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BLI ABONN�NT! 

PC-blad,t 
til nytt, 

o CJI,�,for 
,I, famili,n 

• Nyttige tips og lettleste 

artikler 

• Lærer deg data på en enkel 
og morsom måte 

• Windows-skole, Word-skole, 

Excel-skole, mv 

• PC Doktoren gir deg svar og 

veiledning 

• Tester produkter og nyheter 

på en folkelig måte 

• Lærer deg alt om internett 

PC -BLADIT SON GIR DIG STøRRI Nml OG GLIDI AV PCrlN DIN 
JA lAKK, jeg ønsker å motta 
min første utgave av Hjemme-PC med diskett 
GRATIS, deretter får jeg 6 utgaver i 1/2 år 
til kun kr 195,-. Når min innbetaling er 
registrert, mottar jeg min velkomstgave; 10 stk 
Hjemme-PC disketter i en praktisk eske. * V'LKOMSTGAV'! 

v,rdi kr 
Na�: __________________________ ___ 
Adresse: ----------------------------
Postnr.! sted: ________________________ _ 
Telefonnr. --------------------------

-Hvis du kun ønsker å bestille velkomstgaven, kan du sende oss en sjekk pålydene 

kr 69,-. Tilbudet gjelder kun nye abonnenter og abonnenter i Norge. 

Ring GRATIS 800 30 206 eller fax 22 58 51 49 

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge. 

Hjemme·PC 
vil betale 
portoen. 

SVARSENDING 
Avtalenr. 117000/444 

Majorstua Postkontor 
0301 Oslo 
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actionspill 

"Det ligger i det 
absolutte toppsjiktet når 

det gjelder actionspill 
på PC plattformen, 

og teknisk sett er det 
overlegent det meste 

jeg har sett". 

Serad AS, Stavanger • Horien Libris, Flekkefiord 
• østereng Kontor & Data, Grimstad 
• Akers Mic, Sandnes ,Oslo, Liertoppen, Drammen, Bergen 
• Spaceworld, Oslo Ålesund. Home & OHice Tele og Data 
• Papyrus AS, Oslo (v/Klingenberg Kino) • Icon Data 
• Spareland, Bergen. IQ Computer, Bergen 
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RealVideo gjør nøyaktig det sam
me med film som RealAudio gjør 
med lyd: Komprimerer dataene 
kraftig, sender dem, dekomprime
rer og avspilter det hele, mens 
overføringen ennå pågår, på mot
takerens datamaskin. TEKNO var 
med da den nye teknikken ble 
lansert i Cannes! 

IæD!* 

Skal enkeltmennesket ha rett tit en 
fredet plett også i cyberspace? 
Dessverre har knapt noe land, ikke 
en gang Norge og Sverige, hittil 
unngått skandaler i forbindelse med 
overdreven aVlytting og registre
ring av «mistenkte» personer. Vi 
spør: Hvem skal overvåke hvem på 
Internet? 

Strømmen av plug-ins til web
lesere bare øker. TEKNO 
forteller om flere av tilleggs
modulene som kan piffe opp 
web-surfingen. Her et eksempel 
på OLlVR, som gjør det mUlig å 
se lange animasjo!1er i god 
kvalitet med rekordfart. Roter 
kameraet rundt modellen ved 
hjelp av musen ... 

Master of Orion 2 er en topphit, 
mener TEKNOs anmelder. Blant 
de andre spillene som testes i 
dette nr. kan vi nevne Micro-1-_________ �@�I.�l�.�Ie�' softs flysimulator for Windows 
95, Quake level Pack # 1, 

Lesernes eget 
datatorg blir 
stadig mer 
popUlært! 

alms of the Haunting, Tunnel 
Slam Tilt - og mange flere. 
NO gir deg Norges beste 

spiltsider! 



CO-ROM 2 
på CD-ROMen som medfølger dette 
nummeret av TEKNO har vi samlet 
over 640 MB spiJldemos, shareware
program og andre godbiter for DOS,  
Windows, Amiga og Macintosh. 

Du som er PC-bruker kan benytte 
deg av våre spesialskrevne menypro
gram som ikke installerer en eneste 
kilobyte på harddisken din, om du Ikke 
selv ønsker det! Slik gjør du for å 
komme i gang: 

WINDOWS 95 
Når du legger C D en inn i din CD-ROM
leser, starter automatisk menypro 
grammet for Windows. 

WINDOWS3.X 
Etter at du har lagt CDen inn, starter 
du «Filbehandleren». Velg din C D
ROM-leser (som regel «D» ) .  Dobbelt
klikk på «wlnmenu. exe». 

DOS 
Ved DOS-prompten skriver du først 
«D:» for å velge CD-ROMen. Skriv der
etter bare "GO», så starter menypro
grammet. 

MACINTOSH 
Les først den viktige informasjonen I 
«Run me 1st», ta deg deretter frem i 
ordinært filsystem for Mac. 

AMIGA 
Vi har samlet shareware fra Aminet i 
katalogen «Amiga» på CDen. Program
mene er o ppdelt på samme måte som 
i Aminet. 
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SANN NAVIGERER DU: 
DOS- og Windows-menyene på TEKNOs CD-ROM 
er likt lagt opp. I vinduet i det øvre venstre hjørnet 
kan du forflytte deg blant de ulike katalogene på 
CD-ROMen. I vinduet øverst til høyre får du infor
masjon om innholdet i valgt katalog. I vinduet nede 
til venstre listes filene i valgt katalog. Nede til høyre 
får du informasjon om den filen du har valgt. Visse 
installasjonsprogram kan kjøres direkte fra CDen, 
men de fleste er pakket med zip og må pakkes ut til 
harddisken din for å kunne kjøres - i Windows 
gjennom å klikke på knappen -Pakk ut». 

OBS! TEKN Os medarbeider Måns Jonasson 
presenterer endel av innholdet på CDen på s. 
20-21. Les også sharewaresldene - s. 38-39! 

VÆRSÅGOD - ET NV-rr, 
FULLSTAPPET BLAD! 
Velkommen til et nytt nummer av TEKNO! Denne gangen kan vi by 
dere en CD-ROM som er mer velfylt enn noen gangfør - med hele 
645 megabyte med godsaker for pc, Mac og Amiga. På TEKNOs 
CDer finner du heftige spiUdemos, men langtfra bare det. Vi 
legger vekt på at du skalfå med deg utilities, musikk, 
shareware, demoer og andre typer programvare i tillegg -rett 
og slettfordi vi vil at du skalfå mest mulig valutafor pengene 
dine når du kjøper TEKNO. 

Vi bringer i denne utgaven en rykendefersk rapportfra 
Europas største messe innrettet på multimedia og online
tjenester -Milia i Cannes. Årets messe bekreftet at trenden med 
produkter som utgjør en hybrid mellom CD-ROM og online
tjenester bare øker. Og endelig ser det ut til at drømmen om 
video i realtid over nettet kan bli virkelighet: Vi forteller deg om 
de kanskje mest spektakulære nyhetene på årets Milia-messe -
RealVideo og ClearVideo. 

I disse overvåkningstider kan det også være på sin plass å 
vurdere hvem som skal holde øye med hvem på Internet, hvor 
dataoverføringer i dag skjer helt åpent. Ingenting hindrer at 
følsomme opplysninger snappes opp av uvedkommende. 
Kryptering er det eneste som hjelper. Men myndigheter verden 
over er ikke glade for at hvem som helst skal kunne beskytte sine 
data mot innsyn._ Les Tommy Anderbergs brennaktuelle 
«Rapport fra kryptofronten» i dette nummeret! 

Vi ben ytter samtidig anledningen til å takke for alle de tips 
ogforslag dere sender inn til oss. Vi kan forsikre dere om at aUe 
brev og e-mailer vi får blir grundig lest og vurdert! 

SI DIN MENING! � kan sende 
e-mail direkte til redaksjonen 
på adressen tekno@tekno.no! 

TEKNO 
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For andre år på rad dro TEKNO til Cannes i be
gynnelsen av februar. Visst var det varmt og dei
lig (ca. 15 grader) sammenlignet med kalde 

Skandinavia, men det var ikke derfor vi var der. Faktum er 
at vi i to hektiske døgn knapt så dagslyset. Det var så mye 
som lokket inne i Palais des Festivals, der 10.000 multime
diaprodusenter, onlineredaktører og andre gale mennesker 
var samlet til Milia - Europas største messe innrettet på 
multimedia og online-tjenester. 

Arets messe bekreftet at fokus i stadig større utstrekning 
forskyves fra CD-ROM til Internet. Visst var mange multime
diaselskaper der, og visst så vi mange CD-plater, men det er 
ingen tvil om at de mest spennende nyhetene, både teknisk 
og innholdsmessig, fantes på Internet. I flere artikler i dette 
nummer skal vi forsøke å vise deg hva 
som er nytt, hett og interessant. Foruten 
det materialet som følger her, finner du 
også stoff på TEKNO ONLlNE, http:// 
www.sol.no/tekno/. 

I TEKNOS UTSENDTE MEDARBEIDER pA MlUA: JOAKIM NORUNG 

Allerede ifjor ble det på Milia snakket om at produkter som ut
gjør en hybrid mellom CD-ROM og online-tjenester var i ferd med 
å bli en stor trend i multimediaverden, og en ny undersøkelse fra 
lnfotech bekrefter at det er tilfellet. [ 1995 kom drygt 300 pro
dukter som dro nytte av både CD-RaM-mediets store lagringska
pasitet og en online-forbindelses hurtige oppdateringer, [ 1996 
var dette tallet mer enn fordoblet, til over 700, og i år regner 
man med at det store gjennombruddet kommer med omkring 
3.500 hybrid-titler. Dermed skulle 10% av verdens samtlige mul
timedia-produksjoner basere seg på CD-ROM og en eller annen 
form for on line-tjeneste, 
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Et fast i nnslag på M i
l ia er New Talent Pa
vi l l ion,  et hjørne av 
utsti lli ngsloka let (un
der e n  trappe . . .  ) der 
utva lgte multimed ia
studenter fra hele 
verden får vise frem 
sine prosjekter for 
proffene.  I år  deltok 
27 prosjekter fra 11 
land.  

r 

De fleste av de unge m u lti
mediakreatørenes verker ga inn
trykk av ganske påfallende fin
kulturelle ambisjoner. De bidrag 
som ikke utga seg for å være 
kunst, hadde isteden en tendens 
til å handle om kunst. «Looldng 
for Land Art" var et typisk 
prosjekt: En Director-produ
sert presentasjon om kunst ute i 
den amerikanske naturen, Ærlig 
talt ganske kjedelig, og ikke spe
sielt nyskapende. 

HACKERVERDEN 
Antallet online-prosjekter var 

Endel 
M ed RealVideo og 
ClearVideo ser det ut  
t i l  at  drømmen om vi
deo i realtid over In
ternet endelig ka n b l i  
vi rkelighet. TEKN O 
va r med da den nye 
teknikken ble lansert 
på M ili a !  
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også større sammenlignet med 
fjoråret, og det var ikke uventet 

der vi fant de mest kreative og 
nyskapende ideene. De fire bi
dragene vi stoppet opp ved, had
de nemlig tilknytning til webben. 

