge maskiner, fortel
ler en annen gammel kollega, Brynjulf Blix. 
Han j obber som selger og programutvikler 
hos Norsk Musikk og har selv vært aktiv 
proffmusiker i mange år. 

- Saken er nemlig at lyden du hører på 
en plateinnspilling er lagret lyd. Det gjel
der særlig trommer og endel andre instru
menter som for eksempel gitarer. 

I selve studio låter disse instrumentene 
annerledes i seg selv. Men når de går via 

analoge maskiner får de det soundet som 
gjør lydene spennende. Det vil vi ikke få til 
på digitale maskiner, sier Brynjulf Blix 
som på en kjapp forespørsel fra underteg
nede angående pris på et godt, moderne 
datastyrt hjemmestudio svarer som følger: 

- Du kan få et slikt hjemmestudio for 
alt fra 15 000 kroner og oppover til, ja gan
ske mye. Men for 1 0 0 000 til 1 5 0  000 kroner 
vil du få så god kvalitet at du kan gjøre 
grammofoninnspillinger av det. 

Så der fikk jeg den. En kort vandring i 
musikkens verden har vist meg mulighe
ten til selv å sitte hjemme og lage ferdige 
produkter for utgivelse på utstyr rundt 
1 0 0 . 000 kroner. Utenkelig for noen år si
den og i tillegg svært usolidarisk og li te 
musikervennlig. Men, når i all verden har 
rock' n roll-bransjen vært solidarisk? 

Av KAARE SKEVIK JR .  
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DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI 

.J .,)  
Jeg tror pil 

ingen måte at 
det er ønsbt 

fra leserne om 
seJv å  gå tl1 
kildene, som 
er gnmnlapt 
for at eI8ktro
nisk publise-
ring Mnger 

seg frem som 
et alternativ. 

ediasaurent 
Akersgata er død, leve Akersgata 
Langtidsvarslet for mediasaurene i Akersgata lover ikke godt. Nye aktører 
vil ta over hegemoniet i avisbransien, dersom VG, Dagbladet og Aftenpos
ten ikke tar seg sammen. 

lektroniske aviser handler ikke om å bytte 
papirmediet med skjermen. Det handler 
om en helt ny måte å tenke på. I Akersgata 

41_" har de ennå ikke kommet inn i tenkebok
sen. På lang sikt kan det føre til at de får nye kon
kurrenter som vil overta hegemoniet i i norsk avis
verden. 

Uten et spor 
«Om 10 år vil det som vi i dag kaller massemedia 
være borte. Forsvunnet, uten et spor.» Suksessfor
fatteren bak filmene Jurassic Park og Rising Sun 
(med Sean Connery) Michael Chrichton har noen 
poenger som Akersgata bør ta seg ad notam. 

For en stund siden holdt han en tale til the Nati
onal Press Club i USA. Hovedbudskapet er at da
gens store mediahus står for fall og vil bli kastet på 
historias skraphaug. 

Jeg skal ikke gå så grundig inn på Chrichtons 
kritikk. De som vil lese mer, kan - i pakt med bud
skapet - hente inn artikkelen via Compuserve og 
Internet eller kj øpe tidsskriftet Wired for septem
ber/oktober 1 9 9 3 .  

Chrichton hevder a t  media i dag er på e t  bunn
nivå, som ikke appellerer til intellektuelle. Moderne 
teknologi forandrer selve konseptet for informa
sjonsformidlingen i samfunnet, det vil si at innhol
det i informasjonen må - i takt med et høyere ut
danningsnivå - være av høyeste kvalitet, den må 
være sammenlignbar og faktisk korrekt. 

Chrichton understreker at han vil ha direkte ad
gang til informasjoner som er i hans interesse. Og 
han forventer å få en slik tilgang. (Så heng i med 

supermotorveien din, Al Gore ! ! )  
Amerikanske mediers troverdighet er p å  et min

stemål, og Chrichton vil ikke at disse skal være en 
hindring eller filter på veien fra det egentlige bud
skapet. Han vil med andre ord ikke la en Ingolf Hå
kon Teigene eller Jahn Otto Johansen kommentere 
en stortingsde ba tt eller utenrikspolitisk hendelse 
Chrichton vil selv overvåke debatten direkte. Men 
han om det. Han har helt sikkert ikke overvært en 
stortingsdebatt. 

Elektronisk publisering 
Det er ingen tvil om at elektroniske media vil spille 
en stor rolle, og til dels overta for de trykte mediene. 
Det er heller ingen tvil om at slike fremtidsutsikter 
har slått ned som en bombe i Akersgata. 

I motsetning til de trykte media ellers i verden, 
opplever Akersgata nemlig fortsatt opplagsøkning 
og klingende mynt i kista. 

Undersøkelser viser at tilliten til tabloidavisene 
i Akersgata er heller liten. Likevel er det disse avise
ne folk kjøper, og ikke Aftenposten. I kampen om 
leserne har VG og Dagbladet blitt stadig mer lik 
hverandre. Like ens uttrykker folk at de ikke liker 
de vinklingene tabloidene tar, den enorme person
fokusering og graving i andres ulykke. Men de kjø
per avisa. Arsaken til det er at avisene er velredigert 
og har et hendig format. Men like mye skyldes det at 
avisene prioriterer underholdningsstoff. Vi j obber 
ikke i a vis bransj en, vi j ob ber i under holdnings bran
sj en, er omkvedet internt i VG. Tabloidene henven
der seg også til TV-publikum. «Alt om Anna. Du så 
henne i TVen i går». Eller «Ingvild Bryn smiler mest», 
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tS tid er forbi 
er oppslag de fleste vil nikke gjenkjennende til. 
Kjendiser er dessuten godt stoff, bedre enn kanskje 
de fleste som blir spurt er villige til å innrømme. 

I motsetning til hva Chrichton later til å tro, de 
fleste vil heller la seg underholde enn selv å søke til 
kildene. Og j eg tror på ingen måte at det er ønsket 
fra leserne om selv å' gå til kildene, som er grunnla
get for at elektronisk publisering1 tvinger seg frem 
som et alternativ. 

Underholdning i elektronisk form er imidlertid 
en også en stor utfordrer for avishusene. 

Nyhetsdekningen 
Fortsatt er avisenes hovedsatsing nyhetsdekning. 
Men du gidder ikke å lese sju-åtte siders oppkok av 
gårsdagens nyheter når du fulgte med på TV kvel
den i forvegen. Det så vi sist under dekningen av stri
dighetene i Russland. Der fikk du begivenhetene di
rekte inn i stua. Dagen etter var nyhetene i Dagbla
det like salgbar og interessant som to dager gam
melt kneippbrød. Altså kun for de mest sultne. 

Dagbladet og VG prioriterte likevel Russland på 
forsiden og inni avisa, fordi de ikke kunne annet. 
Russland var den eneste viktige saka i nyhetsbildet 
(og Dagbladet husket med gru da de prioriterte et 
«La barna banne»-utspill fra Magne Raundalen på 
topp samme dag som Muren i Berlin falt . )  VG og 
D agbladet må tte altså bevise at de var på banen, selv 
om kampen var avgjort for lenge siden og resultatet 
kjent. 

Under Gulfkrigen satset avisene på mer analy
tisk journalistikk. De viste kart, og hadde redaksj o
nelle kommentarer som belyste flere synsvinkler. På 
den måten virket de utfyllende i forhold til fjern
synsdekninga. 

Elektroniske aviser vil tvinge seg fram som en 
følge av at nyheten skjer der og da, og leserne/lyt
terne/seerne må få tilgang til denne, I tillegg vil elek
troniske aviser gi større muligheter for fordypning 
for de som ønsker dette. Elektroniske aviser vil der
for ta det beste fra både TV - og avismediet. Men det-

te gjelder ikke bare for de store begivenheter. Der
for er ikke CNN alternativet. 

Kunnskap er makt. Å være først til å få kjenn
skap til hva som skjer, er et fortrinn som det blir lagt 
stadig større vekt på. Men det gjelder ikke å få vite 
alt som skjer. 

For en som er aktiv på børsen, holder det ikke å 
lese avisen dagen derpå.  Å følge med på hva som 
skj er på CNN kan være nyttig, verdensbegivenheter 
påvirker som kjent aksj ekursen. Viktigst er imid
lertid hva som skjer med de selskapene du selv er 
involvert i, og konkurrentene. For spekulantene er 
det også viktig å følge med i selskap/bransjer som 
opplever store svingninger. Slik informasjon er til
gj engelig i elektronisk form i dag. 

Tekst-TV på NRK følger utviklinga i tippekam
pene fra mål til mål. Men denne informasjonen har 
sine begrensninger. Du kan ikke lagre den og heller 
ikke se hvordan målene endrer tabellen. Du får ikke 
inn hvem som scorer, og du får ikke vite noe om fa
vorittlagene som ikke er oppført på kupongen. 

I tillegg til at nyheten skal være fersk, skal den 
altså ha relevans til dine interesser. I framtida vil du 
ha muligheten til å filterere bort den søpla du i dag 
ikke gidder å bruke tid på. Dersom mottoet er «Leve 
Toten, skit i Norge», er ikke CNN alternativet. Men 
nå kan du snart få din egen Totenkanal. Men det er 
langt fra sikkert. For det første må noen gidde å for
midle det som skjer på Toten, og for det andre må 
(antagligvis) noen være villig til å betale. Å hente 
elektronisk informasjon vil selvsagt koste penger. 

Redigering 
Elektronisk publisering er ikke bare snakk om ras
kere distribusjon, og om at målgruppene skredder
syr sine ønsker. Et like viktig spørsmål er hvordan 
sel ve informasj onen skal gj øres tilgj engelig for kun
dene. Fremdeles tror j eg at VISAN - vesentlighet, 
identifikasjon, sensasjon, aktualitet og nyskapning 
- er viktige kriterier for hvordan ny- NES1I 
hetsstoffet blir prioritert. Dramaturgi - _SlDE ___ -" 
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DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI 

Uflitrerte sitater 
fra EF-rapporten: 

But there is an 
increasing 

awareness that 
the traditional 
print produet is 

losing its guiding 
funetion in sever-
ai areas and is 

no longer the ex-
clusiv attribute of 
an intellectually 
aetive person. 

Most players in 
publishing, elec-

tronics and commu-
nications have not 

yet realised the faet 
that their industries 

are merging to-
gether, forming the 
new information in-
dustry of the future 

with completely 
new ru les for suc-

cess. 

As in addition to 
publishers other 
content suppliers 

will establish them-
selves as major 

players in the infor-
mation industry, co-
marketing and co-
branding between 
traditional publish-
ers and newcomers 

from outside will 
become necessary. 

The strengths of 
video game pub-

lishers shoud not be 
overlooked in this 

context 

Fotnoter 
l Med elektronisk 

• 
publisering menes: 
Alt mediemateriell 
som blir elektro-
nisk levert, sortert 
og/eller manipulert 
av brukeren. 

2 Dette gjelder all 
elektronisk publi-
sering, ikke bare 
aviser. 

,... en i nyhetene vil få sin renessanse. 
...... I:-o:-----� (Chrichton forteller om årsaken til at 
nyhetene i dag blir presentert i den «omvendte py
ramide»-formen - der de viktigste momentene blir 
presentert først, med avtagende viktighet utover i 
teksten. Dette skyldes innføringen av telegramme
ne. Journalistene var redd for at ikke all informa
sjonen nådde fram til mottakeren, derfor skrev de 
det viktigste først.) Journalistene i den elektronis
ke avis må hente inspirasjon fra teater, film, radio, 
grafikk, Hamsun og databransjen. Det siste er vik
tig. Elektronisk publisering handler ikke om å bytte 
ut papiret med skjermen, men en ny måte å formidle 
informasjon på. Layout og brukergrensesnitt blir 
helt avgjørende. Her må Akersgata igangsette tiltak 
straks. Tradisjonelle avishus har vanskeligheter 
med å forestille seg, for ikke å snakke om lage, elek
troniske produkter som ikke er basert på tekst, iføl
ge en EF -rapport om elektronisk publisering. 

Under nevnte raid på det Hvite hus i Moskva var 
det betryggende for kameramennene å stå bak sol
da tene og tanksene når de filmet. Men de greide ikke 
å formidle hvordan den andre parten, de såkalte 
opprørerne, opplevde samme situasjon. Obj ektiv 
formidling var det i hvert fall ikke. Selvsagt kan vi 
selv undersøke hva Anne Enger Lahnsten sier på 
Stortinget, istedenfor å lese kommentaren til Olav 
Versto neste dag. Men det er betryggende å vite at 
man kan gå direkte til kildene, det er i seg selv en 
disiplineringsfaktor. 

(Derimot er det ikke like betryggende å vite at 
mulighetene for manipulasjon er desto større med 
elektroniske medier. Vi vil også få de som vet å ut
nytte dette. Dinosaurer som tramper ned Akersgata 
vil være en god nyhet for mange. En god historie er 
ofte bedre enn en sann historie, må vite) 

Det er også tvilsomt om mange personer vil bru
ke mye tid til å redigere sin egen «Dagsrevy». Folk er 
i overraskende grad interessert i å slippe og ta av
gjørelser om hva som er viktig hele tiden, de vil hel
ler la seg underholde. Alternativet til aktivt søk på 
rådata (behandlingen av statsbudsjettet i Stortin
get?) er Schwarzenegger møter van Damme i virk
ligheten. Vinneren av kampen får Cindy. 

Underholdningsindustrien har allerede kastet 
seg på bølgen av elektronske medier og overføring 
av lyd, bilde og tekst til de tusen hjem. 

Uforbredt 
For å oppsummere: Elektronisk publisering innebæ
rer en kjempeutfordring i forhold til dagens nyhets
formidlig for det trykte medium spesielt. Som man 
skjønner av det ovennevnte, er verken j eg eller de 

fleste andre helt sikker på hvordan den elektroniske 
avis vil bli seende ut. De aviser som i dag er tilgjen
gelig i elektronisk form - som for eksempel San Jose 
Mercury News i Silicon Valley - er til forveksling 
lik den papirbaserte utgaven. En elektronisk avis i 
framtiden vil måtte inkludere lyd, levende bilder og 
tekst, den må ha søkemuligheter, muligheter for 
merinformasjon, og muligheter for lagring, samt 
være interaktiv. 

I en leder i «Dagspressen» (bransjeavis utgitt av 
Norske Avisers Landsforbund) skriver redaktøren 
Trond Degnes: « . . .  mediebedriftene er uvitende om 
de dramatiske endringer som vil skje innen infor
masjonsbransj en.» Vårt inntrykk er at de fleste sto
re avisene nå stikker fingeren i været for å se i hvil
ken retning vinden blåser. På en forespørsel om hvil
ke planer de ledende avisene hadde, var imidlertid 
svaret en skrikende taushet. Dagbladets eneste kom
mentar var at «Dette er et viktig spørsmål.» 

Det har Dagbladet helt rett i.  For det betyr et være 
eller ikke være for mediahusene i Norge. Ikke innen 
år 2 0 0 0 ,  da vil antagelig omsetningen av den elek
troniske avisen utgjøre mellom 5 - 1 0  prosent av to
talomsetningen for avisenes vedkommende (ifølge 
en rapport utarbeidet for EF -kommisjonen). 

Men hva med år 2 0 0 3 .  

Lyspunkter 
Men det finnes lyspunkter i Norge. Televerkets 

forskningsinstitutt er allerede i gang med et prosjekt 
de kaller MultiTorg. De vil sannsynligvis tilby ny
heter fra NTB, NRK og enkelte aviser, samt ha en 
del oppslagsverk og informasjonsdatabaser. Com
puterworld er kommet langt med å kunne tilby sine 
lesere elektronisk tilgang til avisa, NTB er på banen 
samt at noen av de større regionsavisene har under
søkt mulighetene for elektronisk avis. 

Et annet moment som er viktig er at nordmenn er 
et teknologikåt folkeslag. Få land kjøper så mye og 
så avanserte PCer som oss. For multimediaprogram
mene krever kraftige maskiner. 

Totalmarkedet for elektronisk publisering2 i Eu
ropa er beregnet til 12 mrd. E CU i år 2 0 0 0 .  Omreg
net i norske kroner blir dette omtrent 1 0 0  milliar:" 
der. Og dette er penger Akersgata må være med å 
kjempe om skal de fortsatt eksistere. Eller som EF
rapporten sier i en av sine konklusjoner. 

«Tradisjonelle mediahus som ikke undersøker 
mulighetene innen elektronisk publisering i rett tid 
og med riktig strategi vil miste dette forretningsom
råde til en tredjepart. 

Hører dere: Simensen, Hanseid og Norland ! 

ROAR NERDAL 

EF er bekymret over at rm:IltimediaPCeu giør det før enkelt å 
piratkopiere og misbruke lindsverk. 

SONJA-LISA: Et ek
sempel pA misbruk av 
Andsverkene til Leonar· 
do da V/nei og et foto
graf j NTB, men som 
har resultert i et Ry.It 
åndsverk? Tom Helge 
BergHe står ansvarlig 
tar vandalismen. 

Det indre marked 
krever at også data 
skal kunne flyte fritt 
mellom medlemslan
dene. EF -komanisjo
nen al"beider derfor 
med to direktivfor
slag som skal harmo
nisere capyrightre
glene i de forskjellige 
medlemslandene. Pi
ra::tkøpiermg av bUde-

kunst, bøker, film og 
programvare er et 
voksende problem i 
milliardkronerklas
sen. 

- Overalt i EF
systemet dukker pro
bleDilet med opphavs
rett opp. Det kommer 
stadig flere tver.rna
sjonale prosjekter der 
copyrdg1;lt-spøll'små-
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let blir aktuelt. Sam
tidig må ikkie adgan.
gen til elektronisk 
materiell bli stengt på 
en slik måt@ at vi nær
mer oss et monapøli
tisk informasjons
samfun, sier EF -jurmt 
Daorlt Kjær Christi
ansen til Computer
world Danmark. (HN) 
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DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI 
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PIF-ene kommer! 
Og med dem fal ler nyhetsmonopolene 

Du og ieg er offer for et nyhetsmonopol. Det spil ler ingen rolle hvor mange 
TV-kanaler du får. Det er l ikevel ikke ditt valg som avgiør hva slags nyheter 
som skal serveres deg. For hver nyhet som interesserer deg, må du spise i 
deg ni som er komplett uinteressante. 

et du trenger er en PIF - en personlig in
jormasjonsjiltrerer. 

«Informasj onsfiltrerere» er foreløpig i 
.... _ .. sin spede begynnelse. Teknologien er til
gjengelig, men infrastrukturen mangler. Du trenger 
ikke å bekymre deg for sistnevnte: Den kommer til å 
ligge på plass om få år, i god tid før årtusenskiftet. 

Tenk heller på dette: Hvis du kan velge mellom 
1 0 0  kanaler på TV, 2 0 0  på radio og tilbys å abonnere 
på 50 ulike aviser, blader og tidsskrifter, blir du lyk
kelig da? 

Nei. Du vil heller ikke bli særlig klokere. For 
uansett hvor mange informasjonskilder du har av 
tradisjonell art, så vil du oppdage at journalisten i 
Gladbladet har gått på samme skole som j ournalis
ten i Vredens Gnag som er venner med reporteren i 
Saftigposten, og uansett så har alle tre snakket med 
den samme tidligere j ournalistkollegaen som er in
formasjonssjef i politiet, Den norske Bank og Hy
dro. 

Innavl 
Utøverne av det j ournalistiske håndverk er blitt inn
avlet til de grader at uansett hvordan du snur og 
vender på de bærende mediene, så ser du ikke større 
forskjell enn om du holder to kronestykker opp mot 
hverandre. 

Mediene har et monopol i Norge og i resten av 
verden. De har et monopol i den forstand at de fil
trerer og redigerer virkeligheten for deg. Og så len
ge virkeligheten filtreres, vet du aldri om det er blitt 
lagt vekt på det du ville lagt vekt på i en slik situa
sjon. 

Likevel er det ikke uten videre at du kan droppe 

å lese avisene og la være å bruke din kostbare TV
tid på ni av ti nyhetssaker som du helst ville vært 
foruten. Den tiende saken er kanskje den du sitter 
halve kvelden for å få høre, og så lenge du er offer 
for en sentralisert informasjonsfiltrering, så er det
te ditt alterna ti v. 