Gary Samett presenterte 
«(nfinet», som han har laget 
sammen med flere andre elever 
på Middlesex University i Eng
land. Infinet er en slags Inter
net-dystopi som presenterer en 
fremtidig tredimensjonal web 
som ikke minner så lite om det 
virtuelle samfunnet i Neal 
Stephenson forestiller seg i 
den klassiske cyberpunkroma
nen « Snow Crash» . I denne 
verden eies alle bygninger av 
storselskaper, og hver gang du 
går inn et sted, trekkes penger 
automatisk fra ditt kontokort. En 
kald og hyperkommersiell ver
den u ten plass for kreativitet og 
idealistiske initiativ. Eller? 

I denne skjønne, nye verden 

har hackers okkupert et kum
lokk i en gate. Klikk på lokket og 

du kan klatre ned i en spennen
de underverden der ideer og 
fantasier blomstrer. Infinet er 
en god ide, og godt gjennomført. 
Noe som er litt trist, er at den 
ikke finnes til allmenn beskuelse 
på webben. Den (mangel på) 
båndbredde vi har i dag hadde 
nemlig ikke satt spesiell pris på 
alle de frekke Strata Studio 
Pro-scenene . . . 

Et prosjekt som derimot kan 
beskues av alle og enhver på 
webben, er «Tokyo Website» 
av Krist y Kang, Valerie Mih 
og Lewis Siegel fra University 
of Southern California, USA. 
Tokyo Website er en lekende og 
underholdende titt på tre inn
slag i TOkyos hverdagsliv; det 
store fiskemarkedet Tsukiji, ja
panernes besatthet av mote og, 
naturligvis, sumobrytning. Ani-

! masjoner og enkle spill laget 
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med Director gjør det til en gan
ske festlig opplevelse å surfe 
omkring på TOkyo Website. Ut
rust din web-Ieser med Shock
wave, forbered deg på å vente 
litt, og logg deretter inn på 
http://felix. usc. edul -roset 
website/intercept.html. 

KATE MOSS-SPILL 
Et enda morsommere Shockwa
ve-basert prosjekt er «Euro
Trash», en website som bygger 
på den britiske TV-serien med 
samme navn. TV-serien Euro
Trash er en ganske bisarr histo
rie som ledes av to franskmenn, 
hvorav den ene er den verdens
berømte designeren Jean-Paul 
Gaultier. Begge programleder
ne gjør ekle intervjuer med su
permodeller, pornostjerner og 
politikere som preiker dritt om 
trender i tiden. 

Det er et ganske ironisk og 
kitschpreget program, og Sher
een Safadis og JulIette 
Langlois website holder stilen, 
men velger å gjøre narr av selve 
programmet og dets programle
dere istedenfor av utenforståen
de foreteelser. Altså finnes bl.a. 
Gaultier tilgjengelig som ut
klippsdukke som man kan kle ut 
i de mest fantasifulle kreasjo
ner. I et PacMan-lignende spill 

skal man guide rundt Kate 
Moss i en labyrint der det gjel
der å plukke opp leppestift, kaf
fe og annet som en anorektisk 
supermodell kan ha nytte av, 
men for enhver pris unngå kake
stykkene som gjør Kate fetere og 
fetere til hun til slutt sprenges. 
Mannssjåvinister kan også prø
ve å «utvikle» sine favorittpup
per basert på et større antall 
modeller som kan gis enda flere 
egenskaper. 

EuroTrash website er leit 
nok ikke tilgjengelig på webben 
akkurat nå, ettersom TV-selska
pet som har rettighetene ennå 
ikke har gitt sin godkjenning. 

Det beste på New Talent Pa
vilion var etter vår mening 
«Dotcom» ,  et prosjekt av Ya
saka Kenji ved Keio University 
i Japan. «Dotcom» er en Java
applet som gjør det mulig for to 
brukere på ulike steder på net
tet i fellesskap å komponere mu
sikk ved hjelp av General Midi. 
Dotcom er stadig under utvik
ling, men funksjonen er det ikke 
noen feil på, såvidt vi kan be
dømme det. Hvorfor ikke ta en 
kikk selv på http://ringo.sfc. 
keio. ac. jpl -yasaka/dotcoml? 
Kanskje kan du og en ukjent 
bruker i Kuala Lumpur sammen 
lage morgendagens hit? 

ig blir video på nettet virkelighen 
Allerede for et år siden rappor
terte vi i TEKNO om VDOLive, 
en plugin fra VDOnet Corpo
ration, som påstod å kunne av
spille video i realtid over en 
oppringt Internet-tilkopling. 
VDOLive ble aldri noen hit, av 
den enkle grunn at det fungerte 
for dårlig, og TV-selskapene har 
i løpet av året som er gått bare 
kunnet drømme om en motsva
righet til dunderduksessen 
RealAudio for radio og musikk. 

TRE GODE GRUNNER 
Nå virker det som om drømmene 
endelig kan bli virkelighete. År
saken heter RealVideo og ble 
lansert av Progressive Net
works på Milia 97. RealVideo 
gjør nøyaktig det samme med 
film 'som RealAudio gjør med 
lyd: Komprimerer dataene kraf
tig. sender dem, dekomprimerer 
og avspiller det hele. mens over
føringen ennå pågår, på motta
kerens datamaskin. 

Det finnes gode grunner for 
å tro at RealVideo kommer til å 

bli en like stor suksess som 
RealAudio. Den viktigste er at 
RealAudio Player, som allere
de finnes på 15 millioner data
maskiner verden over. nå er
stattes av RealAudio Player 
4.0 - en applikasjon som klarer 
både RealAudio og RealVideo. 
Alle som har gjort seg avhengige 
av RealAudio kommer altså i 
fortsettelsen til å få RealAudio 
«på kjøpet». så å si. 

Den andre gode grunnen til 
at RealVideo kommer til å bli de
facto-standard for video på net-

tet i de nærmeste årene, er at 
Progressive Networks allerede 
før lanseringen har sørget for å 
skaffe seg støtte fra stort sett 
hvert eneste selskap som skulle 
kunne tenkes å være interes
sert. På den digre listen finner 
vi TV-giganter som ABC og 
CBS. filmmoguler som Warner, 
Fox og Universal, platekolos
ser som Virgin og Polygram. 
softwarekjemper som Micro
soft og Adobe, samt nettmas
todonter som PathOnder og 
CINet. På pressekonferansen på 

TEKNO 



Video på nettet 
Mil ia snakket George Michael 
seg varm for RealVideo; hans  
nye plateselskap Aegean Re
cords er også et av de første 
som utnytter tekn ikken til å sen
de en musikkvideo over nettet. 

c:.----.--------.-
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Men den viktigste suksess
faktoren er naturligvis  at Real
Video e r  så bra. Den nye kom
primeringsteknikken fra Proges
sive Networks' nye partner Ite
rated Systems er ikke bare 
svært kraftig, men også full sten
dig skalerbar .  Dette betyr at  den 
som vil sende f i lm eller TV på 
nettet enkelt  kan sti l le inn opp
løsning,  frame rate osv.  med 
hensyn til hvilken type tilkopling 
majoriteten av titterne har  ad
gang til . 

RealVideo er dog optimert 
for 28k8-modem, og Progress ive 
Networks påstår at  programmet 
kla rer video i «newcast»-kval itet  
om man har  oppringt tilkopling, 
«ful l  motion video» -kvalitet om 

TEKNO 

man har I SDN ,  og bortimot TV
kval itet om man har  en fas t  l in je  
på minst  1 00 kbps .  Dette betyr i 
praksis at relativt «urørlig» vi
deo, f. eks. en sekvens som viser 
en nyhetsoppleser som prater
et såkalt «talking head» - skal 
kunne funke fint med 28k8-for
bindelse, mens mer action ladet 
film må lastes ned helt eller del
vis før den kan avspi l les .  Pro
grammet merker  seg hele tiden 
forbindelsens kval i tet, buffrer 
filmen og spil ler den av først  når 
dette kan g jøres helt s ikkert  
uten avbrudd. 

TEKNIKK FRA ITERATED 
En viktig å rsak til at RealVideo 
har kunnet bli virkelighet, er at 
Progress ive Networks al tså har 
l isensiert komprimeringsalgor it
mene av I terated Systems .  I te
rated har sitt eget program for 
avspill ing av video, ClearVi
deo, og til og med en p lugin for 
Navigator og Explorer, Clear
Fusion, men mangler Progres
sives teknikk for «streaming», 
dvs. å avspille fi lmene mens de 
sendes. Dessuten har Progress i
ve Networks takket være Real
Audio opparbeidet seg et  solid 
godt rykte blant nettsurfere, 
mens I terated er relativt ukjent.  
Med dette i bakhodet er  det ikke 
spesielt vanskelig å forstå at 
Progress ive og Iterated har fun
net hverandre.  

ClearVideo er  imidlert id in
teressant også som et  frittståen
de program,  ettersom det kan 
komprimere allerede kompri
merte QuickTime- eller AVl-fil
mer med minst  faktoren 3: 1 .  En  
ganske cool demonstras jonsdis
kett som vi fikk på Mil ia viste en 
QuickTime-fi lm i et  vindu på 
320x230 piksler. Kval iteten var 
utmerket, filmen varte et halvt 
minutt. Den opprinnelige filen 
var på over 4 meg, men med 
ClearVideo-komprimering fikk 
den altså plass (sammen med 
nødvendig programvare) på en 
HD-diskett! 

Test selv RealVideo på 
http://www.iterated.com/. 
George Michael treffes på 
http://www.aegean.coml. 
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Store se lskaper  verden over er i kke spesie lt 
begeistret World Wide Web.  Visst er det f i nt 
at brukeren selv kan l ete frem i nformasjonen 
og a lt det der, men Colossa l Corporation og 
dets l i ke er  jo  vant ti l å kunne stappe rekla
men ned i ha lsen på oss, enten vi vil e l ler  
i kke. Ikke så rart at  det nå utvikles sta d i g  f le
re appl i kasjoner  som sender data ti l deg over 
nettet, istedenfor at du selv henter den. 

De fleste har sikkert hørt snakk 
om Pointcast, nyhetstjenesten 
på webben som henter daglige 
nyheter til d i tt skrivebord uten 
at  du behøver å gjøre noe. Nyhe
tene presenteres deretter som 
en skjermsparer .  

Pointcast er bl i tt en stor 
suksess ,  og har inspirert flere 
fi rma til løsn inger som forsøker 
å herme etter eller forbedre 
konseptet. Hva de alle er  enige 

type fi ler som kan kjøres på 
mottakerens PC. Det går altså 
al ldeles utmerket å sende for 
eksempel en QuickTime-fi lm ,  et 
Acrobat-dokument el ler hvorfor 
ikke en skj erm sparer for Win 
9 5. 