Grunnlaget for de moderne gigantmediene er 
basert på tre store teknologiske fremskritt de siste 
2 0-4 0 årene: Satelitter, datamaskiner og TV. Dette 
har vært revol usj onerende teknologi for å kunne dri
ve en sentralisert spredning av nyheter og under
holdning til store menneskegrupper, grunnlaget for 
det vi i dag kjenner som massemedia. 

Bare de virkelig store kringkastingsorganisasjo
nene har hatt ryggrad til å bygge opp en infrastruk
tur. Men teknologien blir stadig rimeligere. Nå kan 
snart hvem som helst leie seg sendetid på en satelitt. 
I USA er prisen kommet så lavt, at dersom du ønsker 
det kan du for 60 dollar leie deg inn på en satelitt og 
sende ut din egen stemme over det amerikanske fast
landet i en time. 

Ad hoc samarbeid 
Ved store internasjonale begivenheter har dette 
skapt nye, uvante situasjoner. Mindre nyhetsmedier, 
frustrert over silingen og filtreringen av raske ny
heter gjennom de store byråene og fjernsynstasjo
nene, etablerte under jordskjelvet i Mexico City i 
1 985 spontane ad hoc samarbeid hvor hver enkelt 
TV -stasjon fikk sin lokale vinkling sendt hjem til seg 
umiddelbart. Det samme gjentok seg i Berlin i 1 98 8 ,  
d a  Muren falt. 

Under j ordskjelvet i San Francisco i 1 9 8 9 ,  ble 
amerikanske bulletin board-tjenester som Compu-
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serve og Prodigy de primære kanalene for nyheter 
til folk flest. Mennesker i jordskjelvområdet holdt 
verden oppdatert om hva som skjedde via disse da
tabasene, hvor alle som eier en PC og et modem kan 
koble seg opp. Dermed kommer informasjonen di
rekte til konsumenten fra kilden, i motsetning til at 
den blir silet og filtrert gjennom nyhetsredaksjoner. 

Denne demokratiseringen av nyhetsformidling 
vil bli enda mer markant når «alt» blir digitalt. I 
løpet av kort tid vil radiosignaler, TV -signaler og 
telefonsamtaler bli digitale i sin natur. Det betyr at 
det på en helt annen måte enn i dag blir mulig å be
handle signalene på en PC. Du kan be maskinen lyt
te til nyhetene, og gi deg øyeblikkelig informasjon 
dersom den oppfatter et mønster i tråd med din egen 
konsumentprofil. Ikke bare det, du kan også gi øye
blikkelige tilbakemeldinger til nyhetsformidleren. 

Kommet dithen, er det du får behov for en PIF. 
Begrepet «informasjonsoverlast» vil få en helt ny 
betydning, og du vil virkelig trenge en 
mekanisme som kan sile ut det som er 
relevant og det som ikke er fullt så vik
tig. Fordelen er imidlertid at det er du 
som bestemmer hva som er viktig, ikke 
Per Øyvind Heradstveit. 

Velkommen til informasj onsdemo
kratiet. Her er du både kilde til og kon
sument av informasjon, abonnent og 
redaktør samtidig, med direkte tilgang 
til kildene utenom de store avisene, ny
hetsbyråene og TV- og radiostasjone
ne. 

PIFens velsignelser 
Tilbake til PIF -ene: En PIF baserer seg 
på utviklingen innen såkalt «fuzzy 10-
gic».  En fuzzy logic-basert mikropro
sessor gir den fordelen at den forstår 
at virkeligheten ikke er så eksakt som 
tradisjonelle datamaskiner insisterer 
på. De gir større spillerom for mennes
kelige omtrentligheter. 

Tenk deg at du sitter i bilen på vei 
til j obben. Du kan bare høre på en ra
diostasjon av gangen, men radioen din, 
med en FL-prosessor, har ikke denne 
begrensningen. Du ber den holde øre
ne oppe og lytte etter ord som «E 6» og 
«trafikk», og hører den noe slikt slår 
den straks over til den andre kanalen. 
Selvfølgelig har den også et buffer, slik 
at du hører selve meldingen som ble 
sagt, og ikke blir slengt inn i kanalen 
etter at budskapet er gått ut. 

Tjenestene eksisterer allerede i mer primitive for
mer. På Compuserve, som er verdens største BBS, 
finnes det allerede en klipptjeneste for nyheter. Du 
kan legge inn et sett stikkord og Compuserve søker 
gjennom en rekke nyhetskilder, primært fra de sto
re nyhetsbyråene. Et program kalt «Journalist» er 
dessuten lansert. Det er et program som automatisk 
ringer Compuserver, henter nyheter og illustrasjo
ner basert på dine preferanser og presenterer dem 
på skjermen i avisformat slik du selv ønsker det. 

Ytterligere en tjeneste i USA er lansert, «First ! »  
fra selskapet Individual i Massachussets. For en 
meget stiv pris, kan du få din egen skreddersydde 
elektroniske avis hver morgen. First ! søker gjennom 
mer enn 200 nyhetskilder i løpet av natten, og velger 
ut inntil 15 artikler som passer til abonnentens per
sonlige profil. 

PAL LEVERAAS 

JA. leg ønsker tilsendt katalogen fra CD-ROM SYSTEMER ! 

Under pdskjeI
vet i San Fran
cisco ble ameri
kanske bulletin 
bocud-qenester 
de primære ka
nalene for nyhe-
ter til fOlk flest. 

� 

PIF -en, som sannsynligvis er mest 
programvare, men implementert i en 
liten boks - for eksempel en PDA a la 
Newton - kan brukes i en rekke sam
menhenger. Du starter den opp om 
kvelden, og den sørger for at du får en 
hurtig og skreddersydd oppdatering 
av relevante nyheter på NRK, TV2 , TV 
N orge og TV3 , samt CNN og Sky News, 
Aftenposten og Wall Street Journal 
pluss din lokalavis og noen radioka
naler. Du kan be om at oppsummerin
gen ikke skal ta mer enn 30 minutter, 
og nyhetene prioriteres slik du ønsker 
det. For eksempel kan en brann i ditt 
nabolag prioriteres foran et jordskjelv 
i India, mens en brann i nabobyen ikke 
anses viktigere enn jordskjelvet. ���: .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Du kan også be om at relaterte ny
heter holdes klar, i tilfelle du skulle få 
lyst til å drille deg ned i noen av nyhet
smeldingene. 

Pressefrihet 
D ette er den ypperste variant av pres
sefrihet. Og det er ikke science fiction. 

���: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . � 
p i ()�:... . . . . . . . . . . . . .  ��: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI 

• 

D Ite 
Document 

Acro�familien består av en rekke pro
grammer sOJn tilsammen gjør det mulig å Hytte dokumenter fra ett system til et annet. 
På ulike vis forholder alle programmene seg 
til selve hjørnesteinen i systemet, det flytt
bare dQkumentformatet, Portable Docu
ment Format, ener PDF. 

lrumraten i POF er basert på sidebeskTi
velsesspråket Postscript, men med mange' 
utvidede funksjoner. Alle dæta bUr redl1sert 
til syv�bits datakode, noe som sikrer at do
kumen:tene kan sendes over &le mest primi
tive dataforbiNdelser. PDF -filen vil uansett 
ta vare på tekst, grafikk og bilder sammen 
med temt-Informasjon og hele trykksakens 
layout. Adobes egp.e Type Manager-tekno
logi håndte;Der problemer m�d manglende 
fonter fQT hele Acrooat-faminen. 

nu kan legge inn såkalte <�hypeil!lln.ks» -
trykk-knapper som bringer deg videl"e til en 
af1.I;Len del av dokumentet, og J9@km.erker 
sem kan utgjøre eR innhQldsFortegne1se, og 
ikke mmst tekstkomment'a:rer plassert inn 
på siden. 

Acrobat Reader er minstemann i farniH
en, og er alt du t�enger for å lese PDF-filer 
andre har laget. Du kan se fileae på skjer
men og benytte alle «rirtks�> og hokmerker 
andre har lagt inn, søke i teksten.� e1�er skri
ve :ut dokumenten.e på din egen skriver. 

I ACl'obat Excbange kan du i tilJegg 0p'P
I:ette links, bokmerker og terestkommenta
rer, samt å sette sammen flere PDF-filer til 
en. R ogrammet har funksjoner sgm et en
kelt presentasjonsprogram� 

Sammen med Exchange tår du en PUF 
Wl':iter. Nær sagt alle programmer på syste
met dJ." tt kan åermed eksportere enkle do
kumenter direkte til disk i :P-DF -<format. 

A:cæobat DistiIler ta:r seg av de 1lUl'Ege j ob
bene. Destillatoren leser i'llIl. PestscJ?ipt-fi
l@r eg koker dem ned fil PDF -dokumenter. 
Filer s:om innehQlder EFS-grafikk eller far
gebilcler må gjennom Distiller for at resu1� 
tatet skal bra. Her bestemmer du også gra
den av komprimering av tekst og bilder. 

�t Distiller al1feHillatiserEm konvertedn
gen fo' r  storbrukere. Enkelt sagt oppretter 
den en ttm,-bøks og e,I(!, ut-bo'k..s på servellen. 
AUe Fostscriptfiler som legg�s 1 i:rm.-bo:ksen 
hUr gJ'0rt om tH PDF-filer som i,egges i ut
beksen. 

Alle fremtidige utvideilser av PDP-for
matet skal garantert være, plattformuav
h(i}rrgige. Dedor kan det ta tid 'før Adobe in
kludeFe:r lyd og animasjoner i Acrobat. 

Første utvidelse i funksjona1l!teten blir 
antakelig støtte for strukturerte dokumen
ter, som vil gjøFe det mulig med raskeTe og 
mer avansel':tre tekstsøk. ! dag vet ikke pn:F'
lfiiliene hvilike teksteæeme'lllt,er sam hører 
sammen, '1l0e som ute1J.ukker logiske søk �og 
- eUer - ikke}. 

gOffentllg sektor 

Sterkt EDI-miljØ 
sos kjøper 
Ed/med 
Ie-twte ø.e-._. 
trill llDl} "Il .fII· 
m.., .lIlr ... 
•• mm_ "'r � ." •• Nør ... 
.te ... t.m"ø 

:'.� ø::::i 
.v t."" .. r Ibr 
.,..trø",." _lo 
.. ,...utnrr.lflrll 
It ... rt _  titt. ... 
"n/ølMI • •  e-II" 
.. .." .... 

Papir ul, 
Adobe Acrobat er et kommersielt produkt med stort 
markedspotensiale. Men for Adobe er Acrobat også en 
livsfilosofi - motivert av verdier som miliøvern, bedret 
effektivitet og arbeidsmiliø. 

dobe vil papirhaugene til 
livs . Fra de første Monotype 
settemaskinene til dagens 

__ .. moderne laserskrivere har 
papirforbruket akselerert til et nivå 
hvor verken gjenvekst av skog eller re
sirkulering vil klare å dekke behovet. 
Hvert eneste teknologiske framskritt 
siden 1 8 0 0  har økt papirforbruket -
datateknologien kanskje mest av alt. 
Skrivere og kopimaskiner eter store 
mengder papir som vi bærer rundt til 
hverandre, mens vi puster inn luft for
pestet av helsefarlige gasser fra de 
samme maskinene. 

Adobe Systems forlanger å bli tatt 
alvorlig når de hevder at motivene bak 
utviklingen av Acrobat ligger på dette 
planet. Gulroten for storforbrukere er 
dessuten de enorme økonomiske inn
sparinger som ligger i å finne alterna
tiver til papirbasert informasj on. 

Et dataproblem 
Datateknikken har kimen til et papir
løst samfunn i seg. Men på grunn av 
manglende kompatibilitet systemene 
i mellom, har den enkleste må ten å de
le data på ofte vært å skrive dem ut. 
Adobe selv har tjent en masse penger 
både på fonter og på skriverspråket 
Postscript som har gjort det lette:re å 
lage stadig flere og bedre utskrifter. 

Acrobat skjærer elegant igjennom 
de fleste problemene når det gjelder 
flytting av dokumenter mellom de for
skjellig datamaskintypene. All infor
masj on i originaldokumentet blir be
holdt. Tekst og grafikk, bilder og lay-

out vises korrekt uten at brukeren 
trenger å tenke på hvilket program 
dokumentet ble laget med, eller hva 
slags maskin som ble brukt. På top
pen av det hele krymper filene enormt, 
så det kan bli regningssvarende å sen
de selv tunge grafiske dokumenter 
over telelinj ene, i stedet for post, tele
fax eller med bud. 

Bruksområdene for denne typen 
filer overgår sannsynligvis også Ado
bes egne fantasier. Trykkeriene kan 
sende korrektur til kunden og få do
kumentet tilbake med kommentarer 
uten at et gram papir er forbrukt. Be
driftsintern kommunikasjon kan skje 
på dataskjermen mens skriveren hvi
ler seg. Nydelige interaktive presen
tasjoner kan sendes verden rundt. 
Elektroniske oppslagstavler har fått 
et nytt filformat å boltre seg med. CD
plater med acrobatfiler er allerede un
der utvikling. 

Og nyhetsformidling får en helt ny, 
elektronisk dimensj on. 

Kommet for å bli 
Våre egne erfaringer med Acrobat vi
ser at det både er enkelt og tar kort tid 
å produsere elektroniske utgaver av 
våre papirbaserte publikasjoner. Det 
er faktisk jobben med å legge inn in
teraktivitet og bokmerker som tar 
lengst tid. 

Våre Pagemaker-produserte sider 
lar seg uten videre overføre til Acro
bats PDF -format og kan leses på Mac 
eller PC med akseptabelt visuelt resul
tat. Selv om mottakermaskinen man-
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OHent l ig sektor 

Sterkt EDI-miljø 
SDS 
kjøper 
Edimed 
Statens Døasen. 
tral (SDSJ og Edi· 
med slå, seg 
.. mmen fOl' å 
.scape NOI'ges 
st..,.ste milj_ 
innen utlrikling. 
.. Ig og support 
_ IHning ., fOl' 
elektronisk mel· 
din gsuttrekslin 9 
&asert på Inte,· 
nasjona'e "an· 
da,der. 

PORTABEL: En side 
fra Computerworld Nor
ge er destillert etter alle 
kunstens regler. Skjerm
dumpen lengst til ven
stre er fra en Mac som 
har alle fonter på plass 
og er i stand til å vise al
le 256 gråtonene. Nær
mest vises den samme 
siden hentet opp i Ex
change i Windows. Det 
er PCens skjerm, 
skjermkort og -driver 
som er avgjørende for 
bildekvaliteten. Acrobat 
skjønner ikke at tittelty
pen Garamond er en 
Serif-skrift, men så er 
den også levert av kon
kurrenten Bitstream. 
Derfor blir fontutbyttin
gen feil. 

Acrobat inn 
JPEG: Bildet til venstre er en ukomprimert CMYK TlFF med filstørrelse på 338 ki
lobyte. Distilleren reduserte til 72 DPI uten komprimering (i midten) og med full 
JPEG skrudd på (til høyre). PDF-filene ble på henholdsvis 48 og 16 kilobyte. 

gler både Pagemaker og originalfon
tene. 

Adobe har - som med Postscript 
- frigi tt fil-spesifikasj onene for PD F, 
slik at tredjepartsleverandører kan 
nyttegjøre seg teknologien. Reaksjo
nene fra programvarehusene viser at 
Acrobat allerede er en standard å reg
ne med. 

For eksempel vil Lotus N otes kom
me med innebygget støtte for Aerobat, 
slik at PDF -filer kan lagres i databa
sen og vises på skjermen. DTP-pro
grammene Ventura Publisher og Al
dus Pagemaker vil komme med eks
portmuligheter som genererer PDF
filer med automatiske bokmerker og 
hyperlinks. CD-produsenten Datawa
re utvikler programvare for produk
sj on av CD-plater basert på Aerobat. 
D esign-grossistene Knight-Ridder 
sa tser på PD F -filer for dis tri busj on a v 
grafikk, bilder og tekst verden over. 

Listen kunne gjøres lenger, og den 
forklarer på en måte hvorfor kursen 
på Adobe-aksjene doblet sin verdi da 
nyheten om Acrobat ble kjent i våres. 

Blir det bra nok? 
Noen svakheter finnes i Acrobat 1 . 0 .  
Først o g  fremst er det altfor tungvint 
å lage interaktivitet. Links burde kun
ne kopieres, og j eg skulle ofte gjerne 
gi trykk-knapper en annen form enn 
rette firkanter. Fontutbyttingen skil-

ler ikke mellom serif- og sans-serif
fonter når du bruker skrifttyper fra 
andre enn Adobe selv. Og selv om 
komprimeringen er formidabel er det 
mer og gå på. Pkzip klarer som regel 
og presse filen sammen ytterligere 10-
1 5  prosent. 

Elektronisk publisering av sider 
beregnet på tradisjonell trykking rei
ser en del problemstillinger der svaret 
ennå ikke er gitt. For eksempel er det 
ikke sikkert at avis-layout er spesielt 
egnet for lesing på skjerm, men hvor
dan skal «grensesnittet» i såfall en
dres? Hvor går skjæringspunktet mel
lom kompresjonsgrad og kvalitet på 
bildene? Og hva er den mest hensikts
messige distribusjonsformen? 

Forrige utgave av Publish & Multi
mediaworld bestod av rundt 1 0 0  me
gabyte rådata, som i PDF -formatet ble 
krympet til under tre megabyte ved 
middels kompresj on. Filen er fremde
les for stor for en vanlig diskett, og 
ville ta en evighet å overføre med mo
dem. 

På nyåret akter vi å tilby elektro
nisk abonnement på bladet, forutsatt 
at disse problemene får en tilfredsstil
lende løsning. Men det blir som alltid 
brukerne, altså leserne, som får det 
endelige ordet om produktet blir bra 
nok til noensinne erstatte den trykte 
utgaven helt. 

TOM HELGE BERGLlE 

A VIS: Med miniatyrer 
av alle sidene kan du 
bla deg gjennom den 
elektroniske avisen. 
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Ik deg en Reall ! 
Det &lle leseprograrn
met AcrobOt Reader 
burde vært gratis" 
men er det ikke. 
Al:!; l1gg�r til :rette for 
at PTIF -filene blir e-n 
enda mer utbredt 
stanclard enn Post
script. Det minimum 
alt folket trenger for 
å mlIDe delta i den 
store akrnbat-mane
sjen, nemligj\crobat 
ReadeI', burde for
lengst vært frigjort 
som gratis pTogtam
vare. 

Aclobe selv virker 
lettgr� forv1rret i ]or
hoid til lese-modu
len - enk;elte signa
ler tyder på at de 
maksnnalt vil bruke 
tykke silkehansker 
på dem som urett
me$sig skaffer seg 
programmet. Men 
oinsiel t �oster det 
altså penger:. 

I prislisten til den 
norske importøren, 
Software Plus, står 
programmet oppført 
til kroner 4 5 0  pluss 
moms. Ingen fonnue, 
akkurat. Et intro
duksjonstilbud kan 
dessuten gi deg en 
fullt funksjonen 
demoversjon for 
skarve 99 kroner. 

Hvis du er bruker 
av andre Adobe-pro
dukter, som Pho
toshop eRer illl.lstra
tor, ka� du førvente 
a;t du blir en Acmbat 
Reader: rikere ved 
neste €>:F>-P gra dering. 
AUe nye paJiker ITa 
Adobe inkluderer 
nemlig lese:tien. Og 
det er vel et spørsmål 
om tid før andre pro
gramleverandører 
sJenger den med på 
kjøpet også; 

Den billigste ma
�en å få tnnblUtk i de 
øvrige Acrobat-pro
duktene er i øyeb�ik
ket en tntroduk
sjoln:spakke med Dfs
tiUer og Excllange 
for valgfri plattform, 
samt to «gi-børt
pakker» av Exhange, 
en for Mac og en for 
Windows. Pakken 
koster 2 . 96� kroner 
pluss moms og frakt. 
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DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI 

• 

Videofilmer 
via lelefonen 
Nytt modem gir  nye mul igheter 

Nyutviklet modem-teknologi vi l  i de neste årene revolusionere verdens tele
og dataindustri. Med muligheter til å sende video og lyd over eksisterende 
telefonlinier, velter informasionsalderen inn i de tusen hiem. Det norske tele
verket planlegger allerede prøveprosiekter. 

LANGT FREMME: 
Knut Sinkerud og 
Gisle Bjøntegaard 
ved Televerkets 
Forskningsinstitutt 
forsker på bruk av 
Bel/-teknologien i 
Norge. 

n elektronisk motorvei til alle hjem. Dette 
har vært drømmen for den internasjonale 
tele- , data- og underholdningsbransjen. 

._ .. Men hittil har kostnadene av å legge fiber
optiske kabler til alle husstander begrenset ideen til 
drømming. 

Nå er plutselig disse drømmene blitt nær virke
lighet. Amerikanske Bell Core annonserte i juni at 
de har kombinert den såkalte ADSL-teknikken 
(Asynkron Digital Abonnent Linje) med kraftig vi
deo-komprimering (MPEG) . Dette gjør det mulig å 
sende levende video over vanlig telefonlinjer og åp
ner for utrolige muligheter. 

Ikke bare vil TV-ti ttere selv kunne velge video 
fra godstolen, men også få tilgang til musikk, inter
aktive spill, databaser, interaktive aviser og multi
media -teletorgtj enester . 

- Sammenligningen mellom interaktiv TV og 
PC-revolusjonen er ikke så fjern, sier Knut Sinke
rud, overingeniør på Televerkets Forskningsinsti
tutt på Kjeller. Stormaskin-brukere er begrenset i 
sine valg mye på samme måte som en TV -seer i dag 
bare velger mellom enveis TV-kanaler. Mulighete
ne til å komprimere video og sende det over telelin
jer vil bli noe av det største som har skjedd siden 
introduksjonen av TVen, tror han. 

l USA tilbød Bell Atlantic allerede i juni 3 0 0  hus
stander i Nord-Virginia et AD SL-system med et 
begrenset video-utvalg. Dette er et prøveprosjekt, 
både teknisk og markedsføringsmessig. 

- Vi planlegger å kunne tilby interaktiv TV til de 
første kundene sommeren 1 9 94,  forteller Larry 
Plumb, informasjons-ansvarlig hos Bell Atlantic. 

Overrasket 
Både nasjonalt og internasjonalt er store bransjer 
tatt på senga av den nye telefon-linje teknikken. 
Mange så på optisk fiberkabling som eneste alter-

nativet for interaktiv TV og multimedia-systemer. 
Mange har derfor investert store summer i slike nett 
og selskap som eier slike nett. 

En lang rekke koalisjoner er også i forberedelsen 
for interaktiv TV. Blant annet gikk nylig Warner, 
Microsoft og kabelselskapet Telecommunications 
sammen om et interaktiv system basert på kabel
TV. Disse koalisjonene må revurdere planene sine. 

En rekke bransjer vil raskt kunne få en ny sterk 
konkurrent. Dette gjelder eksisterende kabelselska
per, men også salget av leide datalinjer og ISDN får 
det tøffere. Underholdnings-industrien kommer til 
å måtte forsere sine planer. Mange av de store sel
skapene har kommet kort i sin migrasjon til digitale 
media. 

Norge 
Takket være ny teknologi utviklet av amerikanske 
Bell Core, åpenbarer det seg en ny gullgruve for det 
norske Televerket. 

Mellom 5-600.000 husstander er tilknyttet kabel 
her i landet, mens Televerket har linjer inn i 2 milli
oner husstander. Dette kan de bruke til å formidle et 
vell av elektroniske tjenester i den nærmeste frem
tid. 

- En gruppe fra Televerkets Forskningsinstitutt 
(TF) besøkte Bell Core i fjor vår, forteller Sinkerud. 
Vi ligger derfor langt fremme og har jevnlig kontakt 
med de amerikanske forskningsmilj øene, sier han. 

Sinkerud forteller at TF planlegger eksprimen
tere med teknikkene fra Bell Core. 

- Vi skal bruke høsten og vinteren til å ekspri
mentere med ADSL og MPEG -teknologi for bruk 
på det norske markedet. Beslutningen om bruken er 
det ikke vi som tar, sier han. 

Sinkerud understreker at det ikke er lagt kon
krete planer for kommersielle tjenester. 

EINAR RVVARDEN 

Med sin mwligheter for et bredt sign.al deo ene veien og mindre s�in9s
signaler den andre, er ADSL-temølogien godt egnet til 'en rekke typer tje
nesler. Blant disse er: 

Bransjer som blir ster-Id berørt a ADSi; 
• Kabel - selskaper 
• Tel�verket 

• Kabel-TV fi l  abonnenter uten kabel • l<unsftg virkef ighets-systemer 
• Video etter ønske • Dotobnsesøk 
• Plukk fra 500 videokoflolar • Forskjel lige teletjenester 
• I nteraktive spi l l  • E lektron iske epps.agstavler (SBS) 
• Oppl�ingsvideo 

• Tjene-ster søm ISDN eg Ie,i,de J'jnj-er 
• Videøutleie-brcansjen 
• Musikkforrefn,inger 
• Spillbransjen 
• T eletiel'lester 
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• 

Husstand 
__________ -I�� Vld.o-l.v.randør 

Telefonsentral Telefonsentral 

ADSL-modem 1---------1 ADSL-modem 

t----- Vanlig telefonlinje ------fl I Høy-kapasltatsllnje ------I 

Slik virker del 
ADSL heter teknikken som gjør det mulig å sende 1 ,5 Mbits per sekund over en vanlig telefonlinje. 

Med kraftig videokompresjon gir dette et bilde som en vanlig videospiller. 

- Farten på dagens modemtrafikk er be
grenset av filtre og elektronikk i sentrale
ne, ikke linjene i seg selv, forteller Knut 
Sinkerud, overingeniør ved Televerkets 
Forskningsinstitutt og leder av det norske 
ADSL-prosjektet så langt. 

Video over vanlig telefonlinjer stiller 
også store kompresjonskrav. Systemet fra 
Bell Core bruker MPEG-standarden. Men 
levende video med lyd produserer et signal 
på 30 Mb per sekund. Det kreves derfor 
tung maskinkraft for å komprimere signa
let ned til 1 , 5 Mbits pr. sekund. Men de
kompresjonsutstyret må være enkelt og 
billig. 

samtidig. ADSL er i sin første utgave der
for ikke egnet til tjenester som krever store 
datastrømmer begge veier. Dette utelukker 
bildetelefon, dersom man ikke bruker to 
linjer. 

Begrensingen i ADSL ligger i signalta
pet på kabelen. Avstanden til første tele
fonsentral er derfor kritisk. 

Hittil har ISDN-linjer med en total ka
pasitet på 1 9 8  Kbits i sekundet vært de 
raskeste vanlige datalinj ene. Det er derfor 
ikke rart et det vekker stor oppsikt når 
amerikanske Bell Core har utviklet en løs
ning for 1 , 5  Mbits pr. sekund på samme 
type linjer. 

- De svært store volumene ADSL-mo
demer kommer til å bli solgt raskt. Dette 
volumet vil etterhvert også gjøre dem bil
lige, mener Sinkerud. 

- Vi har et bedre kabelnett enn i USA, 
så vi antar at vi vil satse på 2 Mbits bånd
bredde, forteller Sinkerud. 

Systemet fra Bell Core vil fungere ved 
at det står ADSL-modem i telefonsentra
lene og i mottaker-hjemmene. I hjemme
modemet vil det ligge kretser for dekom
presjons av video og et menyvalg/styrings
system. Ut vil denne boksen levere et van
lig analogt video-signal 

- Bell Cores teknikk baserer seg på 
«discreet multi tone» og bedre filtrering, 
forteller Sinkerud. Systemet kan beskrives 
som avansert digital modemteknikk eller 
en videreutvikling av ISDN, hevder han. 

Handikappet med ADSL er at den høye 
kapasiteten går bare en vei. Likevel er 1 , 5  
Mbits nok til å g i  e n  kvalitet tilsvarende en 
VHS-kasset på bildet og stereo CD-lyd. 
Brukeren vil kunne bruke telefonene sine 

Grønt lys for video 
De juridiske utfordringene for video over telefonlinjer er like store som de tekniske. 

Kabel-selskapene og te
leverkene i USA og Eng
land er i strupen på 
hverandre. Kabel-sel
skapene frykter at de 
raskt blir utkonkurrert 
hvis televerkene får sen
de tv over sitt lednings
nett. 

Tidligere har staten 
utelukket televerkene 
fra å sende video i frykt 
av den monopolstillin
gen dette vil gi telever
kene. Forbrukerne vil 
ikke være tjent med et 
enerådene televerk, sier 
kabelselskapene i en 
rekke vesteuropeiske 
land. På denne måte for-

Men nå har Bell Atlantic og det engelske televerket fått frie hender. 

søker kabelselskapene å 
beholde sine kunder. 

Første stikk i kam
pen om videokundene 
går til televerkene. I 
USA fikk Bell Atlantic 
nylig lov til å overføre 
video på telenettet ved å 
klassisfisere sendingene 
som telekommunika
sj on, ikke underhold
ning. 

I USA var det kabel
TV-loven fra 1 984 som 
forhindret teleselskape
ne å bedrive sendinger. 
Etter domstolavgjørel
sen nylig planlegger 
Bell å tilby 400 videoka
naler til 6 0 . 00 0  kunder i 

byen Alexandria på 
USAs østkyst. Men fore
løpig er det bare Bell At
lantic som får lov til å 
sende video i USA. 

Også i England har 
televerket seiret i første 
runde. British Telecom 
har fått full frihet til å 
bruke sitt 23 millioner 
store abonnent-nett til 
videodistribusj on. De 
engelske kabelselska
pene har svart med en 
klage til reguleringsko
miteen ITC. 

Oppkiøp 
Istedenfor å klage og 
krangle, velger andre å 

samarbeide. Nyheten 
om sammenslåingen av 
Bell Atlantic og verdens 
største kabelseselskap, 
TCI, slo nylig ned som en 
bombe i TV- og tele
kommunikasj ons bran
sjen. I praksis betyr av
talen at Bell tar over 
Tele Communications 
Inc. med 1 3 , 2  millioner 
abonnenter. 

Bell-TCI avtalen er 
bare toppen på et isfjell 
av større og mindre opp
kj øp. Den amerikanske 
tele- og kabel-bransjen 
har kryss-invesert i 
hverandre lenge. Men 
Bells video-over-tele-
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fonlinje teknologi tvin
ger disse konstellasjo
nene til å revurdere si
tuasjonen. 

IBM 
Bells teknologiske ny
vinninger kan også få 
store implikasjoner for 
IBM. Selskapet ligger i 
følge ryktene svært godt 
an i konkurransen om 
leveringer a v maskine
ne som skal tjene som 
videoserver i systemet. 
Mot seg i konkurransen 
har de da ta base-levern
døren Oracle og den 
mindre kjente maskin
produsenten nCube. 

4 1  



DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI 

CD-I 
Endelig!? 

CD-I? Den inngrodde skepsisen ti l CD-I forsvinner ikke selv om ieg har hatt 
et kort besøk av Philips C'O-I model l  220. Men .både ieg og naboene ble po
sitivt overrasket. 

eg har vært en avventende CD-l -skeptiker 
i snart syv år. For en som følger teknologi
utviklingen, har Philips '  nærmest endelø

i.4I!_" se rekke av brutte løfter om at CD-l er like 
rundt hjørnet, utviklet seg fra komedie til tragedie 
(se også kommentar side 4) .  Philips lovet første gang 
i 1 9 8 7  at CD-l med digital video skulle komme 

«snart». Nå har den kom
met, og j eg har hatt den 
hjemme på en rask test. 
Jeg må tilstå et j eg er 
svært positivt overras
ket. 

CD-l står altså for 
Compact Disc lnteracti
ve, og er enkelt sagt en 
utvidet CD-spiller som 
også leverer bilder til 
TVen. Den ser ut som en 
CD-spiller, og er det og
så. Dens ytre skiller seg 
fra CD-spilleren ved at 
den betjenes med ulike 
varianter av fjernkon
troller som har en j oy
stick-liknende spak, el
ler med rulleball/mus. 
Bak har den kontakter 
for overføring a v video
signal til TV, i tillegg til 
stereo lyd. 

Vi testet Philips CD-l 
modell 2 2 0 ,  med video
adapter. Modellen er al
lerede erstattet av CD-l 
2 1  ° på det norske marke
det, video-adapteret vil 
komme i salg fra februar 
neste år. Det bygger på 
video-kodingsstandar
den MPE G- 1 ,  og sikrer et 
bredt tilfang av video i 

di gi tal form, og standardiserte og dermed billige 
deler til elektronikken. 

Uten video-adapteret er CD-l primært en spill
maskin. Den har bra grafikk, rimelig rask respons, 
den kan v�se tekst, animasjoner, og svært enkel vi
deo i en liten del av skjermen. CD-I har vært forsøkt 
solgt både på det amerikanske og det europeiske 
markedet i over et år, med begrenset suksess for å si 
det mildt. Det er ikke det at det er dårlig, det er bare 
ikke interessant nok. 

Med video-adapteret derimot blir CD-l en helt 
annerledes potent maskin. D en kan brukes til å vise 
spillefilm, og Philips har allerede lovet 50 titler på 
markedet om kort tid. Video brukes også i spill og 
oppslagsverk, og gir dem en helt ny dimensjon. Ly
den er i stereo, komprimert, men god nok til å gi 
brukbar effekt også i Dolby Surround. 

Funksionalitet 
CD-l spilleren er egentlig fem spillere i ett. Grunn
laget er at den kan spille vanlige CDer. Men også her 
utnyttes koblingen til TV gjennom å tilby et meny
system som lar deg konfigurere spilleren. Når spil
leren gjenkjenner en vanlig CD , settes en egen meny 
for CD-avspilling opp. Du kan på vanlig måte pro
grammere avspillingen, men du kan også taste inn 
titler på sangene. Du kan angi ønsket spillemåte for 
en bestemt disk, såkalt FTS eller Favourite Track 
Selection. Du kan bruke pekeren til å velge spor
nummer, samt å styre CD-avspillingen direkte. 

For det andre kan spilleren gjenkjenne CD+G
titler. De inneholder enkel grafikk og informasjon 
bl.a .  om sang, artist osv. som kan displayes av spil
leren. CD+G-formatet har ikke akkurat tatt av, men 
det kan kanskje forandre seg. 

CD-l-spilleren er også en full Photo CD-spiller. 
En egen meny for slike plater kommer opp, og lar 
deg velge bilder, forstørring/forminsking, og andre 
funksj oner knyttet til Photo CD . 

CD-l-spilleren er for det fjerde en spiller for in
teraktive titler, og for det femte en spiller for video
titler, som vil komme i både interaktive og spille-
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film-format. Det er altså ganske mye funksjonalitet 
i en boks, og bruks komforten for alle systemene er 
forbedret ved hjelp av CD-rens meny- og betj e
ningssystem. 

Applikasioner 
Det finnes allerede et bredt utvalg av titler som spen
ner over alt fra astrologi, sj akk, lekeprogrammer for 
barn, kunstgallerier og sport, til opplæringssyste
mer i musikk og språk. Disse titlene er utviklet over 
lang tid, og bygger delvis på en «ribbet» CD-l-spil
ler, dvs. uten video-adapteret. 

Det som mangler foreløpig, men som vil komme 
raskt, er titler med full video, både rene spillefil
mer, og læreprogrammer og spill som utnytter vi
deo .  Philips har et temmelig ambisiøst utviklings
program som inkluderer giganter som Time/W arner 
og Nintendo. Onde tunger sier at Philips har brukt 
enorme summer på å betale for å få fram titler for 
CD-I, men så ser det også ut til å ha gitt resultater. 

Det er lite interessant å lese tekst på et slikt me
dium. Det har ikke tastatur, og en må derfor peke på 
et meny-tastatur på skjermen for å angi bokstaver 
når en f.eks. søker i et leksikon. På Comptons lnte
ractive Encyclopedia er det gjort to designtriks som 
er svært nyttige: For det første brukes inkrementell 
søk slik at etterhvert som en taster inn bokstaver, 
vises hvilke oppslagsord som er aktuelle. Ofte vil 3 -
4 bokstaver være nok før oppslagsordet e r  kommet 
fram og du kan peke på det. En annen funksjon j eg 
likte godt var «Play» på tekst: Når en artikkel var 
kommet fram, scrollet den i passe lesefart etter trykk 
på Play-knappen ! Fontene synes j eg derimot ikke 
mye om, TV er egentlig uegnet for grafikk og tekst 

pga. interlace-teknikken, så her må det eksperimen
teres mer før en har gode, lesbare fonter. 

Bruksområder 
Philips satser nå for fullt på forbrukermarkedet, og 
forsøker å etablere CD-I som den nye CD-spilleren/ 
spillmaskinen/videomaskinen. Det viktigste er ikke 
at alle kjøper den med en gang, langt viktigere er det 
å etablere den i forbrukernes bevissthet som den 
maskinen de skal ha neste gang de kjøper noe CD
liknende, nå eller senere. De fleste titlene som har 
kommet til nå, sikter inn mot dette markedet. 

Parallelt med dette satser Philips også i bedrifts
og utdanningsmarkedet. CD-I egner seg utmerket 
som plattform for informasjonssystemer mot kun
der og publikum, plassert i forretninger, kjøpesen
tra og museer. Med en bærbar spiller (Sony viste en 
prototyp allerede for 2 år siden), kan den brukes som 
både salgsverktøy og reiseguide med språk
opplæring. Den kan også brukes som platt
form for reparasj ons- og vedlikeholdsma
nual for biler og teknisk utstyr. 

Utdanning og opplæring er både et 
profesjonelt og et hjemmemarked. CD
I egner seg spesielt for flerspråklige a p
plikasjoner fordi opptil 16 lydkanaler 
kan legges parallelt og velges dyna
misk av brukeren. 

CD-I-produksion 
En ting er imponerende CD-l-tit
ler i en lanseringsfase. Skal CD-I 
kunne bli hoved- NESlE 
formatet for elek- _SlDE ___ ...t 
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TEST: Vi testet Philips 
CD-I modell 220, med 
video-adapter. Modellen 
er allerede erstattet av 
CD-I 2 1 0  (bildet) på det 
norske markedet, video
adapteret vil komme i 
salg fra 
februar 
neste 
år. 



DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI 

• 

tronisk publisering mot forbrukermarkedet, må 
_____ ..I det også bli rimelig å skape nye titler for forlag og 
andre utgivere. Philips har satt opp Joint Ventures som OptI
n:age for å skape verktøy og programvare for CD-l-produk
sJon, og f.eks. Authorware har lovet utvidelse av sitt system til 
å understøtte CD-l-produksjon. Philips hevder også at det går 
an å bruke verktøy som ToolBook og MacroMind Director for 
å gjøre mye av tilretteleggingen. Men siden CD-I faktisk er en 
l�ten Motorola 6 8 0 0 0-basert datamaskin med et eget opera
tivsystem, trengs et eget subrutinebibliotek for å oversette til 
CD-l-kode. 

Ideelt sett bør CD-I kunne produseres på enhver kraftig 
PC, Mac- eller arbeidsstasj onsplattform som også har tilgang 
til MPEG-1 video innkoder. Publish & Multimedia vil komme 
tilbake til selve produksjonssiden for CD-I. 

Uforbeholden hyllest? 
På ingen måte. Som eier av Laserdisk kan j eg ikke slå meg til 
ro med videokvaliteten på CD-I, like lite som j eg kan det med 
VHS. Men VHS vant forbrukermarkedet, og min 
vurdering er at Video CD slik vi ser det på CD
I kan være tilstrekkelig for å slå an. 

Det er flere skj ær i sj øen: Legg merke til 
at j eg hele tiden har referert til Philips i 
denne artikkelen. Riktignok har Philips 
de fleste av de sentrale aktørene som 
JVC, Sony og Matsushita med 
seg på standard-siden, men 
Philips har måttet dra hele 
den tunge lanseringen i mar
kedet alene. De andre sitter 
delvis på gjerdet, delvis 
kjører de parallelle og kon
kurrerende løp som D ata 
Discman og 3DO.  

Kampen om multime
dia publiseringsplatt
form for forbrukermar
kedet er ikke avgjort. 
Den er bare såvidt be
gynt. Men en aktør med 
viktige kvaliteter er på banen. 