M e n  den  arme mottakeren,  
da? Kanskj e er du interessert i 
b i lnyheter fra G M ,  men l ikevel 
ikke kan tenke deg å s i tte og 
vente en halvtime eller mer på 

om, er  at  det ikke .------1.---------
lenger er nok å lok- ..f. 
ke brukerne til s in � 
site .  Det vil være -
betydelig bedre å 
sende informasjo
nen til brukerne ,  
uten at  de aktivt be
høver å oppsøke 
den . De fleste av 
oss kj enner nok at  
denne ideen på en 
el ler annen måte 
str ider mot web
bens grunntanke, 
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men samtidig er det jo opp til 
oss selv å hente ned programva
ren som trengs, installere den 
og så la oss mate med hva de 
store informasjonsaktørene nå 
vi l  gi  oss .  

BACKWEB SENDER ALT 
På M il ia kikket vi 
på tre re la tivt 
nye produkter 
som på forskjel
l ig vis går lenger 

------" enn Pointcast. 
Det  første av d isse kalles Back
Web og benyttes allerede av bl .  
a .  General Motors, Wall 
Street Journal og forlagshu
set Ziff-Davis. Det fine med 
BackWeb, fra publ is istsyns
punkt, e r  at programmet klarer 
å sende ut  hvilken som helst  
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at en reklamefilm skal lastes 
ned. Den glade nyheten er  at du 
s l ipper .  BackWeb-kl ienten fun
gerer sl ik at den utnytter al l  
«dØdtid» mens du surfer .  Hver 
gang du  tar del av innholdet på 
en web-side er jo  din linje « inak
tiv». Dette merker BackWeb, og 
henter  i ledige øyebl ikk så mye 
den rekker av neste «lnfoPak» . 
Så fort du klikker på en lenke 
for å gå til en annen side,  avbry
ter BackWeb hva den holder på 
med.  Sånn fortsetter det til hele 
In foPaken er  la stet ned .  Du får 
da en «flash» på skjermen som 
fortel ler hva som er  ankommet.  
Et  klikk på en knapp starter f i l
men ,  animasjonen, tekstbulleti
nen el ler hva det nå er  du  har 
fått. 

Nysgj err ig? Hent kl ient-pro-



grammet på http://w-ww. 
backweb.com/og ta en titt på 
l isten over firma som utnytter 
BackWeb. TEKNOs mening er  at 
BackWeb er  OK om man har en 
meget stor interesse for det av
senderen sender og er  innsti lt 
på å stole hundre prosent  på de
res  ærlige hensikter. Tenk på at  
BackWeb har  mul ighet t i l  å s tar
te hvilket som helst  program, 
også et som sletter hele ha rd
d isken din . . . 

CO OL NYHETSTJENESTE 
Da er vi betydelig mer 
begeistret for Inter
mind Communica
tor, et annet p rogram 

som arbeider i bakgrunnen og 
som har evn en til å sende infor
masjon d irekte t i l  skrivebordet 
d i tt. Der opphører imidlertid l ik
hetene med BackWeb. De filer 
som IC tar imot fra de «kanaler» 
du  velger å abonnere på, er  i 
virkeligheten så små som 1 - 2 
kB. 

Intermind, selskapet bak IC ,  
tror fortsatt sterkt på den enkel
te brukerens integritet og behov 
for sikkerhet. I s tedenfor at all  
informasjon sendes d irekte ti l  
deg, uansett om du  e r  in teres
sert eller ikke , får du en melding 
om at nyheter er  kommet, en  
overskrift som beskriver innhol
det og en lenke til den siden på 
nettet der den fullstendige infor
m asjonen finnes.  Meget en kelt, 
meget elegant, meget anvende
lig. 

Hvis du  vil benytte I nter
mind Director må du downloade 
kl ien tprogramvaren fra http:// 
www.intermind.coml. Den 
finnes for Win  95, 3.x og o m  
kort  tid også for Mac .  P å  Inter
minds site finnes også en l iste 

over firma som tilbyr informa
sjon ved hj elp av I C. Det er alle
rede en imponerende l iste; hva 
sier du f. eks. om HotWired, 
CBS News Up to the Minute, 
Addicted to Noise, Web In
formant? Du kan velge hvilke 
f irma du vil abonnere på d irekte 
fra l isten, hvilke av deres ul ike 
temaer du er interessert i, og 
hvor ofte du vil få ny informa
s j on .  I n formasjonen om hvi lke 
publikasjoner og emner du vel
ger lagres kun på din egen hard
disk, i en enkel HTML-fil. 

Når nyheter fra de leveran
dører du  har valgt ankommer, 
legger Intermind Com mun icator 
inn et diskret blinkende ikon ne
derst på skj ermbildet i web-Ie
seren din. Klikk på ikonet  og du 
kommer til d in personlige ny
hetsside, der det finnes informa
sjon om hvilke kanaler som er 
oppdatert siden s ist, sammen
fattende overskrifter og, natur
ligvis ,  l enker til de sider på net
tet der du kan hente den full
stendige informasjonen .  

TEKNO setter spesielt p r i s  
på a t  man med Intermind Com
mun icator selv kan velge hvilke 
nyheter man vil få, og hvilke av
sendere man vil benytte - et 
stort fremskritt sammenlignet 
med Pointcast. Dessuten liker vi 
at  programmet i hovedsak bru
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ker den hederlige 
http-protokollen for 
å distribuere infor
masjonen .  Vi kom
m e r  derfor til å in
kludere klient-pro
gramvaren på CDen 
som følger  med nr .  
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3/9 7, som kommer 20 .  mai. Or
ker du ikke vente så lenge, fin
nes programmet også på Inter
minds website. 

MARIMBAS 
EROBRINGSPLAN 

--
marlmba 

'\ Cl 
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Til slutt noen ord o m  det ytterst 
opphaussede Marimba (http:// 
www.marimba.com) og dets 
produkt Castanet. Firmaet ble 
startet av tre programmerere 
som var med på å u tvikle Java 
for Sun og en markedsfører fra 
det samme selskape t. Kanskj e 
ikke s å  merkelig d a  a t  Mar imba 
ser for seg et nett der alt  er 
skrevet i Java. Marimba tror at 
Castanet  (som helt og holdent er 
skrevet i Java) er  fremtidens 
svar på Netscape Naviga tor, 
men velger å kal le programmet 
sitt for en «tuner» istedenfor en 
browser .  For å fullbyrde TV-me
taforen kal les serverprogram
met for «transmitter» , og bru
kerne kommer til å få mulighe t 
til å abonnere på flere  « chan
neIs». 

Castanet er ganske enkelt de 
store med iakonsernenes gamle 
drøm om interaktivt TV som er 
omformet og plassert på Inter
net istedenfor i våre gamle, he
derlige koaxialkabler .  Mar imba 
tenker seg en fremtid med ube
grenset (el ler i det minste saf
tig) båndbredde der store me
dia- og programvareselskapeer 
kan sende ut  hva de vil- filmer, 
animas joner, interaktive pre
sentas joner, programmer - til 
brukere i form av Java-appl ika
sjoner .  

Marimba - og det hav av fir
maer som støtter deres bestre
belser - håper a t  disse Java- . 
«kanaler» skal bli den endelige 
sukses s  som gjør Nettet til et 
massemedium som lokker ikke 
bare deg, meg og kanskje våre 
fedre ,  men også l il lesøster og 
gamlemormor. Kanskje er  det en 
uunngåelig utvikling, men l ikevel 
håper vi at det «gamle» nettet, 
der hvem som helst kan publise
re sine ideer  og konkurrere med 
gigantene på (nesten )  l ike vil
kår, fortsatt vil eksistere! 

MILIA O'OR: 
FEIL SITE VANT 
- NATURLIGVIS [J' Milia avsluttes hvert år med 

at den prestisjefyhe prisen 
MlKa d'Or (Gull·Milia på 
godt norsk) deles ut under 
en pampete seremoni. For· 
uten den store prisen de· 
les det ut lem spesialpriser 
til lorskjeUige CO-ROM-ka

tegorier: Gamøs, Edutatnment, Educatlon/ 
Fleterence, Alt and CullUre samt FIecnIas· 
tIonlHow-to. Nytt i år var at man lor lørste 
gang også delte ut en pris ti beste redak· 
sjonelle website. 

Som alltid i såme sammenhenger var 
del .Ieil låt som vant., i det minste i de to 
kategorier som i lørste rekke kan tenkes å 
ilteressere TEKNOs lesere. I Spillkategor� 
en vant .Monty Python and Ille Quest for 
the Holy Grall. Ira 7th Leve!, i og for seg 
kjekt og lesHig, mens det ilnovative .C,.. 
ture80 Ira GT Interactlve ble lorbigått. 

I web-kategorlen vant Discovery Chan
ne! Onllne (http://www.dlBcovery.com). 
noe som må betegnes som en skandale 
med tanke på al del ren og slett er tvilsomt 
om man kan kaie siten lor .... edaksjonell. 
ettersom nesten aH innholdet på den på en 
eller annen måte er reklame for Discovery 
Channels CD·ROM·produkter. 

VINNERNE: 

Juryens Blore pris: 
Peter Gabriel: Eve 

�: 
Monty Python & the Quest for the Holy Grail 

Edutalnment: 
Operation Teddy Bear 

EducatloniRelerence: 
L' Ocean des Origines 

Art and eu/ture: 
National Museum ol American Art 

RecreatlonIHow-to: 
tnteractive Wave 

Onllne (edltorlal): 
Discovery Channel Online 

NOMINERTE WEBSITER: 

SKIIN 
hl1p:JlskUn.com 

CAD RES ON LINE 
http://www.cadresonllne.com 

MAPQUEST 
http://www.mapqu8st 

WITNESS - ROADS TO REFUGE 
hltp:Jlwmllve.comlwllness 

CHANNEL4 
http://www.channeI4.com 

BOOTS THE CHEMIST 
http://www.boots.co.uk 

DISCOVERY CHANNEL 
http://www.dlscovery.com 

UPLOADED 
hltp-JIWWW.uploaclscl.com 

CARPOINT 
http://carpOlnt.msn.com 

MINT 
http://m1nt.msn.com 

TEKNO 



TEHNO HHTUELT 

Prosessorhastigheten 
omtrent dobles hvert 
år, og utviklere over 
hele verden vri r hjer
nen for å komme på 
nye konsepter som 
kan bri nge vår d i g ita
le hverdag nye skritt 
videre .  Men lønner 
det seg egentl i g  å 
hoppe på alle nyhe
ter, e l ler  er det lurt å 
vente litt? 

I AV TONNY ESPESET 

Det er grenser for hvor langt man 
kan nå ved smart prosjektstyring 
og tyning av menneskelige res
surser. Før eller senere må man 
kutte ned på ett eller annet for å 
tilfredsstille en enorm etterspør
sel etter raskere og mer finurlig 
maskinvare. Store, anerkjente fir
ma er alt på full fart inn i en ny 
trend hvor rask u tvikling betyr 
alt. På den annen side er kvali
tetssikring dessverre i ferd med 
å bli nedprioritert. 

RASKT OG GÆLI' 
Etterhvert som teknologien blir 
mer avansert, er det også mer 
som må stemme overens for at 

Tt'lht'lh MHIIlSOftlflh"Ult'lflllllurfl 

alt skal fungere som det skal. Da
gens PC er et lappeteppe av kom
ponenter fra forskjellige leveran
dører. I teorien er de like, i prak
sis har de alle sin unike dialekt 
som operativsystemet febrilskt 
forsøker å oversette til sitt eget 
språk. Plug and Pray-begrepet er 
dermed en realitet. 

EN PIONER 
MED BISMAK 
Creative Labs ble i sin tid kjent 
for å lage et svært solid lydkort, 
det skvatt rett inn i PCen uten 
større problemer. Alt av pro
gramvare støttet denne kortty
pen, og Creative er i etterkant 
blitt sett på som oppfinneren av 
standarden for lydkort. Man skul
le tro at de nettopp derfor ville 
sette kvalitetssikring svært hØYt. 
Deres gode navn og rykte står og 
faller tross alt på evnen til å pro
dusere robust maskinvare som 
fungerer med det samme, uten 
tegn til kompatibilitetsproblemer. 
Selvsagt er ikke virkeligheten like 
rosenrød, og med sine to siste 
produkter, AWE 64 og 3D Blas
ter, har de tabbet seg kraftig ut. 

Jeg regner meg selv for å 
være rimelig oppdatert på mas
kinvarefronten, og liker å skaffe 
meg nytt utstyr litt før «alle an
dre" gjør det. Hittil har dette vært 
helt fett, dyrt selvsagt, men fett. 
Men den siste tiden har både jeg, 
og mine artsfrender, opplevd fle
re trøkker. Da j eg re tt før j u I fikk 
mitt nye 3D Blaster PCI-kort 
stanget forventningene smerte-

INTERNET: Om du er bitt av oppgraderingsdjevelen, må du 
ta hyppige turer innom diverse teknisk support på webben. 
Du kan glemme å be om hjelp fra norske leverandører . . ! 

fullt i taket. Installasjonen gikk 
greit, og Quake med 3D Blas
ter-patch installert kunne lett ta 
pusten fra en død mann. Men det 
hele var ikke like imponerende 
da Windows 95 skulle lastes inn. 
En svart skjerm stirret tomt mot 
meg. Jeg installerte de nyeste 
driverne, oppdaterte video-BIO
Sen, gikk manuelt inn og gjorde 
en mengde endringer i systemfi
lene, alt etter råd fra tech-per
sonalet hos Creative Labs. For
bedringen var soleklar, nå virket 
kortet - av og til! Jeg tenkte som 
så at dette nok bare var et pro
blem med min spesielle maskin, 
helt til rapportene strømmet inn 
fra venner og bekjente: Dette kor
tet virket da slett ikke! Av mys
tiske årsaker poppet den svarte 
skjermen opp på flere maskiner 
enn min. Jeg kontaktet Creative 
Labs, men hadde ingen god løs
ning. - Oppdaterte drivere kom
mer snart, sa de. Det har nå gått 
over to måneder siden denne lov
naden, og fremdeles er proble
met ikke løst. På grunn av dette 
har jeg nå lagt kortet til side, til 
fordel fore et mindre high-tech 
Matrox Millenium-kort, som i 
alle fall får jobben gjort! Det er 
dessuten langt raskere på 20-
siden. 

Jeg var i grunnen forberedt 
på å tilgi Creative for denne lille 
tabben. De hadde tross alt trådt 
inn på et helt nytt område, og 
overgangen til en maskinvareba
sert 3D-verden er grensespreng
ende. Nye drivere som fikser pro
blemet, vil nok dukke opp. Tenk
te jeg. Men det var før jeg også 
installerte AWE 64 ... 

HØRES IKKE BRA UT ••• 
Er det noe Creative kan, er det 
lydkort. Jeg hadde dermed få be
tenkeligheter med å anskaffe meg 
deres nyeste baby: A WE 64. Kor
tet ble installert, og alt fungerte. 
Men maskinen min ble etterhvert 
hjemsøkt av merkelige kræsj. 

Det viste seg at alle spill som 
benyttet seg av DirectX fikk 
trøbbel. Ikke små kose-problemer 
heller, men virkelig stygge saker 
som rebootet maskinen ganske så 
brutalt. Det var lydkortet som 
skapte vanskelighetene. Etter 
omlag to måneder dukket det opp 
en patch på Internet. Denne ryd
det opp i rotet, og nå fungerer 
alt som det skal. Men det hører 
også med til historien at to må-

neder i databransjen er lang tid. 
I løpet av dette tidsrommet syn
ker gjerne maskinvaren i pris. 
Spesielt om det dukker opp et 
konkurrerende produkt. Jeg følte 
meg derfor direkte lurt, spesielt 
etter fadesen med 3D-kortet. 

DET KOSTER A VÆRE 
TRENDSEnER 
Jeg følte jeg hadde betalt for en 
rolle som beta-tester. Det var 
blant annet mine sure tilbake
meldinger med nøyaktige beskri
velser av problemet og hendel
sesforløp som resulterte i patch
filene som dukket opp i kjølvan
net av produktet. Dette var da 
en jobb som burde gjøres internt 
i firmaet? 

Om man skal være kynisk kan 
det se ut som om Creative gam
blet litt for å få ut produktet for
test mulig. De kjørte en lynrask 
intern testrunde, og lempet kor
tene ut på markedet, krysset fin
grene og holdt patch-teamet 
varmt. Ved å sørge for et åpent 
system som lett kunne oppgrade
res ved hjelp av programvare, var 
det brått ikke like viktig å levere 
ut et feilfritt produkt. 

Denne påstanden underbyg
ges etter min mening ytterligere 
av deres første 3D-kort-fadese. 
3D Blaster ISA, som rett og 
slett ble trukket tilbake fordi det 
ikke fungerte overhodet. 

IKKE BARE CREATIVE 
Jeg kan til en viss grad forstå 
Creative Labs. Konkurransen er 
knallhard og fristelsen om å være 
først ute, i håp om å sette stan
darden. er stor. Men la dette 
være en stor advarsel til deg som 
planlegger å oppgradere til noe 
nytt og eventyrlig. Det er viktig å 
gi produktet tid til å modnes før 
du kaster deg over det. 

MMX, for eksempel, er sik- ' 
kert veldig bra, men nå vil jeg 
sitte litt på gjerdet og se det hele 
an litt før jeg løper til butikken. 
Jeg vil vente til alle startproble
mene er løst, og jeg vil vente på 
at programvaren støtter den nye 
standarden. 

Det beste ved denne frem
gangsmåten er at mens man ven
ter til teknologien har stabilisert 
seg i markedet, synker den sam
tidig i pris. Ja, for hvorfor skal 
man betale ekstra for å være prø
vekanin for et nytt produkt? Ikke 
denne karen i alle falJ.. l  
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ALT DU VIL VITE OM 3DSTUDIO: 

Nå har  vi kommet ti l 
den siste delen i vår 
3DStudio-skole.  Den
ne gangen skal vi g i  
l itt l iv ti l våre kiære 
obiekter. Vi skal  lære 
oss å an imere, dog 
i kke på Hol lywood-

• o 
mva. 

I AV MATS-OLA STROM 

Den delen av 3DS som man be
nytter for animering, kalles key· 
frameren. Keyframe er en så
kalt nøkkelbi lderute, der et be
vegeIsesmoment begynner ,  slut
ter eller begge deler .  

For å lage vår første anima
s jon ,  trenger vi et  objekt. Her 
har v i  benyttet ADLOGO,3DS, 
en kamera og en lampe.  På det
te tidspu nktet bør du vite hvor
dan man plasserer kameraet og 
lampen , el lers er det bare å gå 
tilbake til del 2. 

Når du la ster inn objektet 
ADLOGO.3DS er imidlertid både 
lampe og kamera utplassert, så 
vi sl ipper det besværet. 

For å flytte et objekt i 3DS 
må det ha en såkalt  path, eller 
bane på norsk. For å gi vårt  ob-

TEKNO 
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jekt en bane, så skal vi importe
re den som finnes i lofteren . For 
å lykkes best mu l ig ,  så skal 
lofterens path være helt rett ,  
hvilket man lettest  får t i l  ved å 
tilbakestil le den inne i lofteren. 
Det behøver du ikke bekymre 
deg om hvis du  nettopp har star
tet 3DS . Velg så Paths > Get ... 
> Lofter i keyframeren. PCen 
spør til hvilket objekt, og du pe
ker på logoen.  En dialogrute vi
ser seg også , men valgene i den
ne er  a llerede korrekte, i hvert  
fall t i l  dette formålet .  Om du 
ikke ser noen forandring, så vel
ger du Paths > Show - hide , 
og velger logoen . Nå skal banen 
synes som en l i ten gul strek 
midt i obj ektet. 

Vi vil trol ig flytte vårt  ob jekt 
en b it  l enger, så vi velger Paths 
> Move Key, og velger den l i l le 
firkanten på slutten av  den gule 
banen, det vil si den som l igger 
lengst fra m idten. D ra så ut 
punktet så langt du vil flytte ob
jektet. Nå kommer du  til å se at 
l in jen ikke er  gul, men rød med 
gule prikker .  Hver gu l  prikk re
presenterer en bilderute, el ler 
frame. Trykker du nå på play
knappen nede i det høyre h jør
net, så kommer du til å få se at  
objektet d i t t  beveger seg langs 
banen . 

Nå virker det kanskje l i tt 
kjedelig å la objektet gå i en rett 

I 3DEOffOR: Her er objektet vi jobber med. I bane hele t iden, så hvorfor ikke « Spole» da frem ti l  den mellom-
bøye den l i tt? Velg Paths > ste keyframen,  den du satte ut 
Add key og klikk midt på objek- på midten av banen , og velg Obo 
tets bane.  Her skapes da en ny jeet > Rotate. 
key, et bevegelsespunkt. Nå kan Roter objektet 180 grader. 
du  flytte det punktet med Paths Om objektet ikke roterer rett, så 
> Move key. Dra det et stykke trykker du på TAB for å bytte 
mot høyre. Banen ble nå en kur- rotas jonsakse. Husk hvilken ret-
ve, som kan justeres ved h j elp ning du roterte mot. S ti l l  deg så 
av  Paths > Adjust TeB . . .  På på frame 30 , det vil s i  den siste, 
samme måte kan du justere be- og roter i samme retning, roter 
vegeIsespunktenes plassering den til den er i samme s til l ing 
tidsmessig ved hjelp av  Paths > som den første bi lderuten ,  men 
Adjust > Key time. Det er naturl igvis rotert en hel drei-
bare å eksperimentere, så ven- ning. Se så på animasjonen. Nå 
ner du deg til de l i tt kronglete skal obj ektet rotere rundt ba-
kontrollene . nen ,  samtidig som det forflytter 

J aha ,  tenker du ,  men ville seg langs den. 
det ikke vært kult med l i tt rota- Skal vi legge en « fin ish ing 
s jon på saker og ting? Joda, det touch» på det hele? L ike bra ,  
v i l  det .  Vi v i l  kanskje at  logoen det.  Hva sier du om å forminske 
skal rotere 360 grader på veien . objektet mens det for flytter seg 

PATH 7: Her har vi impor· 
tert en path, el/er en bane 
som vi sier på norsk. 

langs banen? OK, stil l deg på 
bi lderute 15 igjen ,  og velg Obo 
jeet > Seale, og skaler ned ob
j ektet til du er  fornøyd. Tenk på 
at dette bare er  den ha lve skale-



ringen. S tilldeg nå på rute 30 og 
skaler ned resten. Vanskeligere 
enn som så var det ikke! 