ERLING MAARTMANN-MoE 

Nabo'es' 
For å få umiddelbare reaksjoner fra folkedypet, innkalte jeg 
alle tilgjengelige naboer til en raskt test en kveld. De erfarne 
Nintendo- og Sega spillerne Sigurd ( 1 1 ), Fredrik ( 1 4) betjente 
tracker-ballen, mens foreldrene Elisabeth, Martin og Jens så 
på og kommenterte. 
Vi begynte med spill. Gutte
ne kjente Link og Zelda fra 
før av, og var imponerte over 
CD-l-versjonene: Bra bilde, 
kjapp respons, fine anima
sjoner og lyd. Vi prøvde også 
noen av de andre spillene, 
bl .a .  CD Shoot som altså 
handler om å skyte med ha
gle, og golfspillet Palm 
Springs Open. Igjen positive 
reaksjoner, spesielt til bra 
lydeffekter og morsomme 
kommentarer undervieis. De 
likte også demoer av kom
mende spill med innslag av 
film. 

De voksne var mest in ter
esserte i video og muligheten 
for å se spillefilm. Holder 
bildekvaliteten? Etter deres 
førsteinntrykk, ja .  D en opp
leves som bedre enn VHS , 
kanskje mest på grunn av 

støyfritt bilde. Guttene er 
også positive, men deres 

kritiske blikk oppfatter 

enkelte svakheter når det er 
mye bevegelse i bildet. Mar
tin synes ikke det er bra å 
måtte skifte plate midt i en 
film. 

Vi kikker også på mer 
«voksne» applikasjoner: Lek
sikon, museer, læreprogram
mer. Positiv nysgjerrighet. 
Vil de kjøpe? Kan Philips ha 
lykkes med en interaktiv en
het som treffer hele familien? 
Kanskj e,  hvis CD-spilleren 
allikevel skal skiftes ut, og 
CD-I spilleren ikke koster for 
mye ekstra. Kanskj e, hvis det 
er interessante plater for un
gene som ikke bare er vanlige 
dataspill. 

Konklusjon på denne im
proviserte testen: CD-I ser ut 
til å være godkjent av Ninte
ndo-generasjonen. Foreldre
generasjonen er positivt av
ventende, men ser selvsagt på 
pris . Kan Philips håpe på 
mer? 

Et fors 
Spørsmålet er ikke om elektroniske 
aviser vil overta hegemoniet, spørs
målet er hva ieg skal lese på bus
sen. 

iden j eg lærte å lese, har j eg vært aviso
man. Fullstendig. Og dette vil ikke endre 
seg selv om j eg blir hundre år, noe som er 
tvilsomt siden j eg j obber i det yrket som 

nesten har den største dødligheten av alle. Det vil si: 
Journalister dør ikke oftere enn andre, vi dør tidli
gere. Og det er kanskje et argument for at papiravi
sene vil dø ut med oss. For det er mange slike som 
meg i de papirbaserte mediene, slik det heter på 
dataspråk. Før hette det bare Avisa. Nå snakker de 
historieløse kollegene mine om å dra på j obben, el
ler tilogmed å dra på kontoret (SIC ! ) .  

Men ting endrer seg. Blysatsen forsvant for godt 
en gang på 7 0-tallet, om det er noen som husker så 
langt tilbake. Som en følge av dette er kunsten å lese 
speilvendt fullstendig gått av mote. Før kunne set
terne imponere damene med slike triks. Nå blir du 
bare sett på som en antikvarisk tulling dersom du 
prøver på det samme. 

Hullkortene overtok. Lange remser med gult pa
pir med masse hull i ble på en eller annen merkelig 
måte til fotosats, som typografene brakk ut på si
den. Mens en eller annen vaktsjef stod bak ryggen 
og pekte. 

Men for journalistene som j obbet i Avisa, hadde 
ikke denne nye teknologien noen som helst betyd
ning. De satt fremdeles med sin gode gamle Reming
ton (derav navnet revolverjournalistikk - samt ut
trykket Fyr løs ! når intervjuobjektet var klar til å 
svare på journalistenes spørsmål ) .  

14 år gammel hadde undertegnede begynt å sma t
te på pipe samt innta et anseelig kopper med svart 
kaffe for å leve opp til sine forbilder. De satt frem
deles bak sin Remington og hakket løs med to fingre 
mens de sporadisk ropte til seg sjøl: Jeg har en bra 
Sak. Eller de spurte kollegaen: Hvordan går det med 
Saka? Og så drakk de kald kaffe. 

Senere kom Norsk Data inn og forandret hele 
verden. Journalistene begynte å skrive på termina
ler. Istedenfor å skrive artikkelen på flak, skrev de 
på noe som hette Notis. Inn kom noen raringer som 
ble kallt for systemansvarlig, og som alle tiltalte 
med: Du din j ævel, hvor i h . . .  har det blitt av Saka. 
Det skjedde når det var 2 , 5  minutter igjen til dead
line og Anlegget var nede. Alle synes visst nok det 
var merkelig at Avisa i det hele tatt kom ut. Men det 
var fordi en eller annen hele tiden tok Grep. 

Men i Akersgata fortsatte de å skrive på flak helt 
fram til begynnelsen av gO-tallet, i dette århundret. 

Men fremdeles har vi som j obber i de papirbaser
te mediene, altså i Avisa, muligheten til å fornemme 
en hektisk deadline. Og få en svertedryppende Avis 
med blodferske Nyheter mellom hendene. Selv om 
nyheten skjedde for noen timer siden. 

Selv kan ikke vi tenke oss en bedre lørdags for
middag enn med et knippe aviser, utenlandske som 
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var for papiret 
norske, ferske som brødet du har ved siden av, og 
like full av liv som ølen du skyller nyhetene ned med. 
Å bla fra side til side, stoppe opp og til dels la seg 
overraske av oppslag du for noen få minutter siden 
ikke trodde du skulle gidde å lese . Eller la seg beruse 
av all verdens unyttige informasjoner (Greit å ha når 
du skal spille det gammeldagse papp- og plastikk
baserte Geni-spillet). 

Men i framtida skal alt være on-line, og nyhetene 
oppdateres hvert femte minutt eller oftere. Da sitter 
du foran en eller annen skjerm, og ser på reportasjer 
fra hele verden. Med bil de, lyd og tekst. All infor
masjonen er skreddersydd etter dine egne ønsker. 
Og du mister sammenhengen i nyheten hver gang 
den søte serveringsdama går forbi, og får aldri vite 
om Caroline av Monaco har gifta seg igjen. 

På bussen om morgenen oppstår et nytt problem. 

pc
op'p,lær'in 

Aldri vil jeg få tid til å skrive ut den gedigne nyhets
samlingen som j eg egentlig skulle ha å kose meg med 
på veien til Avisa. Ikke kan jeg lese over skulderen 
til nabopassasjeren som sikkert bare er interessert i 
arkeologiske utgravninger på Jan Mayen, og totalt 
negilsj erer den siste serierunden i fotball. Jeg risi
kerer faktisk å måtte innlede en samtale med en el
ler annen dust. Men hva skal vi snakke om når NRK 
som institusjon er død og begravet, og vi ikke har 
sett de samme programmene? Jeg kan jo kanskje 
spørre om å få låne batterier til notebooken? 

Slutt og mas om at alt blir så mye bedre med elek
troniske multimedier. Du kan ikke engang bruke det 
til å tenne opp i peisen med. Var det forresten ikke 
noen som sa at ord er så mye mer sanselig enn bil
der? 

Nero 

Lind$�th Reklame as 

D!otGiPO,we!rs lærebølcer med clis!kett 

O· :MS ·O·OS 6 . " ,  .. .. .. ..... ..... . ....... . . .... ... . ..... .....  " ... H . .. ..... ... 2,5·8.· 

O MS Windows 3 .  l ... . .. .. .. . . .. .. ", .... .......... ....... . . .... 25,0.-

O MS  Wlndaws for Wo,rkgroups ..... .. .  2 50.· 

O MS Windows NT ... .... . ... . .. ... " ........................ " 2S0 ... 
O PageMaker 5.0 NIl: . .. .. .. .... .... . .. .... " .. . . . . . . . ..... J 1 0.-

D WfP PrEls,entation 2.0 . .... .. ... . .. . . . . .. .. .. . . .  , ... . . .. 3 1 0.-

O Corei Draw lO N . . . . . . . . ... . ... ... . .... ...... .. .... .. " .. 3 1 0.-
O MS PowerPo.int 3 .0 ... .. . . .. .. .. . .... ....... .. . .... ... .  3 1 0� .. 

O Lotus Freelance Graphics 2.0 .. . ... .... .. 3 1 0  ... 
O Mkrografx Designer 1 1 0  . . . . . ..... ... . .. ..... . 3 1 0.-

D Harvard Graphics .. . . ... . .. . . . .. ... . . ... ..... ....... . " ..... 3 1 0... i l ttHegg har vi kurs i,nnen tekst, regneark, 
prosjektsttring. elektroni,sk post og database.. J 

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

Bedr·i,tt: ......................... .... ................. . . . . .. . ... . ...... ...................... ; . .. . . . . ... . . . . . .. . . ... . 

Adresse; .......... ........... ... . . ... . . . ... . . . . . " . . . ...... . . . . .. . . .. . . ... . ... . . . .... .. . .... .. . . . . ...... , . . ..... . . .. . 

Postnr.: . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . .. ..  Sted.: . . . . . .... . . . . .. . .. ... .. . . . . ..... . ... ... . . .. . . . . ... . 

Telefon: . . .. . . . ......... ...... . . . . . .. . . .. ............. ... . . ............................. .. . . . 

J DataPowers kurs inngår: 
- Øvlngsdtskett 

K
.
on .• takt din forhandler eUer 

.

. 

,rl 
ring øs, direkte 14 16 se S5 .

....
. a..iIL&"j - Gratis teJefonservtce 

- Kursbevis 
- DåtaPower Nytt Postboks 2500 - 770 l Stetnkjer 
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In 
for eien 
viderekomne 
Indy er Si l icon Graphics siff svar på Apple og IBMs multimediamaskin. Maskinen er det nyeste 
og billigste medlemmet i Silicon Graphics Indigo-familien, mest kient som maskinene som skap
te de virtuelle dinosaurer i filmen Jurassic Park. 

ndy er en liten, blå, bordmaskin 
hvor det meste av tenkelig multi
media-utstyr leveres med som 
standard. Her finnes enkle for

fatterverktøy og programmer for billedma
nipulering, 3D-modellering, samt lyd- og 
videoredigering . 

I tillegg finnes all nødvendig maskin va
re for lyd- og bildebehandling både inn og 
ut. Til og med et lite videokamera følger 
med som standard i denne maskinen som 
man kan få fra 65 «store» og oppover. 

Unix 
Indy er en Unix-arbeidsstasj on og selges i 
dag som en ren konkurrent av HP 9000 og 
IBM RS6000 .  Den kjører sitt eget operativ
system IRIX, basert på UNIX V.4 .  Bruker
grensesnittet er en Silicon Graphics vari
ant av X (OSFjMotif versjon 1 .2 )  som bæ
rer det klingende navnet Indigo Magic. Og 
det har virkelig en «look and feel» som kler 
sitt magiske navn, med avdempede ram
mer, levende ikoner, hjelpefunksjoner og 
verdens beste to-dimensjonale grafikk. 

Antagelig er det her Indy scoorer de ut
slagsgivende poeng. Med hj elpeverktøy 
som Indigo Magic Desk Manager får man 
enkelt oversikten over alle skjermens vin
duer og pågående prosesser. Det finnes en 
rekke andre hjelpefunksjoner som man 
med enkle pek-og-klikk-operasjoner kan 
utføre systemadministrasjon slik som til
kobling av skrivere, leting i kataloghierar
kier og tilrettelegging av skjermlayout og 
menyer. Dette er som mange vet ikke alltid 
helt enkelt i UNIX-verdenen. 

MUI 
Med Indigo Magic introduserer Silicon 
Graphics et nytt begrep, MUr. Og hvis GUl 
(Graphical Us er Interface = grafisk bru
kergrensesnitt) var en av de store «bus 
words» i de siste årene, så spår j eg at MUI 
(Multimedia User Interface = multimedie 
brukergrensesnitt) blir et av de store i åre-

ne som kommer. Men det fordrer at multi
media går fra å bli leketøy for gutter i alle 
aldre, til å bli en naturlig del av all elektro
nisk kommunikasjonen. 

Nettopp dette tror jeg maskiner som 
Indy kommer til å bidra til. For når alt ten
kelig utstyr først er tilgjengelig er det san
synlig at entusiastene tar i bruk de nye 
mulighetene på nye kreative områder. På 
den måten skapes en ny norm. Og Silicon 
Grapics bidrar til å skape normen ved at i 
systemets alle passende steder benyttes fle
re medier(multimedia) i kommunikasjonen 
med brukeren. 

I hjelpesystemet benyttes for eksempel 
foto av maskin i forklaringen, og ikonene 
lever sitt animerte liv for å forklare at pro
sesser pågår. På denne måten blir vi vant 
med å se flere medier benyttet for bedre 
kommunikasjonen mellom sender og mot
tager. 

Muligheter 
I tradisjonelle miljøer for UNIX-arbeids
stasjoner vil kanskje de nye mediene be
nyttes i forlengelsen av dagens applika
sjonsområder. Man kan f.eks. bruke vide
okameraet til å ta bilde av overflater man 
ønsker å benytte som teksturer i DAK-ar
beidet sitt. Innen informasjonsformidlin-

Kirl'!liØft Cappelen 
Birgitta Ca�en er 
ekspert på muJtimedia 
og bru�FgnmSesnitt. 
Som avdeli�leder i 
konsultenselskapet Re
mm, har hun vært med 

på å utvikle l7lant annet IBMs multi-
med1a-'YStem for Ol 94. Relvm er 
sædig kient for sin kompetanse på 
clistribuerrte multimedia�løsningelr. 

gen vil de nye mediemulighetene vise oss 
alle sine mest åpenbare fordeler. 

Tenk en produktidepresentasjon hvor et 
tenkt produkt presenteres i naturtro utga
ve på video. Eller et planlagt bygg vist på 
video i sine frem tidige omgivelser. Har man 
tilleggskortet for videolagring til kr. 4 O .  O O O 
kan man lagre hele presentasjonen på en 
videokasett og øke informasjonssprednin
gen ytteligere. 

Den tredimensjonale animasjonen viser 
virkelig sin styrke som informasjonsfor
midler i slike sammenhenger. For når alle 
har sett en 3-D prentasjon har alle fått det 
samme bildet av produktet eller bygnin
gen, noe man aldri kan sikre seg overfor et 
lesende publikum som lager sine egne bil
der. 

Videokamaeret kan man også benytte til 
video-konferanse eller elektronisk post, 
hvor man kan sende en liten video i stedet 
for en skriftlig beskj ed. Men så lenge det 
fordrer Silicon Graphis-maskiner på beg
ge steder og komprimeringskortet ikke er 
leveringsdyktig, er nok ikke dette de mest 
åpenbare bruksområder i første omgang. 

Programvare 
Det finnes hele 1 3 0 0 programmer som kan 
kjøre på Indy, så det skulle være nok å vel
ge mellom. De fleste vil nok bruke Indy som 
en kraftig arbeidsstasjon for den samme 
type programvare som de benytter i dag. 
Men etterhvert som brukerne tar i bruk de 
mulighetene som de nye mediene gir ska
pes en ny etterspørsel etter mer avanserte 
multimediaverktøy. 

Når de tradisjonelle multimedia-verk
tøyene er tilgjengelig bør nok kreative Mac 
og PC-brukere se på Indy som en mulig 
arbeidshest i sitt tradisjonelle kontormil
jø .  Med sin mulighet for å kjøre både PC
og Mac-programvare og egne utgaver av 
populære programpakker som Adobe Pho
toshop fortjener vår blå venn absolutt det. 

BIRGITTA CAPPELEN 
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De beste produktene . . .  de beste tilbudene 
tlrcleCl 5;et4 - PC til TV Lasat Unique 1 44 
Konverterer fra VGA til video og S- VHS, god kvalitet. Både 
TV og monitor er on-line samtidig. Undervisning, informa

1440 Pocketfaxmodem 
sjon, Demo, mm. 

Produkt pris 

SKJERMER 
MAG MX14L Trinitron 
MAG MX1 7S Trinitron 
Panasonie 20" 1 600x1280 
Panasonie 2 1 " 1 600x1280 
GoldStar 1 4" 
GoldStar 1 5" 
Triview 1 4" Trinitron 
Triview 20" Trinitron 

GRAFIKKORT 
Cirrus 256k ISA 
Cirrus 1 MB VL-Bus 
ET4031 1 MB ISA 
ATI Gr. Ultra Pro 2MB ISA 
ATI Gr. Ultra Pro 2MB VL-Bus 
Genoa P9000 1 600x1280 2MB 
Viper VLB Weitek P9000 2MB 

HARDDISKER 
1 70MB IDE, Western Digital 
256MB IDE, Western Digital 
343MB IDE, Western Digital 
425MB IDE, Western Digital 
540MB IDE, Western Digital 
545 MB IDE, Conner 
2 1 2M B  SCSI-2 Conner 
343MB SCSI-2 Conner 

540MB SCSI-2 Conner 
1 ,372GB SCSI-2 Conner 
1 ,05GB SCSI-2 Mieropolis 

HD-KONTROLLER 

BusLogic SCSI-2 
KT-545S, 1 0MB/s, FD, ISA 
KT-445S, 1 0MB/s, FD, VLBUS 
KT-747S, 1 0MB/s, FD, EISA 
KT- er med kabel og drivere 

Promise, chche IDE 
DC-2032, ISA, opp til  16MB 
DC-4030, VLBUS, opp til 1 6MB 

BACKUP 
250MB intern m/software 
250MB ekstern m/software 
Tandberg 250MB SCSI, int. 
Tandberg 525MB SCSI, int 
Tandberg 1 ,2GB SCSI, int 
Tandberg 2,5GB SCSI, int 
Tillegg ekstern 250MB/525B 
Tillegg ekstern 1,2MB/2,5MB 

4.360 
7.940 

1 7.420 
20.670 

2.230 
3.360 
3.760 

1 7.990 

400 
1 . 1 00 

800 
3. 1 20 
3.380 
3.900 
3.900 

1 .720 
2.090 
2.860 
3.9 1 0  
5.230 
5.490 
2.690 
3.640 
5.400 
9.990 
8.790 

1 .945 
2.390 
2.850 

1 .350 
1 .390 

1 .790 
2.990 
3.525 
4.365 
6.965 
8.240 
1 .650 
2.550 

) '- .�. 3.890,-
� 

�, 

'- '-, " , ' * �. 
BEST 14400EC inkl. Trio DataFax 
- V.32bis (data-overføringshastighet 1 4  
- V . 1 7  (fax-overfØringshastighet l 440C 
- MNP 5 og V.42bis datakomprimerin! 
- MNP 2 til 4 og V.42 feilkorrigering 
- Fullt G3 fax kompatibelt 
- Fullt Hayes kompatibelt 
- Godkjent av STF 

Markedets kraftigste 
notebook! 

- Mono, passiv og aktiv fargeskjerm 
- CPU fra 486SX-25 til 486DX-66 

- VLB harddiskkontroller 
- VLB grafikkakselerator 
- 2 PCMCIA kortplasser 

- 1 20MB, 250MB, 340MB Harddisk 
- "Docking Station" Med SCSI og 4 kortplasser 

"Best Overall skjerm blant 62 testede notebook med 

fargeskjerm, og nestbest i ytelse. Overgår sine 

konkurrenter med kraftigere prosessor". 

DI-Notebook 

Pro Audio 
S T U D I O  1 6  

Byte oktober -93 

l6-bit, 44kHz stereo lydkort med linjeutgang, talegjennkjen(lingssoftware, mikrofon og SCSI 
utgang "Best i Test", PC-World Norge nr. 10 

Panasonic 2 1 11 

+ Weitek 9000 VLB 
1 600x 1280 

PanasonicTX-D2132 2 1 "  multiscan, flatscreen 
fargeskjerm. ' Max oppløsning 1 600x 1 280, 
punktavstand 0,28mm, mikroprosessorkontroll. 
Genoa Weitek P9000 grafikkakselerator 2MB 
VRAM. Maks oppløsning l600xl280 i 256 
farger. Drivere for AutoCad, Windows og OSI 
2. Dette er et meget raskt kort�o�g""'''I1111'''

�i... egner seg godt til krevende .$i,i,rf Cad og Wmdows bruk. 
� __ •• ,.". 

Rediger dine videofilmer i Win. 
VideoDireetor er et perfekt videoredigerings-system for hjemmebruk og bedrifter. Å redigere 
kameraopptak til filmer med sammenheng og innhold, har aldri vært 
enklere. VideoDi'rektor er så enkel å forstå, at etter noen få 
minutter er du i full gang. Programmet kommer med alt du trenger 
inkl. en "smart-kabel" som styrer et 8mm kamera og en videospiller. 

MAG MX1 7S 
Den beste 1 7 11 

fargeskjermen 

Produkt pris 

Multimedia 

Lyd kort 
Sound Blaster 1 6, multi-CD 1 .6 1 5  
Sound Blaster 1 6  ASP, multi-C 1 .930 
Wave Blaster 1 .760 
Midi Blaster 1 .880 
Pro Audio Speet. 1 6, SCSI-CD 1 .490 
Pro Audio Studio 16, SCSI-CD 1 .890 

NEC CD-ROM 
2xi, 350ms, 300kb/s, int. 2.470 
3xp, 250ms, 450kb/s, portable 4.680 
3xi, 200ms, 450kb/s, int. 4. 1 60 
3xe, 200ms, 450kb/s, ekst. 5.590 
4x pro 1 80ms, 600kb/s, ekst. 9.490 

CD-ROM kitt 
SB CD 16, Performanee, int. 4.300 
SB CD 1 6, Premium, int. 4.950 
The 7th Gust 290 

VIDEO 
Win/TV 3.990 
Win/TV, mNideo for Win 4.490 
Win/TV, S-VHS mNideo for Win 4.990 
Win/TV, Tekst-TV modul 850 
Video Expert, PC-TV eneoder 2.590 
VideoDireetor, video redigering 2.490 
Power Video, 24bit framegrabb. 4.500 
GVP G-Loek, med software 8.600 

MODEM/kom. soft. 
Lsat Unique 1 44 3.890 
Best 1 4400EC 2.790 
Sportser 1 4400 3.290 
Courier V.32 bis 4.490 
TrioData Fax 1 bruker 1 .030 
TrioData Fax 3 bruker, startkitt 2.795 
TrioData Fax 5 brukere ekstra 4.800 
Renkom Plus 2.0-Norsk 890 
Renkom Pro 2.0-Norsk 1 .1 90 

Hoved kort 
486/P24, 256k, 3 VLB, 5 ISA 1 .625 
486/P24, 256k, 2 VLB, 4 ISA 1 .230 

CPU 
486DX33 2.600 
386DX2-66 4.250 

RAM, ring! eks 1 MB SIMM 390 
4MB 72pin SIM M ,  single sided 1 .350 

I " DOSTitlDfiTfi J@L Jeg ønsker nærmere informasjon omfølgende: 

Osveien 33, 5050 Nesttun, Fax 55101459 

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

Alle priser er oppgitt eks. mva. Vi tar forbehold om mulige trykkfeil og prisendringer. 

D Video Expert o Monitorer 

O VideoDirector D Grafikkort 

D CD-ROM 

D Lydkort 

Industridata Vest 
Osveien 33 
5050 Nesttun o WinfTV D DI-Notebook D Modem 

FIRMA: _________ _ Tel.: ____________ _ 

NAVN: _________ _ Fax. : ____________ _ 

Adresse: _________ _ Postnr.: ___________ _ 



ultimedia 101 
Lag dine egne multimedia-appl ikasjoner 
Selv om presentasionspro
grammer og programme
ringsverktøy kryper innpå, 
gir forfatterverkøty utrolige 
muligheter til kiapt å lage in
teraktive multimedia-applika
sioner. Vi har sett på to av de 
største som er ti lgiengelig 
Norge. 

L på Lillehammer har egne in
formasj onsstander med in terak
tive multimediapresentasjoner. 

_.1IiI Kon-Tiki-museet bruker også 
multimedia og trykkfølsom skjermer for å 
informere de besøkende. 

Stadig flere organisasjoner ser nytte
verdien i å benytte interaktiv teknologien 
for å formidle informasj on. Publish/Mul
timediaworld har sett på de to viktigste 
forfatterverktøy i salg i Norge, Asymetrix 
Multimedia Toolbook versjon 1 . 5 ,  Macro
media Authorware ProfessionaI 2 . 0 .  

Disse e r  dog ikke d e  eneste som distri
butøres i N  orge. En rekke andre forfatter
verktøy som kan deessuten skaffes fra ut
landet. 

Verktøy 
Multimedia-forfatterverkøty er ikke noe 
nytt. Slike programmer har vært i salg i 
mange år, men først i det siste har slike 
applikasj oner fått den nødvendige farten. 

Mulighetene blant annet Authorware 
gir til å flytte mellom Windows og Mac bi
drar også til interessen. 

Men forfa tterverktøy har etterhvert fått 
konkurranse fra en serie avanserte pre
sen tasjonsprogrammer. Med sine hyper
linkmuligheter vil endel brukere kunne 
løse sine behov i presentasjonsprogram. 
Flere pakker, særlig Asymetrix Compel, 
med sine muligheter for knapper og avan
serte koblingsmuligheter, nærmer seg for
fa tterver ktøyene. 

Men det er fremdeles en stor forskjell på 
presentasjonsprogrammene og forfatter
verktøy. For i presentasjonsprogram be
grenser hyperlink-mulighetene seg til å bla 
fra et slide til et annet eller å utløse avspil
linger. Det finnes ingen muligheter til å 
styre hendelsesforløpet ettersom brukeren 
svarer. 

Hyperlinks 
Forfatterverktøyene, derimot, gir store 
programmeringsmuligheter.De fleste for
fatterverktøy muligheter for å kontrollere 
hopp, løkker og forgreininger slik at syste
met reagerer slik man ønsker. Andre igjen 
gir mulighet for kontroll av CD ROM eller 
Laservideo. 

ELEGANT: Det er ikke tvil om at applikasjoner som utnytter mulighetene i Toolbook bli me
get elegante løsninger 

Alt dette gir mulighet til å lage en frem
stilling som på en halvintelligent måte kan 
reagere på hvortdan brukeren svarer og 
stiller spørsmål. Er applikasjonen godt nok 
laget, skal det kunne fange opp et hvert 
mulig, stille kontrollspørsmål og hoppe til 
bake og ut til alternative prosedyrer for å 
lose brukeren gjennom hele prosessen. 

Forfatterverktøy har flere fordeler. En 
av dem er evnen til å skille en applikasjons 
innhold fra dens struktur. Brukeren kan 
oppdatere eller gjøre endringer av innhol
det uten at dette i sin tur innvirker på 
strukturen. 

Har man for eksempel laget et vare
bestillingsystem, er det enkelt å oppdatere 
informasjon og bilder uten å endre struk
turen. 

De fleste forfatterverktøy har også en 
eller annen form for databasefunksjon 
innebygget. Dette gjør dem godt egnet til å 
lage oppslagsverk eller intelligente søke
verkøty. 

Runtime 
Et element man skal sjekke nøye hvis man 
skal anskaffe seg et forfatterverktøy er 
mulighetene for å distribuere såkalte run
timeversjoner av applikasjonen. 

En runtime-versjon er en avspiller-pro
gram for ferdige applikasj onen . Uten den
ne måtte hver bruker kjøpe den fulle for
fatterpakken for å bruke applikasjonen. 
Det er viktig at runtime-versjonene er 
kompakt og rask. 

Praksisen med runtime-versjoner vari
erer fra leverandør til leverandør . Noen 
produsenter tillater at man distribuerer 
avspilleren fritt. Konklusjon 

Alt tatt i betraktning er nok Toolbook 
vanskeligere å lære seg enn hva Authorwa
re er. Begge programmene krever en god 
del av brukeren, men Authorware trekker 
det lengste strået. Authorware bruker en 
ikonbasert tilnærming mens Toolbook er 
obj ektorientert. Authorwares ikonbaserte 
tilnærming gj ør det lettere å komme igang. 
Selv om det ikonbaserte systemet krever 
god tid med alle dets dialogbokser og nød
vendighet av en del skript-skriving blir det 
likevel en enklere må te å få tingene gj ort 
på enn det Toolbook representerer. Like
vel skal det sies at forskjellene ikke er alt 
for store men vi holder en knapp på Aut
horware. 

Andre igjen tillater at den distribueres 
innenfor bedriften, men tar betaling for det 
antall som sendes ut. Andre selskaper tar 
seg betalt for hver avspiller-lisens. 

T oolbook 1 .5 
Asymetrix Multimedia Toolbook 1 . 5  kom
binerer et kraftig skriptspråk med visuelle 
verktøy. Toolbook er tilbyr multimedia
produksjon med stort mangfold. Noen hus
ker kanskje at Toolbook opprinnelig ble 
lansert sammen med Windows 3. O. Siden 
den gang har det vært et populært miljø 
for utvikling av hypermediaapplikasjoner 
under Windows. Multimediaversjonen har 
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rfatterverktoy 
gitt Toolbook muligheten for å kontrollere 
og manipulere lyd, animasjon og video. 

Toolbook bygger en applikasjon på en 
obj ektliknende måte. Obj ekter som knap
per, bitmap illustrasjoner og datafelt, blir 
tegnet på siden eller blir hentet fra et ob
jektbibliotek. Brukeren selv lager skriptet 
som kontrollerer hva hvert objekt skal gjø
re. Brukeren kan så ved hjelp av museklikk 
eller inntasting av et svar sette igang skrip
tet som igjen gir liv til obj ektene. Disse 
skriptene skriver i Toolbooks egen skript
språk, Openscript. 

Bøker 
Toolbook organiserer produksjonen i bø
ker til fordel for flytdiagrammer som man
ge andre forfatterverktøy benytter. Boken 
deles inn i sider som representeres rundt 
en skjerm med informasj on. Hver side kan 
imidlertid ha flere objekter som fungerer i 
forskjellige lag. Denne måten å gjøre ting 
på gir brukeren muligheten til å lage over
lappende objekter. Hver side er også delt 
inn i en bakgrunn og en forgrunn. Selv om 
hver side kan ha ulike forgrunner, vil de
ling av bakgrunn spare en masse tid. 

Noen objekter, som knapper, er enkle å 
lage ved hjelp av et eget verktøy. Disse kan 
skyggelegges , bli radioknapper eller av
kryssingsbokser. Skriptet i sin tur avgjør 
hva hver knapp skal gjøre. 

Andre obj ekter er vanskeligere. Anima
sjoner er spesielt vanskelig. Dette skyldes 
hovedsaklig at Toolbook ikke tilbyr et eget 
verktøy for dette. Objektet må derfor teg
nes i forskjellige posisjoner over flere si
der. Ønsker man den enkle løsningen be
nytter man et ferdig animasj onsklipp fra 
Autodesk Animator eller andre. 

Hypertext 
Hypertext er Toolbooks sterke side. Ved 
bruk av såkalte «hotwords» kan brukeren 
designe hvilket som helst ord i en tekst til 
et underliggende skript. Dette gjør mulig
heten for å lage «sprett opp» forklaringer 
eller hopp til andre sider i en bok meget 
enkelt. Data basefunksj onen er forholdsvis 
enkel og gjør det overkommelig å lagre sto
re menger data 

En annen fordel er muligheten for å 
kontrollere multimediautstyr. Toolbook 
kommer med et eget sett objekter for slik 
kontroll. Brukeren kan for eksempel klip
pe inn sekvenser fra laservideodisker og 
musikk-CDer i applikasj onen. Mange av 
obj ektene forutsetter imidlertid at bruke
ren selv skiver skriptene som kontrollerer 
disse. Dette kan være kompliserte greier og 
forutsetter en forståelse av MCI funksjo
ner. Dokumentasjonen på dette er heller 
laber. 

Alt i alt fremstår Toolbook som en et 
meget godt program. Dette skyldes først og 
fremst den meget gode hypertext-støtten. 
Asymetrix tar heller ikke vederlag for dis
tribusjon av runtime modulen. 

Authorware Professional 2.0 
Macromedia Authorware gir en litt uryd
dig tilnærming til en del multimediautstyr. 

.. File Edit Dato Libl"ories Rttributes lt'Ht Try It 

Ne'a"ton Vis ftm  3I>-printer TekstsØk Lyd av/pCi 

FL YTDIAGRAM: Authoreware bygger opp 
sine applikasjoner ved hjelp av flytdiagram
mer. Til sammenlikning benytter Toolbook 
bøker. 

Imidlertid er det et godt system for å lage 
fornuftige applikasjoner. Authorware be
nytter en ikonbasert måte å lage program
mer på. Ikonene representerer aktiviteter 
som visning av informasjon på skjermen og 
kalkuleringer. På denne måten bygger bru
keren en applikasjon ved å gripe ikonene 
og legge dem inn i et flytdiagram til for
skjell fra Toolbook som bruker en bok-til
nærming av problemet. Ved å dobbeltklik
ke på ikonet kan så brukeren så definere 
hva ikonet skal gjøre. Det kan for eksem
pel være avspilling av lyd. 

Presentasjonens hoveddeler er repre
sentert ved hjelp av tre ikoner. Display
ikonet lar brukeren manipulere tekst og 
grafikk. Animasjonsikonet kontrollerer 
bitmap-illustrasjoner som beveger seg 
langs rette eller bøyde baner. For å slette 
deler benytter man Erase-ikonet. 

Authorware benytter en hierarkisk 
oppbygging for å lage applikasjoner. Et 
skikt av prosessen er representert ved et 
Map-ikon. Brukeren kan gruppere serier 

Kontroller 
En lang serie av forskjellige verktøy hjel
per brukeren med å lage interaktivitet i 
presentasj oner. Hypertekst-ko blinger med 

såkalte «hot zones» er et eksempel på det
te. En del multimedia elementer er heller 
vanskelige å kontrollere i Authorware. Et 
eksempel på dette er MIDI og video. Bru
keren kan benytte disse MCI-elementene 
(Multimedia Control Interface) gjennom 
skript kommandoer. Fordi disse funksjo
nene styres gjennom D LLer (Dynamic link 
library) må brukeren også spesifisere DLL 
filen som en del av prosessen. Dette gjør 
det hele litt tungvint. 

Tillegg 
På samme måte som de fleste andre forfat
terverktøy, kommer også Authorware ut
styrt med en rekke eksempler som skal 
hjelpe brukeren å lære seg systemet. Do
kumentasjonen er også omfattende og gan
ske lett og forstå. En rekke modeller som 
brukeren kan implementere i sine egne 
applikasjoner ligger også vedlagt. Author
wares runtime modul er på samme måte 
som hos Toolbook gratis. Imidlertid forut
setter dette at produktet ikke legges ut for 
salg. Hvis man vil selge produktet med run
time modulen forlanger Macromedia en 
moderat avgift. 

Prisforskiell 
Alt tatt i betraktning er nok Toolbook 

vanskeligere å lære seg enn hva Authorwa
re er. Begge programmene krever en god 
del av brukeren, men Authorware trekker 
det lengste strået. Authorware bruker en 
ikonbasert tilnærming mens Toolbook er 
objektorientert. Authorwares ikonbaserte 
tilnærming gjør det lettere å komme igang. 
Selv om det ikonbaserte systemet krever 
god tid med alle dets dialogbokser og nød
vendighet av en del skript-skriving blir det 
likevel en enklere måte å få tingene gjort 
på enn det Toolbook representerer. Har 
man råd til å se bort fra prisforskj ellen (som 
er stor) holder vi en knapp på Authorware. 

GISLE ORLUND 
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MUSIKK: Benedicte Wildhagen i Bul/dog Design bruker bare Mac 
til byråets særegne jobber. Suksessen er til å lene seg på i form av 
en vegg dekket med Gul/blyanter, bransjens Oscar-priser. 

- Windows, er det et program? spør Bene
dicte Wild hagen, en av fem Mae-fanatikere i 
Bulldog Design. Hun har aldri så mye som taH 
i en PC, men lyHer halvinteressert ti l forklarin
gen på DOS, Windows og IBM-kompatible 
maskiner. 

eg tror j eg har sett 
Windows, sier hun og 
avfeier videre forkla
ring, allerede overbe

vist om at ingenting kan måle 
seg med Mac. 

For Wildhagen er gift med 
Mac. Hun j obber eksklusivt på 
Mac, men er ikke noen data
freak. Tvert imot, selv regner 
hun seg som en bruker, uten 
den store interesse for maski
nene. 

Bulldog Design er et av N or
ges ledende designbyråer med 
kunder som Coca-Cola, en 
samlet norsk platebransje og 
reklamebyråene. Bulldog er 
kjent for sin helt egne design
stil, noe som har gitt dem et om
dømme som trendsettere i 
norsk design. Blant annet var 
Bulldog de første til å ta ibruk 
flere fonter som raskt har blitt 

svært populære i den grafiske 
bransjen. 

Etter å ha vokst til fem de
signere, lever Bulldog idag i et 
samarbeid med designbyrået 
Skaara Design & Co og illusta
tøren Trond Nordahl. 

Avansert 
Men Bulldog er også kjent for 
sin avanserte Mac-jobbing. 
Ved siden av reklamebyrået 
JBR-filialen, blir designgrup
pen trukket frem som noen av 
de ledende desktop publishing
brukerne i Norge. 

- Jeg tror vi har en sunn 
mangel på respekt for de tek
niske mekanismene som skaper 
skjermbildet. Derfor presser vi 
maskinene og programmene til 
det ytterste pluss et hakk til. 
Man må selv finne grensene for 

TUNGT: Innstikkshefte til Dum Dum Boys "Transit" er et resultat av tung manipulering i Adobe Photoshop. Dum Dum Boys hadde selv ideen med 
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KOMPLEKST: Denne kom
plekse skiutstyr-reklamen er la
get i Adobe lIIusta rtor. Snø-ef
fekten på fjellene er laget i 
Streamline. 

hva som er mulig, sier Wildha
gen. 

- Alle i Bulldog kan Mac. Vi 
har hver våre spesialiteter, men 
vi har ikke som mange andre 
ansatt en Mac-freak til å pro
dusere j obber etter våre skis
ser, forteller Wildhagen. Jeg 
tror vi har et litt spesielt for
hold til Macen fordi maskinen 
egner seg utrolig godt til mye 
av vår designstil, mener hun. 

Wildhagen brukte Mac for 
første gang på skolen i USA, 
men bare til tekstbehandling. 
Desktop publishing begynte 
hun med først i 1 990 i Bulldog. 

- Den norske reklame- og 
designbransjen var tidlig ute 
med Mac og vi ligger langt 
fremme her i landet. I land som 
USA, for eksempel, har noen 
selskaper kommet svært langt, 
men det store flertall bestiller 
fremdeles fotosats og driver 
med tradisjonelle rep ra av bil
der, forteller hun. 

I hvalen. 

ac 
I Bulldog har designerne 

brukt Mac fra starten i 1 99 0 .  
Spurt o m  den største fordelen 
med Mac, peker hun ut tidsbe
sparelsen. 

- Men at man jobber direk
te i farger er en like stor fordel 
med desktop publishing. Tidli
gere laget man hele j obben i 
sort hvitt før man kunne be
stemme seg for fargene, sier 
Wildhagen. 

Men selv om Wildhagen me
ner Mac er den grafiske bran
sjes industrielle revolusjon, sy
nes hun programmanualene 
kunne vært mer tilgjengelig. 

- Det er vel og bra med mu
ligheter, men få flinke designe
re er datafreakere og det burde 
legges enda mer ressurser i å 
gjøre ting enklere. Du kommer 
deg bare aldri igjennom en 
manual på 2 5 0  sider, mener 
hun. 

- Teknisk problemer stjeler 
også endel tid. Fordi vi presser 
programmene og maskinene så 
langt, opplever vi endel pro
gramfeil og småtull. Tiden det 
tar å finne årsakene er tid du 
ikke kan planlegge i våre 
stramme tidsskjema, påpeker 
Bulldog-designeren. 

Men på tross av motviljen 
mot manualer, tenker Bulldog 
fremover i forhold til den tek
niske utviklingen. 

- Vi har ikke lagt noen kon
krete planer, men vi tenker på 
emner som videoproduksj on, 
3D-tegning og animasjon. Et
terhvert som maskinene blir 
kraftigere, vil dette kunne bli 
nye forretningsområder. Pak
ker som 3D-programmet Ado
be Dimensions og videoredige
ringsprogrammet Premiere gir 
en pekepinn om framtiden, me
ner Wildhagen. 