Men nå føles det vel l itt kje
delig å behøve å regne ut hva 
som er halvparten og sånt. eller 
hva? Spesielt senere når man vil 
animere med en masse ul ike key
frames på forskjel l ige steder .  
Derfor benytter man  seg ikke ofte 
av den ovennevnte metoden.  

I stedenfor benytter man seg 
av knappene Track info og Key 
info. Track Info viser en t idsl in
je .  og hvor på den det f innes 
keyframes .  For å rotere vårt ob
j ekt jevnt fra frame O til 30 . så 
begynner vi med å plukke vekk 
keyframen i midten av l inken 
rota te. og så velge Key info på 
den . Når Key info kommer opp.  
så velger du rotate. Legg nå 
merke t i l  a t  feltet der det stå r · 
Key# bare inneholder 2 keyfra
m es når du velger rota te . men 3 

I OVERSIKT: Keyinfo. 

I PATH 2: Her har vi dratt ut banen . . .  

stykker når d u  velger position 
eller scale. 

Nå skal vi rotere objektet. 
Skriv inn 1 .0 i ruten Z. og 360 .0  
i ru ten Angle. Dette betyr at  
den skal rotere Z-aksen 1 x360 
grader. så om vi hadde skrevet 
2 . 0  i for eksempel Y-feltet. så 
ha dde PCen rotert objektet 360 
grader rundt Z-aksen og 7 20 
grader rundt Y-aksen.  Nå rote
rer i alle fall d i tt objekt rundt .  
mykt og fint i 30 frames .  

Så skal  v i  g jøre det samme 
med størrelsen .  Velg Track 
info og ta bort den mellomste 
keyframen på l in jen merket 
scale. Velg Key info og Scale. 
samt keyframe 3 i Key#-vin
duet .  Skriv nå inn 0.2 i X-, y- og 
Z-vinduene.  Dette kommer til å 
skalere ned objektet til 20 p ro-

sent av  størrelsen .  i løpet av  30 
frames.  

Om man v i l  animere flere 
obj ekter samtidig. da? Det vil 
man nesten alltid. Hvis objekte
ne henger sammen . så lager 
man alltid et  hierarkisk tre. Om 
du for eksempel vil bygge et 
romskip .  så lar man oftest  den 
største delen av kroppen være 
forelder.  Parent. De deler som 
sitter nærmest innti l  blir child
ren til forelderobjekt. S itter det 
ytterl igere obj ekter i kon takt 
med barn-ob jektet. så blir de 
barnebarn.  og så videre. Dette 
medfører at om man flytter. el
ler roterer/skalerer parent-ob
jektet. så flyttes alle barna også.  
Forandre du et child-object. så  
forandres bare dets  barn .  ikke 
de som er over i treet. 

For å lage et hierarkisk tre 
velger du Hierarchy > Link. og 
velger to obj ekter .  Det ene len
kes til det andre. og bl ir  da dets 
barn .  Når du er klar med lenkin
gen. kan du  benytte Hierarchy 
> Show tree. for å se hvilket 
objekt som er  øverst .  Det objek
tet er da Parent til alle de andre 
obj ektene.  

E E .  
Det var alt i vårt nybegynner
kurs i 3DS. Ta en kikk på bok
guiden på neste side, om du vil 
lese mer om 3DStudio, 3D
Studio M4X eller Lightwave. 

TEKNO 



Som et l ite addendum 
t i l  vår 3DStudio-skole 
har vi tatt en  titt på 
hva som fin nes av l it
teratur, om man vi l  
fordype seg i emnet. 

I AV MATS-OLA STROM 

Først inn på skrivebordet har vi 
en gammel tro t jener som heter 
« Inside 3D Studio». Boken 
utgis av New Riders Publish
ing og kos ter ca . kr. 750 . Ins ide 
3DS dekker alle brukerområde
ne i 3DS på en meget bra og 
inngående måte, med et r ikel ig 
utvalg av i l lustras joner .  Det er  
en tung jævel på 1 2 20 s i der og 
en CD-ROM.  

CD-ROMen inneholder ob
j ekter , teksturer , an imas joner,  
eksempler, programmer og 
I PAS-rutiner .  Kort sagt en me
get bra bok som behandler alt 
både for den l itt avanserte nybe
gynneren ( f .  eks . den som har 
fulgt 3DS-skolen i TEKNO)  og 
den avanserte brukeren . 

3D TIL MAX 
Neste bok vi ser på er « 3D-Stu
dio Max fundamentais» . Bo
ken er  som navnet tilsier et 
grunnleggende kurs i Autodesks 
3D-Studio MAX .  Boken re tter 
seg først  og fremst  ti l nybegyn
neren eller den som har tenkt å 
bytte til MAX. 5 1 2  s ider p luss 
en CD .  Pris ca . kr .  560 .  C Den 
inneholder det vanl ige: Obj ekter, 
teksturer osv. 

Bra bok for den som vil kom
me i gang med MAX. Forfatterne 
anbefaler i og for seg forkunn
skaper innen enten 3D-modelle
ring, CAD eller vanlig datateg
n ing. 

INSIDE MAX 
Om vi skal spinne videre på 
MAX, så har vi fått et  eksemplar 
av «Inside 3DS MAX» . Boken 

TEKNO 

forklarer grunnleggende hvor
dan modellering i 3D og raytra
cing fungerer. Boken forklarer 
også spesialfunksjoner som ikke 
nevnes i den originale dokumen
tas jonen , samt Videoposting og 
nettverksrendring. 

Boken er en skikkelig mur
stein på 1 1 99 sider ,  med C D
ROM. Pr is  ca .  kr .  6 50 .  Anbefa
les . 

TYNN MAX 
En annen , l i tt tynnere,  MAX-bok 
er « 3D-Studio MAX Design 
Guide» . Den er bygget opp l itt 
annerledes enn de andre bøke
ne. Her går man ikke igj ennom 
programmet s teg for steg, men 
lar leseren gå igjennom forskjel
l ige pros jekter. En  meget bra 
måte å lære seg funksjonene på .  
Boken går  igjennom avansert 
modellering og animering - og 
til og med VRML, som er  et  sys
tem for å vise 3D på WWW. 

Et eget bilag, som viser ek
semplene i farger, følger med . 
Boken er på 4 2 8  sider, p luss en 
CD-ROM,  og koster ca.  kr . 500 .  

INTERESSANT MAX 
Vår s iste 3DS-MAX-bok er av 
det litt mer spennende slaget: 
« 3DS MAX f!x» . Her går vi 
igjennom Hollywood-effekter : 
Laserstråler,  undervannseffek
ter , eksplos joner ,  romskip - you 
name it !  

I boken f innes også tips om 
hvordan man legger opp en sto
ryboard for en an imasjon,  og an
net nyttig. M eget interessant .  
Boken er på 500 s ider , innehol
der CD med alle objekter som er  
omtalt ,  og koster ca .  kr .  620 .  

EKSTRA CD 
Her har vi også en ekstra CD 
som varmt anbefales . « Studio 
Meshkit» er en CD med masser 

NYTTIG CD: Studio Mesh
kit byr bJ. a. på meget lekre 
teksturer. 

MASSER A V  3D: Den som har fått 
mersmak av TEKNOs 3DStudio-skole, får 
massevis av tips i bøkene vi omtaler her. 

ken inneholder en 
masse matnyttig 
om Lightwave , og 
behandler frak
tisk versjon 5 .0 ,  
som er  den nyes
te . Meget bra . 
B ildene i boken 
er fakti sk m indre 
gode, men innhol
det er godt. Bo
ken kan jeg anbe
fale til alle som 
benytter Lightwa
ve, nybegynner 

av objekter og teksturer av over
raskende hØY kval itet. Spes ielt 
teksturene er meget fine og an
vendel ige .  C Den inneholder også 
rendrede bilder i 640 x 480 av 
hver t objekt, samt min iatyrkart 
over hver kategori .  

Et  program som oversetter 
modeller til ul ike format f innes 
også . LØp og k jØp !  Pris :  Vet ikke, 
vi fikk visstnok det første ek
semplaret i verden . . .  

MATNYnIG 
OM LlGHTWAVE 
Om man fore trekker Lightwave 
3 i s tedenfor 3DS ,  så finnes to 
u tmerkede bøker for formålet. 
Den ene heter « Lightwave Po
werguide» og kommer fra New 
Riders Publishing, som så 
mange andre gra fikkbøker . Bo-

som ekspert, ettersom program
met e r  ganske avansert ,  og det 
finnes mange funks joner som 
man el lers aldri  utnytter .  587 
sider,  ca . kr. 560. CD  inngår na
turl igvis .  

SAMLEDE ARTIKLER 
Den andre boken er  « The Best 
of LightwavePro» , som er en 
bok med samlede artikler fra 
magas inet  LightwavePro, som 
ble sta rtet i 1 993 .  Her f innes 
ar tikler skrevet av produsentene 
av Babylon 5, SeaQuest 
OSV , Star Trek osv. Ar tiklene 
er meget nytt ige , men krever 
skikkelige grunnkunnskaper .  Bo
ken inneholder 1 00 artikler , 
som dessverre er l itt dårlig i l
lustrerte . Boken ble l ikevel min 
favoritt blant alle jeg har omtalt 
her. 2 59 s ider , ca . kr. 530 .  CD 
inngår .  

HVOR? 
Det finnes  et rikelig utvalg bøker 
for den som vil fordype seg i 30-
grafikk. Bøkene er i kke spesielt 
dyre om man ser hva man kan få 
ut av dem . Bøkene i denne ar tik
kelen kan besti l les fra b l .  a. 
MUX elektronik i Gøteborg 
( tlf. 00-46-3 1 - 1 3 5 1 90 ) ,  WWW: . 
http://wMv.lls.se/-mux. 
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�kaff �eg Internet- N ytt; 9 e A r 
ti lkopl ing og CD-ROM Så godt som alt du kan ønske deg å fi nne ut 

om Amigaen d in  l igger på Internet. Derfor vi l 

Som du kanskje har  lagt merke t i l ,  har  TEK
NO ikke avsatt så mye spaltep lass ti l å pre
sentere rykteflommen, e l ler  nyhetene som 
mange velger å kal le  det, på  Ami ga-fronten.  
Men, hva i a l l  verden er  vitsen med å d røm
me om fremtiden hele tiden? Det meste er 
da også bare ren ønskete nkn i ng, iscenesatt 
av gutter med mange ord og I ite handle
kraft. 

I AV ANDRE E. E IDE 

I n ternet florerer av sl ike rykter, og enkelte entusiaste r  elsker å 
fyre opp saken med egne dedikerte s ider .  Det er her nettjou rna
l i s ter  har s in van skeligste oppgave. Man må avgjøre hvem som er 
til å stole på,  hvem som bare ønsker  publ i sitet, og hvem som rett 
og slett ikke har pei l ing på hva de forteller om. 

AIl1tVit Le the IrtUmM.'. 1 ...... ooUecUon ol _. �. You""' OCIr'I'iIIUd lA» _ �  !UNO' ...a.t.e..dDc..Jc.tc.do.. � in løIcII:In. IJ(. F'rc. Iwre ØIIU __ ti-. 

Sl ik  j eg s e r  det, er det to 
ting som i dag er et must  for 
Amiga-brukere som Ønsker  å få 
mere ut av maskinen sin .  Det 
al l e r  lureste d u  kan g jøre, er  å 
komme deg så for t  som mulig 
ut  på I nternet. Der venter nem
lig all informasjon du trenger ,  
men det vil være opp til deg 
selv å avgjøre hva som er fleip 
e l ler  fakta . Alle p rogram mer  
som kom mer på Aminet-CDene 
dukker dessuten først opp på 
Internet, og du vil normalt kun
ne hente en l i ten dose program
mer hver eneste dag. 

Det andre lure du kan gjø
r e ,  er  å skaffe deg en CD-ROM
spil ler .  Den  kan et s tykke på 
vei være en erstatning for net
tet, spesielt nå når stort sett 
al le blader  dukker opp med egne 
CDer. TEKNO inkludert .  En  C D
ROM-spi l ler e r  i al le fall et bra 
supplement til nettet .  Dessuten 
kan du j o  abonnere på Aminet
serien , og dermed være « up to 
da te» på den fronten . 

Denne gangen har j eg skre
vet en notis om s pil let Flyin' 
High , s o m  

j eg plukket o p p  p å  Amiga Flame-sidene p å  In
ternet. Kanskj e det hele er  en vits , e l ler en 
ønskedrøm pønsket  ut  av en moromaker .  Vel .  
jeg både håper  og tror at  dette i kke e r  tilfelle. 
S tikker j eg j evnlig innom Amiga Flame vil j eg 
helt s ikkert få kla rhet i dette ganske snart, og 
det vil du også om du g jør det s amme. 

jeg råde a l l e  som har  en brukbar Amiga og 
p laner om å bruke noen kroner  på denne 
maski nen, ti l å skaffe seg Internet-ti lgang .  

I AV ANDRE E. EID E  

I tidligere numre av TEKNO har 
vi kort fortalt om noen program
mer som kan b rukes til hjelp på 
Internet .  S iden det er såpass van
skelig å vite hva som er til salgs 
av I nternet programvare for Ami
ga ,  foreslår jeg at  du først kon
takter en Amiga-butikk for nær
mere opplysning om hva som er  
tilgj engelig. I denne artikkelen vil 
jeg først og fremst legge vekt på 
vise hva In ternet har å tilby deg 
som Amiga-bruker .  

AMINET 
Aminet er som de fleste vet, den 
beste kilden til Amiga program
vare på nettet. Du  vil finne Ami
net- s ider over hele verden , og 
alle sammen inneholder deler  e l 
ler  en komplett samling av al le 
filene.  Så uansett hvilken server 
du kobler deg opp mot, vil du 
møte Aminet på samme måte, 

med samme inndeling av katalo
ger og i den tiske fi lnavn. 

For å unngå unødig belast
ning på ne ttet er det viktig at du 
kobler deg opp mot den serveren 
som l igger nærmest h jemlandet 
d i tt .  Finn derfor frem til et be
stem t sted , gjerne via Amiga WEB 
Directory, der du  ser de har de 
t jenestene du ønsker og som sam
tidig g ir  en akseptabel over fø
ringshastighet, og bruk denne si
den fast. 

Så godt som alle Aminet-si
dene lar  deg l iste nye f i ler enten 
sorte rt  ved dato eller katalog
navn . Enkelte steder kan du også 
få din egen personlige side som 
kun viser de filene som er bl i t t  
tilføyd s iden sist gang du var inne .  
For å gjøre dette, skal du først 
trykke på «Recent uploads l ist» 
ved hovedmenyen .  Deretter går 
du via l inken som gir deg en egen 
«Hotl ist» . Denne siden lagrer du 
så som et eget bookmark. S jekk 

så her hver gang du vil 
se nye Aminet- filer .  Merk 
at ikke alle tilbyr denne 
t jenesten , så du må mu
l igens s j ekke l i t t  r undt 
først .  

Amjnets hovedsUe 

���---------------

j USA: 
http://wuarchive. 
wustl .edu/aminetl. -.. .. _ 1.1  .... 
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Amjnet j England: 
http://src.doc.ic. 
ac.uklpublic/aminetl 
info�lhome· 
src .doc .html . 
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n t g a - s l te s p a  n ette t 
AMIGA WEB DIRECTORY 

..;.IdA! 

Am iga-e ie ren s beste utgangs
punkt på nettet er utvi lsomt Ami
ga WEB Directory. Her finner du 
l inker til alle tenkel ige emner an
gående Amigaen.  L inkene er plas
sert under hovedoverskrifter som 
alle er overs iktl ig oppsti lt .  Er du 
ute etter nyheter trykker du på 
Amiga News. Den nyeste utga
ven av den anerk jente nett-avi
sen Amiga Report finner du  her 

AMIGA FLAME 
Dette er den beste siden for a lle 
som er interessert i Amiga-spi l l .  
Oppdater inger sk jer j evnl ig. Spe
s iel t interessante emner får egne 
sider med b i lder og spes i fikasjo
ner, og hver måned kåres « Demo 
of The Month,. , hvor du kan 
la ste ned en sp il lbar vers jon av 
et kommende s pil l .  Denne s iden 
er  rett og s lett spi l l i nteressertes 
svar på Amiga WEB Di rectory . 

1Imiga Report lfagazine 
M �_ � w  _ _  � �� 
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Amiga FJame: 
http://www.niweb.comldneU 
dnetPwic/amiOame.htm. 

ANDRE SIDER 

Father of the Amiga: 
http://\\ww.net-link.neU 
(Imcgahey/jay.html. 

AmigaReport: 
http://www.cucug.org/ar/ 
ar.htmt. 

FLYIN' HIGH 
Fra Am iga Flame-s iden har vi 
tatt med oss en spill nyhet den
ne gangen : Flyin' High er et 
b ilspi l l  som har  gra fikk av yp
perste kaliber. Vi  loves 3D
landskap med bakker ,  tunne
ler, hopp, skog, snø og enda 
mer .  Ta en titt på bildene, og 
kryss  fingrene.  Dette kan vir
kel ig bl i noe å glede seg til ! 

---. ...... ,.u. .... L _ 

Den beste 3D-akselerator for PC-spill er n§ i Norge! 
RV-Aash 3D er en revolusjonerende 30-aksel/erator som gir grafikk i ekte arcade 
kvalitet med ful/-skjerms "levende" oppdateringer på din PC. Det fungerer 
sammen med ditt eksisterende pa 20 kort ved hjelp av en ekstern pass-through 
kabel. RV-Flash 30 rendrer komplekse 3D bilder og bringer deg inn i realistiske 
tredimensjonale verdener, og du kan bestille det direkte fra oss! 

RV-Flash 3D har spesial effekter som f.eks: 
· Bi-linear Filtering 
· Fog 
· Translucency 
• Transparency 
· Composite Textures 
• Animated Textures 
· Texture Morphing 
· Anti-Aliasing 

PC Monitor 

RV-Flash3D kan bestilles via faks eller e-mail til kr. 1999 inkl . mva eksl.frakt. 
Besøk oss på internett http://www. bgnett.notg.net. for mer informasjon . 

I :: G.net, Nygårdgaten 31,  5015 BERGEN 
TEL:55312727, FAX:553 1681 1 
E-MAIL: g .net@bgnett.no 
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At det i kke a l lt id er  
l i ke lurt å kiøpe 
brukt-PC fra selgere 
man i kke kienner, 
fortell er denne h isto
nen.  

I AV YNGVE K RISTIANSEN 

Markedet for brukt datautstyr 
b lom strer. Vet du hva du er u te 
etter. kan du s ikkert gjøre en 
god handel. Men vet du det ikke. 
må du  være på vakt ! 

Forleden kom j eg i kon takt 
med en kar som hadde kjØpt seg 
brukt-PC g j ennom en rubrikkan
nonse. Han trodde han gjorde et 
godt k jØp d a han for ca .  ett å r  
s iden fikk tak i e n  486 DX4-mas
kin for «bare» 1 0 .000 kroner . 
Maskinen virket i al le fall ok. 
fiks ferdig med skjerm. tastatur ,  
mus og  og « l itt ekstra snadder» 
på kjøpet. S elgeren virket gre i 
han også .  og kjøperen noterte 
verken navn el ler fikk med seg 
noen form for garanti . 

Men så en dag ble alt i nnhol
det på harddi sken s lettet. Den 
nye eieren .  som var l ite data
kynd ig. leverte maskinen til et 
servicefi rma for at  de skulle re
kon struere inn holdet for ham.  

- Denne maskinen v i l  det 
kos te deg m inst 4000 å få skikk 
P2 .  sa de i servicefirmaet .  

Jeg fikk anledning t i l  å ta 
«røverkjøpet» i nærmere øyen
syn. Det første j eg la merke ti l  
da j eg åpnet maskinen. var at 
innmaten lå hu lte r  t i l  b u l ter i et 
sal ig virvar.  Da j eg begynte å se  
over PCen mer  systematisk, 

oppdaget jeg fort at dette s lett 
ikke hadde vært noe godt kjØp . 
Først fan t  jeg en ekstra kabel bit  
som helt amatørmessig var 
strukket fra floppyd i sken t i l  
floppykabelen . Kabelen var kop
let t i l  en l iten printplate, som 
for s ikkerhets s kyl d var utstyrt 
med noen b iter svart  el-tape -
trolig for å h indre momentan  
korts lutning. Videre kom jeg 
over en intern strømkabel som 
var skjøtet på og « isolert» med 
blank kjøkkentape .  Ved nærmere 
ettersyn oppdaget j eg en l iten 
kabel s tump ti l .  Denne var bare 
kl ippet tvers av. uten at det var 
gjort noe forsøk på å i solere den 
i det hele ta tt. Her var det + 1 2V 
som , hvis det hadde kommet i 
kontakt med en annen kompo
nent i maskinen , i beste fall vil le 
ha ført t i l  ful l  stans i PCen . 

Neste overraskelse:  Hoved
kortet var ikke festet med en 
eneste skrue. Al le  skruehu l lene 
va r tomme. For å unngå full 
korts l utn ing, var enden av ho
vedkortet lagt oppå en b i t  skum
gummi .  