EINAR RYVARDEN 

BEST OG VlRST 

Navn: Bendediete WiJdhGgen 
��ke: a"aRsk; designer� BuUdQg Design 
Alder.: 29 år i født i Oslo 
Utdannelse: W,esferdabJ og Univers:ity of tUinois 
Jobbet i New York i t0 år, begynte i BuHdqg i 1 989. 

FA�QJlIlTPROGRAM 
l1:lustliafor, et meget raskt � et utrolig fosC;l"nerie!il.de pro
gr.øm som gir fotal frihet, for eksempel med SiA evne til Cl re· 
digere enkeltbo'kstaver. 

YNDUNDSFQNF 
M0l'1ge1 men Ein
hørA har vært en 
slager fordi den 
kan strekkes og 
tåler mye manipu· 
lerrng. Skriften er 
krgftlQ men veleg
net til å myke qPF> 
et ellers sfrengt 
design. 

VERSTE FDNT 
Oouri'er - en ren 
eJterlevniJi19 oy skrivemuskinen hvor aUe bokstav,er er like 
brede. Endel �rgQnisasionerr sær:lig i staren, insjslerer på Ceuri:er, trolig FOrdi de er vont ti l skrivemaskinen . 

DET VERSll MED DAlA 
Dato er over,pf(esist} a lt blir absQltJH:7 rett og rent. Jeg sovner 
av og til 5kiøCI�sløsheten og tiJfeldisneten manuelle meroder 
g ir. B�uken av Photoshop retter opp næ. 

fØRSTE DAtAPROGRAM 
Microsoft Wo�cl 

• BtIIIdQg har fire masldAel', hvor den største er en Guadra 
950 mtKI 64 MB RAM og en hardisk � 1 GB. Denne 
nk1skinen er fOrebehoIdt arbeide i PhotOshoø, som er det 
mest ktåftkrevende. I tillegg har byrået en GUadra 900, 
en � 620 � Moe li(!i. 

• Sdmmen med Skaara Partners deler BuU� en Apples
hare server og ethemet-kabling. I tillegg kommer en ApP.a. løSerwriter NTX, en Spec:ttum Smnner og � �t 
CJisk-stasjon.  Bulldog har også en �ib portabel ,hQrd-disk og en D-Scan tcJorpOint fargesJmver. 
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RASK: Windows
versjonen av Pre
miere er svært like 
Mac-utgaven, 

Cross Dissolve Settlllgs 

men er begrenset 
til to video og to 
lydspor mot Mac
versjonen som har 
99 av hver. Win
dows-pakken har 
også menyen for 
overganger med 
animerte ikoner. 

00 [ID I .lt--= I I 1J= I 

Windows-premiere 
Det første videoredigeringsprogammet for Windows er i salg. Som vi skrev i forrige nummer kommer Adobe med en Win
dows-versjon av Premiere. Pakken mangler noen funksjoner i forhold til Mae-versjonen, men er rask og svært billig. 

dobe Premiere for Windows er den første videoredige
rings-programmet for PC som ikke er avhengig av dyre 
spesialkort. Til en pris på 2 . 7 00 kroner får du et meget 

4!!!!!!!II velutstyrt videostudio på skrivebordet, selv om det er et 
stykke igjen til NRK-kvalitet. 

Nettopp den lave prisen kan bidra til at mange får eksperimen
tert med digital videoredigering. Adobe planlegger trolig å sikre 
seg det gryende markedet med den billige Windows-versjonen. 

Den største begrensningen i både Mac og Windows-versjonen 

Desktop Publishing 
og Pf!e�reSS 
Trom melscannere fra en av verdens ledende 
scan nerprod usenter. Scan ner d ias, negativer , 
og refleks i opp ti I A4-format. 

ScanMate Magic 
med oppt i l  2000 dpi .  Produ ktiv kval itetsscallner 
for DTP-produksjon . Pris fra kr. 85 .000,- (eks . 
mva). 

ScanMate SOOO 
med oppt i l  5000 dpi .  Profesjonel l  scan ner med 
a l le  fUllksjoner, one pass, batch scarm i ng, løs 
trommel, osv. 

Ring oss for nærmere informasjon. 

� 
HELIOPRINT 
• din partner i grafisk utstyr 

. Hel ioprint, AS . 
Nasleyollel1 3, Postb. 6755 
Rodeløkka, 0503. Oslo 
Telefon 22 65 20 90 
Telefax 22 63 1 1  49 

er at de baserer seg på Video for Windows og Quicktime. Forelø
pig klarer disse systemene bare å lage filmer i svært begrensede 
format uten ekstra maskinvare. 

Men Windows-versjonen imponerer likevel. Vi testet program
met på en Brick 486 66 MHz PC , og tempoet var på høyde med de 
raskeste Mac ' ene. Premiere-pakken inneholder bare tre disket
ter, som rommer både program , Video for Windows og Quicktime 
for Windows. 

Programmene ser til forveksling like ut på de to plattformene. 
Windows-versjonen har hovedvinduet med videospor og lydspor, 
men er foreløpig be
grenset til to av 
hver. Mac-versjo
nen har 99 av hver. 

W i n d o w s - v e r 
sjonen har også den 
samme menyen for 
overganger med 
animerte ikoner, 
men antallet over
ganger er redusert 
til 3 O overganger 
mot Macens 5 0 .  
Windows-versjonen 
mangler også de 
mest avanserte mo
dulene som «Titler», 
et lite, men funk
sj onsrikt program 
for teksteffekter. 
Det samme gjelder 
mulighetene til å 

Output: Ill/ork Ale. 
lXIVideo 

PrOleet Output Options 
Ltl .. IQuickT ... MØY. I tI 

I IAudIo 
Size:� h � . 181 4:3Alpec, Rate: 122 kHz Itl 

FOfINl: lø ø� • Mona I ti R_@] CIl lp" E •• ,!" c:.ll;:.:s8C=--_-"I""'tJ 
MeIhoct �lv-===:=====�I.t�1 

Oepdr. IThouundt I tI 
HIøh 

o 
C] K.,fr- .... , f!!:J ,,_ 
[]ForceR_ ••• ion 

ID.;t .. R oIt .. .. ! 
18I[�.!lii.�! 
181 Open lirIiohed -w. 

INNSTILLINGER: Windows-versjonen av 
Premiere gir stor fleksibilitet. Programmet 
kan hente inn en lang rekke video-, grafikk
og lydformater og produsere filmer i Quick
time, A VI og Autodesk Animator-format. 

strekke og fordreie videobildene. 
Etterhvert som man får orientert seg i programmet, dukker det 

opp stadig flere funksjoner som gir effekter man kjenner igjen fra 
TV -kanalene i stua. Premiere for Windows er blant annet i stand 
til å utføre «superimposing» en teknikk der man filmer et objekt 
mot en nøytral bakgrunn, for senere automatisk å legge inn en 
sekvens som bakgrunn. Slik skapes blant annet værmeldingen i 
en rekke kanaler med meterolog foran og datagrafikk bak. 

Selv om PC-versjonen mangler endel funksjoner, har den også 
fått ting som ikke storebroren på Mac inneholder. Mest spennen
de er muligheten til å importere hele filmstripen med alle sine 
bilder til Adobes bildebehandlingsprogram Photoshop. Dermed 
kan man å male og tegne videre. 

Som tidligere nevnt følger det med både Quicktime og Video 
for Windows. PC-versjonen kan følgelig ta imot filer fra Mac og 
j obbe videre med disse. I tillegg kan programmet legge ut filer 
flic 'er,  det populære animasjonsformatet Autodesk. Det finnes en 
rekke raske FLI-avspillere for både Windows og DOS. 

EINAR RYVARDEN 
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Philips Brilliance 
Nå helt opp til 2 1 " 

Brilliant oppløsning. 
Bri l l ia nce 2 1 1 0' s ekstra høye opp
løsn ing gir  dagens skarpeste og 
mest detaljerte bi lde. Med lavstrå
lende Black Matrix bi l ledrør og fu ll
stendig flat skjerm får du en 
eksepsjonel l  kontrast, uten for
drein ing , helt opp ti l 1 600x 1 280. 

Høy billedfrekvens. 
Med en bi l ledfrekvens på hele 76 
Hz i 1 280x 1 024 modus, har du en 

kombinasjon av oppløsn ing og bi l
ledstabi l itet som er vanskel ig å slå .  

Digital kontroll. 
Bril l iance 2 1 1 0  har minne for grafikk
innsti l l inger samt LCD d isplay som 
viser a ktuel l  innsti l l ing.  

Multikompatibel. 
For å forenkle l ivet ditt passer 
Bri l l ia nce 2 1 1 0  direkte til PC, 
arbeidsstasjon el ler Macintosh . 

For ytterligere informasjon. 
Norsk AS Philips Tlf.: 22 74 80 00 

BRILLIÅNCE® 
HIGH RESOLUTION MONITORS 

PH I LI PS 



3D-drømmen 
Programmene har lenge i·obbet i tre dimensioner, men skiermen vår er to-dimensionale. 

Hvor lenge må vi vente på ekte tredimensional visuell fremstil l ing? 

For nesten 1 0 0  år sestyvere. En foto
siden sveipet ste
reoskopisk foto
grafering over 
Europa som en 
mote. Ved å se på 
fotografier, tatt 
parvis med øye
avstand fra 
hverandre og be
traktet gjennom 
et stereoskop (et 
slags dobbelt, 
fastmontert for
størrelsesglass) 
kunne motivets 
dybde bli opp
levd i tillegg til 

.JJ 
Kanskie en  av 
straHeforme
ne i fremtiden 

vil være å 
måHe opptre i 

Cyberspace 
med sitt «ek
te» utseende! 

utstilling vil ikke 
lenger være en 
rekke lukkede 
vinduer hvor ver
denen bak glasset 
er mer eller min
dre troverdig av
hengig av betrak
terens subjektive 
forsøk til å «tenke 
seg» en dybde som 
ikke finnes. 

Første da to 
L C D - s k j e r m e r  
var satt sammen 
med noen linser og 

dets høyde og 
bredde. 

Allerede i 
1 856 hadde Engelskmannen 
John Dancer patentert et foto
apparat som kunne ta sju slike 
stereobilder etter hverandre 
før man måtte skifte filmkas
sett. Prospektkort, portretter, 
arkitektur - alle motiver ble 
fanget og betraktet i stereo
skopisk utgave. 

Det er da inderlig synd at en 
forståelse og teknologi tilpas
set den 3. dimensjon som var så 
utbredt for godt over ett hun
dre år siden, med noe få unntak 
nesten skulle forsvinne. 

Ulempen med alle forsøk 
fram til i dag har selvfølgelig 
vært at de var analoge, og be
grenset av analogteknologiens 
mangel på fleksibilitet hvor tid 
er en av variablene. 

Det meste har vært mulig, 
men systemene har ikke vært 
raske nok. 

Det er derfor gledelig å kon
stantere at 3D er på vei inn i en 
renessanse. Å betrakte fotogra
fier eller film vil ikke lenger 
arte seg som et forsøk å løpe 
gjennom Glasslabyrinten på 
Tusenfryd - en serie med ne-

PøuI BaIf-Røwden 

montert på for ek
sempel på en 
hjelm, var det før
ste digitale stereo-

skop skapt. Nå er vi fri fra nes
ten alle analogverdens be
grensninger - direct connecti
on to Cyberspace er ikke bok
stavelig et faktum, men på 
grunn av synets enorme bidrag 
til persepsjonen eller realitets
oppfatningen er vi ganske nær. 

Mange har fantasert rundt 
muligheten direkte digital til
kobling på nervesystemet ville 
gi. Dette er blant annet et po
pulært tema i science fiction. 
Selv om dette ikke er ren scien
ce fiction lenger, velger j eg å 
bruke ordet nærfremtid om sli
ke systemer. 

I mellomtiden j obber fors
kermiljøer over hele verden in
tenst med løsninger for tredi
mensjonal visualisering. Men 
miljøene i de forskjellige land 
har utviklet seg i svært for
skjellige retninger. 

Forenklet kan man si at i 
USA går utvikling i retning av 
raske, høyoppløslige grafiske 
kraftsystemer som kan levere 
flimmerfrie fullfarge fotorea
listiske billedsekvenser til de 
ennå ikke tilgjenglige TFT el-

er en av Europas ledende VU'IuaI Reafitrek
sperter. Han Iaar lobbet pa feltet i over ti lir og 
chMr til daglig Infinity mnovations i Oslo. Han er også med i styringsgruppen for Eurographics, den europeiske Sigraph.fagmessen. 

ler muligens laser «Real World 
Glasses». 

I Japan, derimot, har utvik
lingen tatt et langt mer huma
nistisk spor. Forskerne i Japan 
betrakter ansiktet som vesent
lig i kommunikasjonen mellom 
mennesker som befinner seg i 
virtuelle verdener, og ønsker 
ikke noe form for «blokkering» 
av ansiktet hverken av briller 
heller noe annet. Japanerne ar
beider med billedvegger som 
identifisere ansiktsutrykk og 
kroppsstillinger og reagere til 
de. (Les «The Veldt» av Ray 
Bradbury) . 

I Frankerike har man jobbet 
mer på grensesnittsiden 
og har kommet 
langt med med 
ansikts -frem
stilling i VR. 
Med bruk av 
meget avan
serte mate
matiske mo
deller klarer 
man å vise al
dringsprosesser over tid. 
(Det kan også reverseres for de 
som er opptatt av sitt utseende, 
eller rettere sagt virtuelle utse
ende, ettersom man vil kunne 
velge fritt sin egen form fra et 
bibliotek.) Kanskje en av straf
feformene i fremtiden vil være 
å måtte opptre i Cyberspace 
med sitt «ekte» utseende ! (For
øvrig er ordet «Datarom» 
foreslått som Norsk 
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Noe av den engelske forsk
ningen har fokusert på «ekte» 
3D monitorer hvor tre-fire be
traktere kan se det samme mo
tivet i 3 D  samtidig uten briller. 
Man sitter ned foran moni toren 
og der henger motivet i 3D ! !  
Disse monitorer er stemme- og 
gestikulasjonsstyrt. Det er alt 
foreslått et fingerspråk for å 
kommunisere med «intelligen
te» monitorer. 

PAUL BATT-RAWDEN 



e 

- Ten k  deg et t idsskrift som i kke bare forte l ler  d eg 
om ny software , men lar deg teste dem . 

- Ten k  deg et t idsskrift som i kke bare forte l l er deg 
om nye p later, men som lar deg høre dem . 

- Ten k  deg et t idsskrift som ikke bare i ntrod userer 
nye sp i l l ,  men som lar deg utford re dem . 

- Ten k  deg et t idsskrift som i kke bare i nformerer 
om ny shareware , men som lar deg instal lere 
og utforske d ets m u l i g h eter u m i d de l bart 
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D u  tror hva d u  ser og hører, 
så i kke over lat alt t i l fantas ien . 
Skaff deg en " I NTRODUCT I O N  
T O  NAUTI LUS" CD-ROM , så 
kan du se og høre hvorfor tusenvis 
av abon nenter over he le  verden 
sto ler  på at  N aut i l us ho lder dem 
i nformert og underhol der dem 
hver måned . 

SYSTEMKRAV MAC: Plus eller høyere, 2,5 MB RAM, System 6.0.5 eller høyere 

SYSTEMKRAV IBM: Eller compatibel, windows 3.0 (med m ultimedia utvidelse) eller høyere 
OG SELFØlGELIG EN CD-ROM LESER 

TA KONTAKT MED 

6�� 
Postboks 84, Blindern, 031 4 Oslo 

Tlf. :  22 85 30 78 

ELLER D I REKTE TI L 

-

NYT NESTE GENERASJONS 
TI DSSKR IFT 

NautilusSM 



IDEGENERATOR: Hilde Lovett og Kari Aanonsen ved 
Norsk Regnesentral håper deres prototype kan være en 
idegenerator til alle som ønsker å gjøre teknisk dokumen
tasjon lettere tilgjengelig. (Foto: Gunhild M. Haugnes) 

Ingeniørens 
nye hverdag 
Tekniske rapporter på multimedia 
Å pløye giennom tykke permer spekket med kiedelig teknisk informasion. Det er hverdagen for 
mange ingeniører i dag. Multimedia vil giøre dette arbeidet mer spennende. 

Norsk Regnesentral (NR) har på oppdrag 
fra Det norske Veritas utviklet en multi
mediaprototype for teknisk dokumenta
sjon. 

Veritas ønsket å gjøre papirrapportene 
sine litt mer spennende, samtidig som de 
ønsket dem i elektronisk form. De tente 
umiddelbart på ideen med å bruke multi
media. 

Skreddersøm 
NR-forskerne Hilde Lovett og Kari Aanon
sen fikk i oppdrag å skreddersy en appli
kasjon for en typisk Veritas-rapport. 

- Poenget er at en hvilken som helst 
ingeniør uten programmeringskunnskaper 
enkelt skal kunne bygge opp rapporten 
med prosedyrer og hyperlinker. Samtidig 
skal den være enkel å ta i bruk for dem som 
skal benytte rapporten, sier Aanonsen. 

NRs prototype starter med en vakker 
fargetegning av en plattform. En båt beve
ger seg mot plattformen. Båten kolliderer 
med et av stålrørene på plattformen. Po
enget med denne animasjonen er å fenge 
leseren slik at vedkommende får lyst til å 
gå løs på resten av rapporten. 

Rapporten handler nettopp om hvordan 
en skade påvirker styrken på rørene. For å 
illustrere dette er det lagt inn videosekven
ser med tale, bilder, tegninger, grafer og 
tekst. Tegninger og grafer er stort sett 
skannet inn, men det skal også være mulig 

å lage rutiner for å hente inn DAK-model
ler (dataassistert konstruksj on) og lignen
de. 

Henvisningene til figurer, bilder og vi
deo er uthevet i teksten. Ved å klikke på 
disse får man fram den ønskede illustra
sjonen med eventuell tale. 

På enkelte av bildene er det også mulig 
å førstørre vitale deler. Videoen er klippet 
opp i små sekvenser og den aktuelle biten 
hentes inn i hvert enkelt tilfelle. 

Standard systemer 
Prototypen er i stor grad basert på stan
dard plattformer, programmer og forma
ter. V eri tas ville ha a pplikasj on en på en PC 
Windows plattform og CD-ROM. 

Systemet er utviklet på 486 PCer med 
3 3MHz og 66 MHz klokkefrekvens med et 
standard lydkort. Skjermen er mer avan
sert. Forskernes skjerm er Super VGA og 
har en oppløsning på 1 0 2 4x7 6 8 .  

Hele prototypen krever mellom 80 o g  9 0  
MB. Halvparten a v  dette stammer fra den 
digitaliserte videosnutten på 10 minutter. 

Det går med andre ord mange slike rap
porter inn på en vanlig CD-ROM-plate. 
AVl-formatet gjør det mulig å spille av fra 
CD-ROM-utstyret. 

Diverse loggdata er lagt inn i Excel reg
neark. Ved å trykke på de ulike verdiene 
får man opp grafene som ligger til grunn 
for de ulike dataene. 

Forskerne har brukt forfatterverktøyet 
ToolBook for å bygge rammeverket i pro
totypen. l tillegg har de utviklet egne ruti
ner for å gjøre arbeidet enklere for forfat
terne. 

Ellers er stort sett standard formater og 
programmer tatt i bruk. Media Player, 
Corel Draw, Autodesk Anima tor er eksem
pler på dette. 

- Det spiller ikke så stor rolle hvilke 
programmer og formater man vil ha. Alt 
skal være mulig å tilpasse til denne appli
kasjonen, sier Lovett. 

- Vi har inntrykk av at en slik type tek
nologi stort sett har vært brukt til under
visning. Vi håper vår applikasjon kan væ
re en idegenerator for alle som tenker på 
nye måter å presentere tunge tekniske do
kumenter, sier Lovett. Også Norsk Hydro 
har vist stor interesse for løsningen fra NR. 

GUNHILD M. HAUGNES 

Delte 
trenger du 

• PC med IydkOit og Windows 
• En lilt avansert skjenn 
• CD-ROM-utstyr 
• Diverse programvare ettw behov 
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DESIGN 
PROFESSIONAL'S 

SOLUTION 
KRAFTPAKKE FOR WINDOWS-BRUKERE 

IN RODUKSJONSTILBUD: KR I 0.200,· (EKS KL MVA) 

Du jobber m ed trykksaker og annonser. D u  bruker 
Quark XPress ™ e l ler  et ti l svarende program . Du leter 
etler mu l ighetene for å gjø re jobben bed re ,  e l ler  etter å 
foren kle produksjon sprosessen .  