Resten var ikke mye bedre. 
Det  var bare noen få av d i skene 
som satt riktig. Begge harddis
kene var bare skrudd fast på en 
s ide,  og en av d i skene satt oppi 
ned . CD-ROM-spi l leren var fes
tet med bare en skrue i bakkant. 
Floppyen var ikke plassert i 
noen skinne, men var « festet» 
med en løs skrue. 

Spesifikas jonen på ma skinen 
kunne i utgangspunktet vi rke ok. 
Prosessoren var en 486 DX4 , 
1 00 MHz.  Hovedkortet var av 
PCVISA-typen , men ingen PCI
slotter var i bruk .  PCen hadde 8 
MB RAM og to hardd isker,  en på 
420 MB og en l i ten slave på 84 
M B .  Jeg e r  ikke s ikker på hvor 
rask CD-ROM-spi lleren var .  
sannsyn l igvis en 2X - i beste fal l  
4X .  Lydkortet var  e n  tidlig ver
sjon av Sound Blaster AWE 32 .  
som ikke hadde noen muligheter 
for RAM-utvidelse. 

Den s tørste sorgen var gra
fikk-kortet, som var hele seks å r  
gammelt. I datasammenheng e r  

I 

INGEN SKRUER: Her kan du forhåpen tligvis skimte hvordan 
hovedkortet var montert. To «plastdotter» holder kortet 
noenlunde på plass, hullene tJJ eventuelle skruer er tomme . . .  

dette u rgammelt .  Selvfø lgelig 
var dette en  ISA-basert snegle .  

Det som dro prisen hos ser
vicefirmaet opp, var ikke bare at 
maskinen måtte demonteres og 
bygges helt opp på ny, men at al l  
programvaren « som fulgt.e med 
på kjØpe t» v a r  p i ratkopiert, også 
operativsystemet . . .  

• 
I dag kan man finne haugevis av 
tilbud på brukt datautstyr, blant 

annet i rubr ikkannonser i avi ser 
og blader, og på d iverse kom
mers ielle tekst-TV. Du KAN selv
følgelig g jøre gode kjØp på dette 
markedet. men da skal du vite 
hva du gjør !  

M oralen i denne h i stor ien 
må bli :  La deg ikke imponere av 
spesifikas j oner ,  s ti l ige uttrykk 
og en « bra pr i s» .  Du kan risikere 
at se�eren bare er  ute etter å 
gjøre en rask fort jeneste . . .  





Velkommen ti l TEK
NOs CD-ROM nr. 2/97 ! 
Denne gangen har  vi 
fylt skiven så den 
nesten sprekker av 
programmer for PC, 
Mac og Amiga.  Og for 
første gangen har  re
daktøren våget å la 
meg skrive noen l in
J er om programmene 
som følger med ! 

I AV MANs JONASSON •' Som vanlig konsen
trerer VI oss om 

• - .  spil ldemos til ul ike 
pla ttformer.  Mange skriver t i l  
oss og lurer på hvor for vi legger 
med så mye for Win95  og så l ite 
til Win 3.x og DOS. Svaret er 
enkelt - det kommer uten tvil 
mest he ftige spi l l  og program
mer til Win 95 .  Har du en annen 
plattform og vi l  ha mer fi ler til 
denne på CDen,  er den eneste 
måten å maile oss tips og lenker 
til programmer som er fr ie å 
distribuere. Jeg skulle g jerne 
også ha lagt ved mods på CDen, 
så s i  tter dere og knuger på noen 
egenproduserte låter, så sleng 
dem over til meg via mai l  eller 
sneglepost. 

Det er fraktal- spesial i 
FREEyourmindWARE denne 
gangen, så se igjen nom katalo
gene for noen av de beste pro
grammene innen det området. 
Dessuten l igger det nesten 1 00 
( ! )  tema til Win95  denne gan
gen. Dessverre er det en ting du 
må tenke på når det gjelder dis
se - du må pakke dem opp med 
et annet program enn det som 
e r  inkludert i menyprogrammet! 
Dette kommer av at temaer ofte 
i nneholder lange f i lnavn, og den 
utpakkeren som l igger i meny
systemet vårt klarer bare korte ! 

TEKNO 

Fi lnavnene bl ir  altså feil , og te
maene fungerer ikke som de 
skal .  Heldigvis l igger jo Win
Zip95 på CDen også , så det er 
jo bare å in stal lere det og pakke 
opp med det i stedet . . .  

Nåvel, nå  h a r  jeg ikke tid til 
å s i tte her og skrive lenger, jeg 
må jo  ut  og f inne flere hete sa
ker t i l  nummer 3 !  V i  sees neste 
gang!  

95: 
DlRECTX 3 
(\win95\games\directx3. zip I 
M icrosofts teknikk for å kjøre 
spi l l  i Win95 har slått igjennom 
ordentlig, og har du ikke instal
lert DX3 allerede, er det virkelig 
på tide å gjøre det nå! Nesten 
alle spillene i denne katalogen 
krever det! 

OX-BALL 
(\win95\games\dxbaIl 1 7.exe) 
DX-ball tar til der Arkanoid 
og Krakout forlot oss på 80-
tallet .  Basert på den populære 
Amiga-tittelen Megaball er DX
ball alt  du noensinne ønsket det 
av de gamle breakout-klonene -
massevis av powerups,  raske 
baller og bra lyd . Breakout - du 
har vel ikke glemt hvor morsom t 
det var, har du? 

SONICCO 
(\win95\games\sonic_cd.exe) 
Pinnsvinet Sonic tar seg ende-

lig igj ennom PC-sperren og hop
per rundt som en furie på mas
kinen d in .  Kampen står som 
vanlig mellom vår helt og den 
onde Dr. Robotnik som for
steiner Sonics venner .  Selv om 

system kravene virker uvan lig 
høye for å kjøre dette spillet, er 
det gledende å se Son ic  på en 
PC. Spi l let krever D i rectX, men 
det har du vel al lerede instal
lert . . . 

HEROES OF MIGHT 
ANO MAGIC 2 
(\win95\games\h2demo.exe) 
Jeg har lengtet lenge etter opp
følgeren til e t  av fjorårets beste 
spi l l ,  Heroes of Might and 
Magic. Jeg ble riktignok l i tt 
skuffet da j eg spi lte denne de-

moen, for det er  l i tt som 
Doom2,  bare mer av det sam
me. Men da den første skuffel
sen hadde lagt seg, er  det herl ig 
å spi l le 112,  med sin forbedrede 
gra fikk og samme fine stemning 
som i eneren .  Et av de beste ad
venture/strategi- spi l lene,  kors 
på halsen !  Du bygger opp et an
tal l  armeer bestående av mytis
ke kreaturer som drager ,  hydrer 
og cykloper, og så gjelder det 
bare å ta seg rundt i landet . . .  

SIMCOPTER 
(\win95\games\simcopt.exe) 
Maxis ser ut til å ha bl itt hekte t 
på s im-spi l l .  Nå er de t  SimCop
ter og SimGolf som gje lder ,  
begge to inkludert på denne 
CDen i demovers joner .  S imCop
ter er en  uvanl ig spi l l ide - du er  
pi lot i et redningshel ikopter og  
får reise rundt byen og gripe inn  
i ul ike s ituas joner .  Personlig sy
nes jeg at gra fikken er ganske 
grøtete og stygg, men ettersom 
spillet er  så spesielt e r  det l ike
vel klart spi l lbart. Musikken vet 
j eg ikke om j eg skal hate eller 
elske .  Jovisst, Wagners  valky
rieritt er pompøst og skjebne
fylt. Men hele tiden? Og i et heli
kopterspi l l? 

NEW BEAT TRANCE
MISSION 
(\nin95\sound\ntbmdemo.exe) 
E r  du som jeg - ønsker du ofte 
at det fantes et program som 
kunne  lage nummer l -hits for 
deg bare ved å trykke på noen 
-knapper? T ja ,  her er program
met som gir alle som sier at tek
no og synthmusikk bare er « å  
trykke p å  e n  knapp" van n  på 
mølla. Men vent! Dette pro
grammet er heftig! Ved å kl ikke 
på et antal l  instrumentknapper 
(veldig begrenset i denne demo
en ,  dessverre) får du u l ike tran
ce- og teknolyder til å dunke i 
takt. Morsommere kan man nok 
ikke ha det med et lydkort .  Må 
prøves !  



SPACE ROCKS 3D 
l\win95�ames\Sr3d95sw .exe) 
Dette er en modernisert vers j on 
av det gamle spi l let Asteroids . 

Du glir omkring i verdensrom
met ,  a l t  e r  fryd og gammen,  men 
så plutsel ig dukker det opp en 
as teroidsverm som truer med å 
knuse det l i l le romskipet d i tt. Så 
det gjelder å skyte v i l t  omkr ing 
seg og sprenge rom lingene .  Men 
det er  ikke alt :  Du er  nemlig ikke 
ensom i rommet. Nå og da duk
ker det opp fiendeskip som vil ta 
deg til fange . 

LET_S DRAW 
l\win95�raphic\lddemo.exe I 
Let_s Draw er et lett og m or
somt for å b-

ber. Det inneholder flere for
skje l l ige type r av neser ,  mun
ner ,  ører ,  skjegg osv . ,  som man 
klistrer inn på et tomt ansikt. 
Kombinas jonsmul ighetene er 
mange. I denne demoen kan 
man bare tegne karikaturer,  
men f lere typer finnes i det or
dentlige programmet. 

DOS: 
REVENGE OF FROGGIE 
I\dos�ames\rof.zip) 
Enda et gammelt arkadespi l l  
som bl ir  g jenfødt på PC .  Frosken 
Froggie må først ta  seg  over 
veien der bi lene kjører, og der-

etter over elven hvor krokodil le
ne holder ti l .  Uutholdelig, men 
veldig søtt .  

MZOOM 
I�os\graphic\mzoom 1 Oa.zip) 
CD-ROMen har fraktal-spesial i 
dette nummeret ,  satt sammen 
av TEKNOs medarbeider Mika
el Sundmark, som gir denne 
beskrivelsen av innholdet :  

- Sett på deg romdrakten og 

zoom i vei ,  inn i det frakta le 
rommet. Fym W inneholder som 
vanl ig en spennende bland ing av 
cyberpsykedelia.  Nedenfor  ser 
du en stil ig innzooming av Man
debrot-fraktalen. Foruten å lage 
fraktalb i lder kan du også kom
ponere funky fraktalmusikk med 
de programmene som finnes på 
CDen. Musikk i form av moduler 
få r du  bl .  a .  fra den norske grup
pen Sublevel3 . De har s luppet 
del tre av deres ambien t/techno
mus ikkdisk Submerged . Du 
finner også et par moduler som 
lesere har bidratt med . Leser
nes største bidrag er  l ikevel 
GALLERIET, som er ful lstappet 
med vakre bi lder .  Demoscenen 
byr på syv demos og en rapport 
fra Wlred 96. Avslutningsvis 

har vi en ny ladning av Vin
ceworld , disse utrolig crazy 
multimedia-opplevelsene . . .  