Vi kal ler  det en kraftpakke, ford i den vi l gjøre deg mer 
produ ktiv. Og ford i den vi l heve kval iteten på de jobbe
ne du skaper. 

Her har du sjansen! Adobe i ntrod userer nå 
Design Professional's Solution. 

Og prisen? Frem ti l 3 1 . 1 2.9 3 får d u  den for kr 
1 0 .200,- + mva! Det er ca. halvparten av hva d u  måtte 
betale om d u  sku l l e  kjøpe p rogram mene hver for seg! 

Adobe 
lIIustrator™ 
Markedets 
kraftigste 
tegneverktøy 
med utallige 
muligheter. 
Avanserte 
grafer og 
diqgrammer 

direkte fra regneark. Elegante forløp
ninger. Bit map tegninger til post
script-illustrasjoner. Frihånd eller vek
torbasert penn-verktøy. Dette er bore 
smakebiter fra IIlustrator's utrolige 
verktøykasse! 

Adobe 
Photoshop ™ 
Det kom
plette verk
tøy for bilde
behandling: 
Log egne bil
der eller 
manipuler og 
retusjer inn

scannede fotos - i gråtoner eller far
ger. Verdens mest elegante digitale 
mørkerom. Juster høylys, mellomtoner 
og mørke portier; metning og balanse. 
Log masker for dypetsinger og mye, 
mye mer. 

S O F TWA R E  P L U S 

Adobe 
Streamline ™ 
Konverter sean ne
de svarthvitt-, grå
tone- eller farge
bilder til presise 
PostScript tegning
er. Bearbeid videre 
i Streamline, 
Illustrator eller 
Photoshop. 

Adobe 
Wild Type™ 
1 4  ulike skrifter. 
Du kommer 
ikke til å bruke 
dem hver enes
te dog, men 
når du bruker 
dem er det for 
å oppnå helt 

spesielle effekter! Wild Type kommer 
med ATM ™ - Adobe Type Manager 
- som gir deg bedre skjerm- og 
utskriftskvalitet i Windows. 

Adobe, Adobe-Iogoen, Illustrator. Photoshop, Streamline, 

PostScript og Wild Type er varemerker for Adobe Systems Inc. 

Windows er registrert varemerke for Microsoft Corporation. 

Quark.)(Press er registrert varemerke for Quark Inc. 

Kupongen sendes: 
SOFTWARE PLUS, Gjerdrums vei 8, 
0486 OSLO 
Tlf 22 95 25 2 O, fax 22 I 8 3 7  I 6 r - - - - - - ,  
I O JA, jeg vil vite mer om 

I Design Professional's Solution. 

Send meg mer informasjon. 

I O JA, send meg . . . . .  pakke( r) 

I 
I 
I 
I� ::E 

I� 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

med Design Professional's 

Solution 6 kr. 1 0. 200 + mva. og 

oppkrav. 

Navn: 

Firma: 

Adresse: 

Postnr. og sted: 

Min forhandler er: 

L _ _ _ _ _ _  ..J 



todayJs 
-le, 
A New Dlreetlon for 
Eleetronle PubliShing 

c . 

1Il111 .. 1ø 
Corel har kjøpt desktop pub
lishing-programmet Ventura 
og selger pakken til en svært 
hyggelig pris frem til neste 
oppgraderingen. For 2 1 9'0 
kroner får man sideombrek
kings-programmet, Database 
Publisher og Adobe Acrobat 
Reader. 

Norges kommunevåpen og en 
rekke turistsymboler. Selska
pet jobber for tiden med de
taljkart av de største norske 
byene. (E.R.) 

Triton DBl, tlf 7784783 1 

dul for DOS og Windows som 
kan lagre �kte i en rekke 
forskjellige grafikkformater. 

I tillegg kan programmet 
brukes til å vise eksisterende 
grafikkfiler og konvertere til 

file jmage �onvert SlIge_Show Catalog Ereferences Help 

19'MEU6: Bilder til fri bruk I alle sammenhenger. Det er hva 
Core/ kan by pA med sin nye serie. Pakkene kan brukes p. 
alle som støtter Photo-CD. Bi/det kommer fra en 

Godbiten i pakken er en 
CD-plate med 600 fonter i 
TrueType og Type 1 format, 
en samling på 1 0 .000 ferdige 
tegninger og 100 bilder i Ko
dak CD-Format. Tegningene 
ligger i EPS-format og kan 
importeres i de fleste tegne
og desktop publishingpro .·JoIf.o�f"wgBml'ina som har tema fly, og er redusert ti/ 266 farger. 
grammer. (E.R.) 

lmpor1Ir. Scribo
no Datasoft 
Telefon: 
55 1 21 140. 
Pris: 2100' 
kr. 

Nerske kIpp 
Norske motiver er 
sjeldne i samlin
ger av klippart, 
men de finnes. AS 
Triton OBL har 

spesialisert seg på 
norske kart og symbo-

ler. Selskapet har digitali
sert hele Norge i kommune
kart, fylkeskart og landsdek
kende kart. 

Kartene leveres i en rekke 
forskjellige formater, men 
brukere av Freehand vil få 
den største frihetene i bruken 
av tegningene. Kommunekar
tene er nemlig delt inn i hele 
åtte lag (layers), med vann, 
veier, jernbane og andre el
menter på hvert sitt lag. Free
hand-brukere vil derfor raskt 
kunne fjerne eller redigere ett 
eller flere lag. Et kommune
kart koster 745 kroner mens 
fylkes- og Norgeskartene er 
dyrere. 

I tillegg selger Triton alle 

Corel har lansert en serie 
CD-plater med ferdige bil
der i Kodak PhotoCD-for
mat. Disse bildene kan bru
kes vederlagsfritt i en hver 
sanunenheng. Ttl sammen
ligning koster leie av et bilde 
fra et bildebyrå fra 500 til 
flere tusen kroner. 

Hver Corel Professional 
Photo CD koster 300 kroner 

Hentllø 
vettdoY 

Det hendige grafikk-konver
teringsverktøyet Hijaak er 
kommet i ny versjon, eller det 
vil si to nye versjoner. Hijaak 
Pro 2.0 er en utvidelse av det 
gamle skjermfangstprogram
met. Pakken inneholder mo-

og inneholder 1 00 bilder. 
Eksempelet viser et bilde 
fra «Aviation». Serien mn
holder allerede 50 titler, 
som spenner fra barn til 
smykker og Kina & Tibet. 
(E.R.) 

Imporbr. Scribona Datasoft 
telefon: 5.5 12  1 1  40 
Pris: 300 kr. pr stylck 

andre formater. Hijaak gir og
så muligheter for enklere ma
nipulering og kan ta imot bil
der fra blant annet Kodak 
PhotoCD og elektronisk ka
mera. 

I tillegg til den vanlige Pro
versjonen, har produsenten 
Inset Systems også lansert en 
versjon for konvertering fra 
Postscript-filer til punktgra
fikk-formater. (E.R.) 

Importør: BeaverhoIm 
=� 20 8Ø l0 
Pris :  990 ler. 

Billige feider 
Qualitype er en billig samling 
TrueType-fonter for Win
dows. Pakken inneholder 1 50 
fonter, 1 500 ikoner for Win
dows og 50 lydfiler i wave
format. 

Fontene er en passe blan
ding vanlige skrifttyper og 
mer spesielle effektfonter. 

$tenelI Stop SymbOl 
mos New Roman .. ' .. 

Navnene på skrifttypene er av 
kopi beskyttelse-årsaker ikke 
helt, men svært like de ekte 
Adobe og !TC-fontene. 

I tillegg til fontene innehol
der pakken et nyttig verktøy 
for å se på fonter og skrive ut 
skriftprøver av samtlige in
stallerte fonter i Windows. 
(E.R.) 

Importør: Eu .... Tec 
Telefon: 22 64 84 50 
Pris: 1 .500 kr 

ItIkelt og 
grelt 

Ikke alle har behov for Pho
toshop til grafikkbehandling. 
Paintshop Pro er et nydelig li
te shareware-program for 
Windows med store mulighe
ter til tross for sin beskjedne 
størrelse. For Paintshop Pro 
fyller under en megabyte på 
harddisken. 

Listen over grafikkforma
ter programmet kan hente inn 
og importere er noe av det 
lengste vi har sett. JPEG, 
SUN RAS-filer og Amiga er 
bare noen i tillegg til de vanli
ge PC-formatene. Paintshop 
Pro mangler malemuligheter, 
men kan utføre de fleste juste
ringer av skarphet, farge, lys, 
fargedybde og andre verdier. I 
tillegg kan programmet utføre 
særheter som telle antall far
ger og maske kanter. Under 
effektmenyen ligger det filtere 
som emboss og posterize. 

Programmet kan også kon
vertere en lengre liste filer au
tomatisk (batch-konverte
ring) samt fungere som et 
skjermdur.np-program for 
Windows. 

Painshop Pro er tilgiengelig på 
Aere uSer, blant annet PC 
WorIcIs, ti. 22 05 3 1  90 under 
filnavnet PSP.ARJ. 



Iut� ktor 
pa CD 

Det engelske bilbladet Wbat 
Car? er ute med en testversjon 
av magasinet i CD-format, 
dog kun for Mac. 

CD-en består av en grundig 
test av Saab 900,  med bilder, 
video, tale og en mengde sta
tistisk informasjon, presentert 
med fargerike, animerte gra
fer. 

Selv om bilen som sådan 
får ganske hard medfart av de 
engelske testerne - de er mye 
strengere enn noe vi har sett i 
norske bilmagasiner - er 
CDen en behagelig opplevelse. 
Utviklerne har trukket hardt 
på ressursene til sine underle
verandører. Apple, Macro-

mind og en lang rekke andre 
er behørig kreditert på CDen, 
med beskivelse av hvem som 
har gjort hva. Hovedsamar
beidspartneren er design- og 
teknologimagasinet XYZ, som 
har stått for produksjonen av 
CD-magasinet. 

Teknisk sett er CDen blitt 
riktig bra. Selv om videosek
vensene er noe hakkete, får 
man et brukbart bilde av Saa
bens egenskaper. Men som of-

te før med demo/prototyper 
av CD-magasiner sitter jeg 
igjen med følelsen «va r  det 
ikke mer?». Personlig ble jeg 
nemlig ferdig med hele bilma
gasinet på under en halvtime. 

Da hadde jeg ikke brukt 
særlig tid på den bil-databa
sen som også følger med. Ved 
å klikke deg gjennom valgmu-

ligheter som modell, årgang, 
bensinforbruk og pris, lister 
programmet opp de bilene 
som passer for deg på det en
gelske markedet i dag. Ikke 
spesielt interessant for en 
nordmann. 

Desto bedre likte jeg en li
ten sekvens fra Saabtestingen: 
Et bilde av bilen vises opp og 
jeg kunne endre lakkfarge og 
felger for å sette sammen min 
egen yndlingsmodell. Mor
somt. 

Utgiverne lover at bladet 
skal bli mer fyldig etterhvert, 
dersom interessen blir stor 
nok. Velbekomme. (T.H.B.) 

Wltat Car? 
Bilmagasin på CD for Mac: 
Kontakt: �et Publishing 
Services, LoAcIon, på telefon 
+ 081 943 5000 13. snlng: 

Ik ulte 
RI. Ingeri 

C, I I!..I " )  . " 'l'.'. '.r:r l t' l I. 

Programmerere morer seg ofte 
med å legge inn skjulte mel
dinger i programmene, ofte en 
humoristisk presentasjon av 
deltakerne i et prosjektet. Det 
kan være i form av bilder eller 
rulletekster som kommer fram 
hvis du trykker en bestemt 
tastekombinasjon. Disse 
funksjonene er udokwnentert, 
men nysgjerrige brukere leter 
gjeme litt rundt for å se hva 
som dukker opp. 

Pagemaker 5.0 har en 
skjult dedikasjon som frem
kommer hvis du holder shift
tasten nede når du velger «Om 
Pagemaker». I stedet for den 
vanlige info' en vises et nyde
lig bilde av en rose, sammen 
med navnet til en avdød, som 
får denne spesielle æren. 

Prøv å holde alt- eller kom
mando-tasten nede når du 
velger «Om Photoshop» i ver
sjon 2 .5  av programmet ! 

Vi oppfordrer leserne til å 
tipse oss om slike hemmelig
heter. En liten overraskelse 
vanker fra redaksjonen til 
dem som kan varte opp med 
en skikkelig godbit. Send 
bidrag på telefaks, Dummeret 
er 22 05 30 51.  (T.H.B.) 

Bildebehandling og -manipulering er moro. MeR hvilke tek
nikker skal man biuke? Og hvor går grensen for hva sem 
er tillatt? Og ikke minst: Hvordan er elet mulig å oppdage 
at et .Ide er manipulert? 
Dette er utgangspunktet for 
en omfangsrik og svært in
formativ bok fra amerikan
ske SAMs Publishing; The 
Magic of Image Proeessing. 
Forfatteren, Mike Morrison, 
er journalist og datagrafiker 
med ti års erfaring som gra
fikkprodusent. Hans motto 
når det gjelder bildemani
pulasjon og animasjon er at 
«alt går an». 

Boken forutsetter ingen 
spesielle forkunnskaper, 
men antar at leseren er in
teressert i alle bildene som 
omgir oss og hvordan de er 
blitt til. Bokens første kapit
ler forklarer hvorfor ulike 
bransjer har slik nytte av di
gital bildemanipulasjon, og 
hvordan de gjør det. Det er 
ikke bare i trykksaker, film 
og på TV vi finner digitale 
bilder, teknikken brukes og
så innen for eksempel medi
sin og forskning. 

Deretter går boken mer i 
dybden, og forklarer hvor
dan bildene kommer inn i 
datamaskinen, hvordan de 
manipuleres og lagres i ulike 
formater. Kapitlet om de 
ulike bildeformatene og 
komprimeringsteknikkene 
de benytter, gir en fin over
sikt for nybegynnere og vi
derekomne. 

Boken gir også en overle
velsesguide for bildekonsu
menter: Hvordan gjenkjenne 
et manipulert bilde? Hva 
skal du se etter for ikke å bli 
lurt? Metodene som beskri
ves virker tilforlatelige nok; 
både telmiske svakheter og 
logiske feil kan gi gode lede
tråder. Men forfatteren går 
straks videre med å forklare 
hvordan disse feilene kan 
unngås av en dyktig bilde
manipulator. De etiske side
ne drøftes også grundig, 
med eksempler fra ameri
kanske avisers egne «vær
varsom»-plakater. Norske 

) 

pressefotografers forslag om 
M-merking av manipulasjo
ner/montasjer blir gjennom
gått, selv om deres ameri
kanske kolleger har avvist 
denne metoden. 

Resten av boken er en 
grundig lærebok i bildebe
handling, som tar for seg alt 
fra enkel feil korrigering til 
kreativ sammenkopiering av 
bilder og rå, uhemmet mani
pulasjon. Et stort kapittel 
tar for seg morfing - å få ett 
bilde til gradvis å forandre 
seg og «skli» over i et nytt 
bilde. 

Bildebehandlingsdelen er 
faktisk en komplett bruker
manual til Windows-pro
grammet Aldus Photostyler, 
med parallelle eksempler fra 
Adobe Photoshop. Teknik
kene som beskrives kan 
dessuten enkelt overføres til 
de fleste andre bildepro
grarnrner, uansett maskin
plattform. Boken gir rett til 
å bestille gratis prøveversjon 
av Photosyler (PC) eller Pho
toshop (Mac). En testversjon 
av Windowsprogrammene 
Morph og Graphics 
Workshop følger med på dis
ketter, og boken inneholder 
komplette manualer til dis
se. Morph ser ut til å være 
både avansert og enkelt i 
bruk, men testversjonen har 
den smule svakhet at resul
tatet ikke lar seg lagre til 
disk ! 

Alt i alt syns jeg boken gir 
svært mye for pengene, og 
mange timers moro! 

TOM HELGE BERGLlE 
1M magic of image proces
sing 
300 sider, 2 HO disketter 
med 3,5 Mb prgrammer og 
bilder. 
Pris: 413 kroner TiJøiqelig fra NordU og 
AcGdemica laøldKJndIer i Oslo 



VIDE": Fattiggutten under brua tør 
opp hvis du har med den rette ga
ven til ham. Animasjoner og leven
de video er systematisk brukt i CD
versjonen av Fletum to Zork. 

Det �, gamle Iwn-tekst-spillet Zork gjorde mange inn
biHe Gclventu,..,.illerskere søvnløse på 70- og so-tOIlet. 
Med Retum to Zork har Infocom, sammen med Activision, 
tatt skrittet inn i multimedib-atderen. 
De gamle tekst-spillene 
hadde absolutt sm sjann.. 
Og den «grafikken» som 
spilleren opplevde i hodet 
kunne være utmerket, om
trent som n år en god bok 
skaper fantasibilder hos le
seren. BetUl'D to ZOH: er 
derimot et helstøpt multi
media�spill med avansert 
grafikk, animasjoner, vide
osekvenser og er fullspekket 
med lydeffekter, musikk og 
digitalisert tale. Dermed 
kan du for fømte gang både 
se og høre innbyggerne i 
Qaandol', det �v�g forbanne
de kongedønunet h�or 
Zork-senen foregår. 

I de tekstbaserte adven
turespillene lå mye av mo
roa i å formulere setninger 
som spinet kunne forstå, og 
prøve ulike imrlaJ:.1svinkler 
for å komme seg forbi en 
bindring. lnfoeom-spUUene 
hadde en avansert tolk som 
forstod komp-liserte setnin
ger. cc Use the axe on the do
or, then enter the house» og 
4EKing, tell rna about the evil 
monster», var ikke noe pro
blem. 

Nå er det slutt på kravet 
om feilfrie engelsk-kunn
skaper for å styre spillet, nå 
brukes piltaster1 joystick el
ler mus. Mange drevne ad
venture-spillere savner den 
gode gamle tastingen av be
skjeder til maskinen. Men 
Infocoms musestyring kla
rer på en forbløffende måte 
å beholde mye av vma .. 
sjonsmuligbetene� samtidig 
som spillet er blitt veldig 

enkelt å styre. I Quest-serie
ne fra spill-giganten Sierra 
har musestyringen kommet 
på bekostning av variasjon, 
spenning og vanskelighets
grad. Den feilen har ikke 
Infocom gått i. 

En rekke nye verktøy 
gjør Return to Zork til et 
spennende og brukervenn
lig spill. I jakten på gjen
stander, personer og løsnin
ger på de til tider særs kre
vende gåtene har du til rå
dighet både kamera og 
båndopptaker. Bildene du 
har tatt og lydene du har 
samlet fungerer både som 
huskeliste og som påskudd 
for å starte en samtale med 
dem du treffer på din vei. 
Litt hjelp gir spillet under
veis, men løsningene er lang 
fra åpenbare og valgmulig
hetene er hele tiden mange. 

Grafikken er usedvanlig 
velgjort, spesielt falt jeg for 
de tredimensjonale anima
sjonene når jeg forflyttet 
meg til et nytt sted. Digita
liserte videosekvenser med 
snakkende skuespillere er 
en slags belønning når du 
har løst en viktig gåte. 

Spillet finnes både på 
disketter og på CD . Selv om 
diskettversjonen virker 
brukbar, vil jeg påstå at Re
turn to Zork er enda en god 
grunn til å vurdere innkjøp 
av en CD-spiller til PC-en. 

TOM HELGE BeRGUE 
Importør: B. J. EIectronics 
Tefefon: 64 93 24 65 
Pris (CD1: 599 kroner. 
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Aueliovisuell 
kunnskap 

Microsoft satser store ressur
ser på å utvikle CD-ROM-titIer 
av meget høy kvalitet. Vi har 
kildeet litt nærmere på de sisle 
tilskuddene på stammen. 
Microsoft er av de få produsen
tene av CD-ROM-titler som 
legger betydelige ressurser ned 
i selve grensesnittet. Svært 
mange andre produsenter har 
her enormt mye å lære. Dette 
betyr ikke at Microsoft er feil
Dd. Blantde s�te produBtene er 
elet ikke bare halleluja for bru
kervennligheten. 

Musild< 
CD-ROM som omhandler kom
ponister har Microsoft gitt ut 
før. Beethovens niende Symfo
ni var den første multimedia 

Mlcrosotl Multimed ia Catalog 

Mit:tosøIf, 

taler i stort sett alle datablader. 
Nå presenteres Enearta 94' og 
igjen har grensesnittet fått sto
re forbedrin.gel'. Da første ver
sjon ble lansert høstet man 
mange lovord for godt design. 
Denne gangen har det om mu
lig blitt enda bedre. Selv om jeg 
personlig fremdeles fortrekker 
papirutgaven av et leksikon til 
fordel for den elektroniske va
rianten. nærmer man seg en 
brukervennlighet som burde 
kunne overbevise selv de mest 
konservative av oss. 

Cinemama er også et pro
dukt som stammer fra i fjor. 
Arets versjon har ikke fått no
en oppjustering av brukergren
sesnittet. Cinemama er forøv
rig codt nok som det el'. Den 
eneste forandringen jeg merket 
meg var tilskuddet av vid'eo
snutter ba rundt 20 filmer og 
enda flere lydeksempler. Det 

virker forøvrig 
på meg som om 
Microsoft har 

Multinledia C�atalog 
Click on a product nome lo get more information, 

problemer med 
å få tillatelse å 
legge inn mange 

QNEMAMA 1� 1 

�� 
ART� � 

CD-ROM-tittelen Microsoft ga 
ut. Nå har man også kommet 
med Multimedia Mozart og 
Stravinsky. Grensesnittet på 
Beethoven var i utgangspunk
tet meget godt, selv om det var 
umodent og bar preg av at man 
ikke hadde gjort noe liknende 
før. Med multimedia Mozart 
har man klart å perfeksjonere 
dette grensesnittet. Veien gjen
nom all informasjonen er blitt 

filmer. For den 
virkelig film
frelste har eine
mania store 
mangler. Det er 
satset alt for 
mye på gamle 
filmer og utval
get av nyere film 
er svært man
gelfullt. E"llten 

har man problemer med opp
havsrett ener så burde noen ut
vide horisonten sin kraftig. Ut
valget er under enhver kritikk. 

Kunst 
Til slutt kan vi ta med et pro
dukt vi ennå ikke har fått se 
annet enn klipp fra. Art Galle
ry vil være tilgjengelig helt på 
slutten av 93 eller b'egynnelsen 
av 94. CDen er en multimedia-

enklere. Det he-�------------------------------, 
le er blitt mer 
intuitivt. På 
m u l t i m e d i a  
Stravinsky har 
man imidlertid 
valgt en annen 
måte å organi
sere tingene på. 
Det er blitt van
skelig å finne 
frem og hele 
greia har blitt 
mindre over
siktlig . .  Innhol
det på både Mo
zart og Stravinsky er det ingen
ting å si pl. Detaljrikdommen 
er meget stor, og i opplærings
sammenheng er de bortimot 
ideelle. 

Oppslagsverk 
Microsoft lanserte i fjor det 
elektroniske leksikonet. En
carta. Dette fikk glitrende om-

J 

gjennomgang av et kunstmuse
um. Over 2 . 000 forskjellige 
kunstverk har man klart å 
klemme inn på CD-ROM-pla
ten. Brukeren får også en gjen
nomgang og presentasjon av 
kunstner, teknikker og tids
epoker. Jeg gleder meg allere
de til å ta en nærmere titt. 

GISLE ORLUND 



20. 6rhundre 
20th Centwy Video Almanac er 
o'Ppslagsverk på CD om de sis
te hundre årene. Laget for PC 
og DOS, inneholder platen 1 00 
vmeoklipp med lyd og over 
2000 stillbilder. 

CD�platen bærer preg av 
planlegging og god bruk av de 
muligheter et digitalt media 
gir. I bunnen ligger det en his
torisk database som kan bru
kes på en rekke måter. Som i 
andre gode multimedia-titler 
kan man lett hoppe mellom for
skjellige måter å lete på og sø
ke fritt etter informasjon. Selv 
om bildene er små. er det mor
somtå se på endel av videoklip
pene. 

Platen åpner med et hoved
bildet som gtr tilgang til de vik
tigste letemulighetene. For det 
første kan man let.e seg igjen
nom en tidsakse som er utfor
met som en filmstripe med de 
store begivenhetene. Men det er 
også mulig å gå rett p'å en ka
lenderdato og slå opp hva som 
har skjedd på denne datoen de 
hundre siste årene. 

Mer nyttig er kanskje ver
denskartet som lar deg zoome 
inn på regioner og enkeltland 
får å vise begivenheter der. 
Under bibliotek får man direk
te tilgang til den historiske da
tabase og kan søke eUer ord, 
etter emne eller bla fritt i video
katalogen. 

Men CD-platen bærer 
sterkt preg av en amerikansk 
synsvinkel på verdensbegiven
hetene. Det blir mye ameri
kansk politikk og kjendiser 
med mindre plass til annet. 
Under Norge er det smått, den 
siste viktige hendelsen er i føl
ge 20th Century Almanac Thor 
Heyerdahls Kon-Tiki ekspedi
sjon i 1 94 7 .  

2 0th Century e r  også som 
mange andre CD-titler litt kre
sen på maskinoppsettet. Et 
SOWldblaster eller Media Visi
on-Iydkort<8r påkrevet. I tillegg 
krever platen 5 8 0  Kb ledig 
minne, noe som for mange vil 
føre til litt tukling i oppsett
filene. (E.R.) 

1tnpc?1"IIIJr.: Nimar 
Telefon: 22 20 75 60 
Pris: 990 kr. 

AL T OM SEX: Lovers Guide omhandler de fleste as pek
ter ved sex. 

Lovers Guide forår
saket kontrovers da 
den ble sluppet i vi
deoform for salg 
salg hos norske 
bokhandlere og an
dre butikker. Denne 
opplæringsfilmen i 
bedre sex innehol
der nemlig «grafis
ke seksuelle sce
ne!'», også kalt por
nografi .Men i opp
læringens navn fikk !fc:�n dispensa- 18-ÅRSGRENSE: Lovers Guide 

Nå er CD-versjo- strekker ikke se.nsurgrensene sær

nen klar, både i Mac I�g leng�e en hva endel HOllywood-

og PC-format. Men lilmer mør. 

resultatet er relativt skuf
fende. Poenget med multi
media må være et visst ni
vå av interaktivitet. Men 
Lovers Guide er stort sett 
bare konvertert video uten 
noen større interaktivitet 
en den fjemkontr:ollen på 
videospilleren gir. 

Programmet åpner med 
et valg av 12 emner, som 
begynner med planlegging 
og kommunikasjon for se
nere å gå videre til sex-le
ker og spenning etter flere 
års samliv. Men først må 
man taste inn en kode, for 
programmet er beskyttet 
mot mindreårige. 

Før du kommer til vi
deovlagene får du dessuten 
en advarsel om AIDS og et 
valg om å lese om flere 
kjønnssykdommer. Men nå 
er du fremme ved videobi
tene. 

Et musklikk på vindue
ne i åpningsbilde leder til 
videobiter på rundt ett til 
to minutter, men bildene er 
realtivt små. På en Quadra 
950, et av Apples raskeste 
modeller, fikk vi bare et 
bilde på 9 x 7 cm. 

De som ønsker seg ek
splisitt sex må vi dessverre 
skuffe. Det er lite på denne 
platen som ikke hadde pas
sert i bladform hos Narve
sen. Musikken og de (over
koselige) britiske stemme
ne gjør det hele til en litt 
kjedelig instruksjonsfilm. 

Den eneste intuaktive 
delen av Lovers Guide er 
psykolog Dr. Kristal og 
hans tester. I alt ligger det 
seks tester med en varier
ende antall sprøsmål satt 
sammen av kjente psykolo
ger og vel utprøvd, i følge 
Dr. Kristal .  

Men resultatet e r  litt 
forvirrende. Etter å ha 
svart på 36 spørsmål fikk 
undertegnede vite at han 
«var svært impulsiv, og tok 
ofte sjanser uten å tenke 
seg om. Dette fører til at du 
skader deg». Like etterpå 
fortalt Dr. Kristal at « du 
bør bli litt tøffere og ta fle
re sjanser». 

Forhåpentligvis er vi
deoen bedre. 

EINAR RVVARDEN 

vr- flft �  mAction/Adventure . . _J 
Un1OtJdo.abl ••• The 
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SVÆR: The video movie guide 
gir en omfattende oversikt over 
amerikanske filmer. Den er 
godt h:.tdeksert og har ve/utbyg
de hypertekst-kopJinger. 

Fil_guicle 
En guide med over 1 2 .000 fil
mer er en murstein av en pock
etbok og et mareritt å lete i ,  for 
papir tillatter ikke kryssindek
sering eller opplisting etter mer 
enn en variabel. Det gjør deri
mot et hypertekst-dokument. 
Denne CD-tittelen er et must 
for alle filmfanatikere, for har 
du først vent deg til friheten 
kryssindeksert leting gir deg, er 
det vanskelig å gå tilbake. 

The Video Movie Guide 
1 993 inneholder fakta, omtale 
og bilde av alle filmforsidene. 
Tittelen, som er en annerkjent 
filmguide i USA, hevder å væ
re det mest omfattende hyper
tekst-dokumentet hittil .  En 
hyggelig overraskelse er det 
faktum at Video Movie Guide 
er beregnet for Windows, så her 
slipper du tukling i oppstartfi
ler. 

Søk og leting på platen er 
meget enkelt. Trykk-knappene 
i hovedmenyen gir deg tilgang 
til å søke på tittel, skuespiller, 
r.egissør, type fHm og Oscar
priser. 

Under hver film finner vi de 
viktigste skuespillere, filmtit
tel, lengde og aldersgrense i 
USA samt en kort og saklig kri
tikk av filmen. Ved å trykke på 
skuespillernavn kan man hop
per rett til denne skuespillerens 
filrnliste. Det s-amme gjeiderre
gissør. Oppe i venstre hjørne 
ligger knappen som viser forsi
debilde. 

Og så har vi en god og en 
dårlig nyhet. D en gode er at 
platen bare koster 350 kroner. 
Den dårlige er at det ikke fin
nes noen norsk importør. Pla
ten kan derimot bestilles direk
te fra produsenten med følgen
de adresse: (E.R.) 

AdVanced Multimeåaa SoIu
tions (tlf. 095 1 -206>-623-401 1 )  
300 Fainnount Avenue North 
Seattfe, WA 98 1 09 



SLANGEN: Flexcam ser ut 
som en blanding mellom en ko
braslange og et stetoskop. 

Vlcleeslange_ 
Er det en mikrofon? Er det 
stereo? Nei, det er et videoka
mera. OK da, det er en mikro
fon også. 

Flexcam er et resultat av 
eksplosjonen på multimedia
markedet. Sjelden har jeg hatt 
et produkt på kontoret som 
har forårsaket flere spørsmål. 
Fl-excam er uten tvil det pro
duktet med morsomst utseen
de jeg har vært borti. Video
kameraet ser ut som en blan
ding mellom en slange og et 
stetoskop. Flexcam er imid
lertid det første skikkelige vi
deokameraet med innebygd 
stereomikrofon beregnet for å 
sette på skrivebordet. 

Kameraet er beregnet å 
skulle fungere med de fleste 
videokort. Den eneste kon
trollen som finnes på kamera
et er fokus. Det følger også 
med en kabel som plugges rett 
videokortet. Kameraet er nå 
klar til bruk. Et interessant 
bruksområde er for eksempel 
videokonferanser, det kan og
så brukes som en enkel skan
ner. Jeg skal ærlig innrømme 
at jeg ikke hadde alt for store 
forhåpninger til produktet. 
Her ble jeg imidlertid gledelig 
overrasket. Kameraet funger
te aldeles utmerket. Kvalite
ten var det heller ikke noe å si 
på. Det er også det produktet 
som er kommer nærmest 
«plug and play» jeg har sett. 
(G.O.) 

Distributør: Professional � AS 
T8Iefen: 22 62 a, 00 
Pris: 7 A90 kroner 

Det ultl ..... Iyclkort 
Orchid Technology har frem
brakt bortimot det perfekte 
lydkort i sin prisklasse. 

Kortet leveres komplett 
med høyttalere, mikrofon og 
alle kabler du trenger. Pro
gramvare for både Windows 
og DOS følger med. Orchid-

Du så det i T-.nninator 2, 
Michael .Jackson gjorde det 
i sin Black or White video. Stadig Rere reklamefilmer 
benytter denne teknikken. 
Nå finnes programmene 
før PC. 
Morphing er blitt en av de 
mest benyttede effektene i 
film og reklame den siste ti
den. Effekten fikk en enorm 
publisitet med megasukses
sen Terminator 2 .  Morphing 
er kort og greit en teknikk 
som går ut på å ta et objekt 
eller form for deretter å 
transformerer dette til en 
annen form eller et annet 
objekt gjennom en troverdig 
transformasjon. For å kre
ere en morph, må du først og 
fremst ha et utgangsbilde og 
et sluttbilde. Du må legge 
inn kontrollpunkter og der
etter bestemme hvor mange 
bilderammer, «frames», du 
vil bruke for å lage transfor
meringen. 

De meget avanserte kon
trollene og kalkulasjonene 
som kreves for å morphe 
animasjoner har hittil vært 
forbeholdt filmstudioer og 
godt utstyrte reklamebyrå
er. Nå har imidlertid denne 
teknikken også kommet for 
den litt kraftige hjemme
PC. 

Morph 
Vi har testet et av program
mene som finnes på marke
det. Gryphon's Morph er 
meget enkelt å lære, men er 
på samme tid ganske be
grell5et. Programmet har 
ikke mulighet for å gruppe
selektere punkter noe som 
gjør det til et nitidig arbei.d 
å fininnstille farger og POSl
sjonsforandringer. Det opp
står også enkelte feil i bil-

kortet er kompatibelt med 
stort sett det som finnes av 
andre standarder. Her støttes 
Soundblaster, AdLib, General 
MillI, Roland MPU-40 1 MIDI 
interface og Roland MT -32 
lydmodul. Til og med Win
dows Sound System støttes av 
Orchid Soundwave 32.  

Kortet har ferdig installert 
hele åtte megabit med 16 bit 
lyd-eksempler. Disse kan be
nyttes av spill eller andre 
multimediaapplikasjoner un
der General MillI. Fordi 
lydsporene på de fleste spill er 
laget ved hjelp av MT-32 lyd
modul har Orc'hid gjort kortet 
i stand til å reprodusere origi
nallyden fra MT -32. Kortet er 

��================���� META-
MORF OSE: 
Lei av bilen? 
Morf deg en 
ny/ Hvert 
punkt i origi
na/bildet �;;��������������� korr6spon
derer med et 
punkt i slutt 
bildet. Pro
grammet la
ger de mel
lomliggende 
bildene for 

������";"======-o;:J deg. 

led kontrollene under morp
hingen. Bildene forblir ikke 
konstante med tenderer til å 
minske underveis.  Dette er 
ikke særlig bra ,  da det får 
overgangene til å miste tro
verdighet. 

Funksjoner 
Morph har importfiltre for 
flere grafikkformater. Både 
BMP, Dm, TGA, TIFF, PCK, 
PICT og JPEG er støttet. For
uten disse kan DCX, WPG, 
WMF og GIF lastes inn. Den 
ferdige animasjonen kan la
gres som Windows A VI filer, 
eller som Autodesks FLI el
ler FLC. Programmet inne
holder også en runtime ver
sjon av Microsoft Video for 
Windows. En annen interes
sant funksjon er muligheten 
til å legge flere sekvenser 
sammen til en samrnenheng-

16 bit stereo og har en 6: 1 
komprimering av lyd. 

I Windowsmiljø kan kortet 
settes til å emul-ere Microsoft 
Sound Systems 1 6-bit audio 
mens det samtidig støtter Ge
neral MIDI og Roland MPU-
401  MIDI. 

Kortet benytter en 
ADSP2 1 1 5 RISCbasert digital 
signal prosessor (DSP). Denne 
brikken kan utføre opp til 20 
MIPS. (G.O.) 

Distributør: Tahonic 85 
Telefon: 22 16 16 10  
Pris: 2.990 eks. moms 

PERFEKT: Orchid hBr frem
brakt bortimot det perfekte Iyd
kort. 

ende animasjon. 
Morph er et artig l ite pro

gram som gir interessante 
muligheter til å lage artige 
effekter. Har du imidlertid 
tenkt å lage profesjonelle 
morphinger må du nok fin
ne et annet program. Men li
kevel , artig var det og resul
tatet var ganske så bruk
bart. 

Hastigheten på pro
grammet var det ingenting 
å si på, selv om det var tyde
lig at dette var tunge opera
sjoner som krever sin mas
kin. Vi testet programmet 
på en Brick 486/66 MHz 
med 16 Mb RAM og et Local 
Bus skjermkort Dette kan jo 
være en rettesnor hva mas
kinkrav angår. 

GISLE ORLUND 
Gryphon Morph Morp ...... ram før Win
doWs som IOr � lage en
Ide mørphinger fW en billig 
penge. 
Systemkrav: 386 eller bedre, 5 MIt RAM, VGA eg 
Windows 3.1 
Distributør:: Ravenholm 
Co . ·119 AS 
T%:22 1 1 09 5O 
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PRE DATA's DAVIS TRANSVIEW MULTICOLOUR 24 
Ny aktiv farge LCD overheadskjerm med helt 
nytt LCD-display som gir enda dypere og 
klarere farger, og vesentlig bedre 
gjennomlysning enn tidligere. Skjermen er ideell 
til å vise animasjon, 24 bits grafikk og live 
TV /video . 

Helt ny teknologi eliminerer nesten 
all viftes tøy. 

PRE DATA's DAVIS 
TRANSVIEW STN 
COLOUR DS 
Ny passiv LeD overheadskjerm 
med utrolige egenskaper. Ny 
teknologi gir enda dypere og 
klarere farger, og vesentlig 
bedre gjennomlysning enn 
tidligere. 

- Nytt design dekker hele overheadprojektor. Strølys slipper ikke igjennom. 
- Nytt display gir vesentlig bedre kontrast og lysgjennomgang. 
- Fje,rn-kcmtroll med innebygget lys øg rullende vindu,-funksjon. 
- ParacLLellkabel for Mac og VGA (også for bærbare modeller) inkludert. 
- Nytt universalpower inkludert. Kan brukes over hele verden. 
- 5 meter kabel inkludert. 

Flessebergveien 1 ,  N·3300 Hokksund Tlf. :  32 75 76 77 Fax: 32 75 82 50 
Avd.: Bergen: Fabrikkgaten 5, N - 5037 Solheimsvik Tlf.: 55 20 00 80 Fax: 55 20 21 55 
V I  L E V E R E R / L E I E R  U T  O V E R  H E L E  L A N D E T .  
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baserte og de nye, elektroniske me

diene. Publish & Multimedia lages 

av redaksjonen i Computerworld 

Norge i sammarbeid med en rekke 

norske eksperter på multimedia og 

publishing. 

Bestill abonnement på Publish og Multimedia nå og vinn fine premier! 

Bestiller du abonnement innen 20. desember er du med i trekningen av: 

En Fusion CD 1 6-spiller fra Santech og fem stk. 7th Guest fra Softwarehuset. 

Klipp her, og send svarkupongen inn i dag. Den er ferdig frankert, og kan legges rett i nærmeste postkasse ! 
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  

Ja Takk! Jeg vil ha abonnement på Publish & Multimediaworld. 
D 1 års abonnement (6 nummer) for kr. 220,· 
D 2 års abonnement (15 nummer) for kr. 475,· 

Navn: 

Firma: 
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PMMW 9313-4 
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Ny Double Speed 
CD�ROM fra Sony! 

De nye interne og eksterne CD-ROM spi l lerne fra 

Sony er blandt verdens raskeste. CDU-56 1 og 

78 1 I er selvfølgelig også XA-kompatible og kan . 

lese Kodak PHOTO-CD, single- og multisession. 

Alle disse funksjonene gjør SONY CDU-56 1 og 

78 1 I til markedets mest komplette CD-ROM 

lesere. Tar man i t i l legg med SONYs velkjente 

p roduktkvalitet, b l ir  SONY et selvfølgelig valg ved 

kjøp av CD- ROM. 

SONY CDU-56 1 og 78 1 1 fakta: 
• SCSI-2 interface • 280ms aksesstid • 300KB/s 

dataoverføring • 256KB cache • XA-kompatibel 

• Mu ltisession 

S ONY 

N O R  S K D I S T R I B U T Ø R  
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