CARIOON 
l\dos�rahplc\toon30.zipl 
Dette er et program der du kan 
lage dine egne animasjoner og 
sette mus ikk til dem . Du kan 
både tegne egne figurer og l ime 
inn ferd ige . 

� MZOOM ... r:1 . -

IEKNO 



TEMA: KRYPTERING PÅ NEnET 





Det sies ofte at Inter
net ikke kan virkel ig
gjøre sitt enorme po
tensial som markeds
plass og kommunika-

I sjonskanal før dets 
sikkerhetsproblem 
blir løst. 

AV TOMMY ANDERBERG 

Mens dataindustri og borger
rettsorganisasjoner i årevis har 
talt for bedre datasikkerhet og 
dereguleringer, har politikere, 
politimyndigheter og etterret
ningstjenester krevd skjerpede 
lover og økte kontrollmuligheter. 
Det hele er blitt vanskeliggjort 

I 
av at en holdbar løsning krever 
overenskomster mellom land II med svært forskjellige interes
ser og rettstradisjoner. 

Spesielt USAs restriktive 
Innstilling har vært problema-

I tisk, på grunn av amerikanske 
selskapers dominans i IT -verde
nen. I løpet av sist høst har tå
keteppet imidlertid klarnet, og 
en verdensstandard kan nå 
være på vei - på godt og ondt. 

NYTr AR, NYE REGLER 
I den kalde krigens dager be
traktet USA all krypteringsut
rustning for nøkler på mer enn 
40 biter som krigsmateriell 
«ammunisjon,. som kunne benyt
tes mot landet selv om den kom 
i feil hender. Dermed gjaldt et 
allment eksportforbud, ifølge 
ITAR (International Traffic in 
Arms Regulation, USAs våpen
eksportlover). Straffene for 
overtredelser var strenge: Minst 
4 års fengsel og en million dol
lar i bØter. 

Innen USA har det formelt 
I sett alltid vært fritt frem å kryp

tere, men myndighetenes ønsker 
om å holde igjen også her har 
vært tydelige. På syttitallet be
grenset IBM nøkkelstørrelsen i 
DES (Data Encryption Stan
dard) til 56 biter etter påtrykk 

fra NSA (National Security 
Agency [Il, etterretningstjenes
tens organisasjon for signal spa
ning, som på samme tid også 
forsøkte å drive igjennom en all
menn hemmelighetsstempling av 
all kryptologisk forskning). 

I Da stadig raskere datamas-
kiner krevde et bedre system, 
forsøkte man enda en gang å 
sørge for at avlytting ikke skulle 
umuliggjøres. CUpper-initiati
vet, som kom i 1 993, vakte be
styrtelse på mange hold: Regje
ringen foreslo en allmenn kryp
teringsstandard for all telekom
munikasjonsutrustning, basert 
på en hemmelig NSA-algoritme 
(SKIPJACK), implementert på 
en chip som staten selv hadde 
frembragt. Hver enkelt chip 
skulle inneholde en unik nøkkel, 
som også skulle finnes deponert 
i adskilte deler hos to ulike myn
digheter, og som skulle kunne 
utleveres til politiet på ordre fra 
domstolene. 

Amerikanere som mistrodde 
sine myndigheters respekt for 
reglene, minnet om 60-tallets 
«Operation Sbamrock,., da I fredsaktivisters og andre poli
tisk plagsomme personers faxer 

: ble utsatt for ulovlig avlytting. 
Andre land ble rystet av utsikten 

I 
til å bli tvunget til å tilpasse 
sine kommunikasjonssystemer 

I 
til Clipper, og dermed bli nØdt til 
å gi USA tilgang til sine egne 
nøkler. Svaret på proteststor
men ble Clipper Il, som tillot 
nøkkeldeponering hos statsuav
hengige organisasjoner på frivil
lig basis - og som industrien 

I dermed fullstendig kunne igno
rere. 

I mai 1 996 gikk teppet til 
side for Clipper Ill, eller «Key 
Management Infrastructure,. 
(KMI). Under KMI inneholder 

& CYBERSPRCE 

I Til å begynne med kunne re- vilkår: Leverandørene må innfø-
aksjonene sammenfattes med re støtte for KMI innen to år, el- I 
enda en skuldertrekning, men ler gå tilbake til nøkler på hØyst 
den 1 .  oktober gjorde Clinton- 40 biter. Kombinasjonen av 

I administrasjonen et avgjørende kjepp og gulrot ga resultat: 
trekk (<<Clipper IV,.): Man ko- Tross hard kritikk (vel sammen-
plet KMI til eksportspørsmålet. I fattet av PGP på (21) tilkjennega 
Den amerikanske dataindustrien en rekke selskaper - mM, Ap. 
hadde lenge hevdet at ITARs re- ple, Hewlett-Packard, Sno, 
gler for krypteringsmykvare ikke DEC m. fl. allerede dagen etter 
var tidsmessige, og at de bare regjeringens uttalelse at man 
skadet landets (og deres) økono- hadde dannet en allianse for å 
mi ettersom både kunnskaper utvikle den nødvendige tekn ik-
om kryptologi og kraftige kryp- ken. 
terlngsprogrammer fra uten- I midten av november ble 
landske konkurrenter er allment alliansen utvidet med bl. a. MI· 

I tilgjengelige utenfor USA. crosoft, Netscape og Intel, 
Under EAR. (Export Admi· og man kunne presentere en 

nistration Regulations), de nye løsning som på sett og vis gikk 
regler som ble offentliggjort i utenfor KMI: ICF, International 
oktober og som begynte å gjelde Cryptography Framework, som 
1 .  januar i år, får kryptering- innebærer at datamaskinen selv 
sprogram for nøkler på opptil 56 holder rede på hva som er til-
biter eksporteres, men på ett latt. 

hver kryptert melding et spesielt • 

felt (<<recovery field,.) med selve 
nøkkelen, kryptert og lesbar kun 
ved hjelp av en annen nøkkel. 
Det er den siste som forvares 
hos en cEscrow Authority,., som 
kan være statlig eller uavhengig 
(men sertifisert av myndighete
ne). 



INTERNET & CYDEnSpnCE 

I Nye PCer skal utstyres med 
'

d rag å overtale andre land til å I ler av (fullt lovlig) NSA-av-
maskinvarestøtte for en rekke inn føre KMI .  Innen USA skal I lytting uten domstolsbesIut-

I kraftige krypteringsalgoritmer - systemet være frivill ig. men re- ning hvert år. Det andre er I men om. hvordan og på hvilket g jeringen har en uttalt ambis jon Frankrike, der all krypter-
nivå de kan benyttes skal avgjø- om å oppmuntre til dets spred- ing i lang tid har krevet 
res av en plug-in modul (PAT. ning ved selv å kjøpe og på an- nøkkeldeponering .  
Policy Activation Token)  i form nen  måte støtte utviklingen av I Diskusjoner om inn føring av 

I av et smart kort eller av pro- KM I-programvare. S trategien e r , l ignende reguleringer pågår 

I gramvare som hentes ned fra åpenbar :  Om KMI blir til s trekke- også i Holland .  Sverige og Tysk-
spesielle servere. og som bl ir l ig vanl ig utenlands  og i den land - og i EU-kommis jonen . 
det eneste s om må tilpasses  ti l  egne statsforvaltningen .  så kom- som forbereder fors lag om et 

I ulike nasjonale bestemmelser mer alle så småningom til å bli  I alleuropeisk system for nøkkel-
(og byttes ut når disse foran- tvunget til å følge etter av kom- ' deponering. 
dres) . patibi l itetsgrunner. selv uten I En gjennomgang av s ituas jo-

I dagens s ituas jon innebæ- noen kontrover siell lovstiftning. nen i resten av Europa viser at ! rer ICF at datamaskiner som Mye taler for at det bl ir s lik. De I det bare er Norge . Danmark og 
selges innen USA kommer til å innenlandske motstanderne kan Finland som fortsatt har tatt 

I ha fullt påslått kryptering . m ed møtes med at KMI ( formelt) er klar s til l ing for fri kryptering. 
eller uten KM! .  mens de som går frivill ig. Andre land kan lokkes I men debatten pågår overalt. og 
til eksport må benytte KMI for med ubegrensede nøkkel lengder I mange forandringer er å vente i 

I nøkkellengder på mer enn 40 bare de oppretter egne E scrow nærmeste fremtid .  I biter . Land som krever spes ielle Authorities og får i s tand avtaler En  stadig oppdatert sam-
ti l latelser for kryptering ( bl .  a .  om utlevering av enkelte nøkler I menfatn ing av den aktuelle situ-
I s rael. Russland og Saudi-Ara- til U SA. på ordre fra domstole- asjonen land for land. finner du 

, bia) kommer til å få sine egne ne .  I på 
[ 3 1 .  I skreddersydde PATs. Microsofts .  In tels og Apples I ti ls lutning innebærer at så godt STOREBROR SER DEG 

BLIR KMI VERDENS- I som samtlige fremtidige person- Det grunnleggende spørsmålet I STANDARD? l ige datamaskiner kommer til å som man må besvare for å kun-
Den amerikanske dataindustr ien ha innebygget ICF - støtte. uan- ne ta stilling for el ler mot KMI .  
g jør nå s itt beste for å selge I s ett om kløperne ønsker det el- er om enkeltindivider skal ha I IC F-konseptet til omverden . I I ler ikke. A utnytte de innebygde I rett til en egen . fredet sfære .  
den  grad som KMI  i det he le  tatt krypteringsfunksjonene . og der- Å motivere forbud mot fri 

I nevnes i PR-u tsendelsene . så er med KMI .  blir derfor enkles t  og kryptering med faren for at nar-
det bare som en overgangsløs- I bill igst også for programvare- kotikahandlere og terror is ter 
ning mens USAs eksportregler produsenter utenfor USA. skal gjøre seg immune mot av-
jus teres .  I To europeiske land har lytting og husransakelser .  er i 

Men fra Cl in ton-admin istra- allerede stilt seg bak ICF. beste fall dumt. Ingen kan h in-
sjonens s ide synes ingen tegn på Det ene er Storbritannia, dre forbrytere i å utnytte « ulov-
s like hensikter - tvertimot. I no- med 8000 domstolsavgjø- l ige» krypter ingssystemer ( f. 
vember ble en spes iell «krypto- I reiser om politiavlytting og eks .  det  allment tilg jengelige 
ambassadør» u tnevnt. med opp- ytterligere 40000 ( ! )  tilfel- PGP) for å beskytte sin virk-I 

somhet mot innsyn. De som kan 
bli avlyttet med KMI er vanl ige 
mennesker - og blant dem reg
nes pOl i ti ske aktiv ister .  fagfore
n ingsledere og journalis ter. 

Dessverre har knapt  noe 
land. ikke en gang Norge og Sve
rige . h i ttil unngått skandaler i 
forbindelse med overdreven av
lytting og registrering av <.mis
tenkte» personer .  Et samfunn I kan ha aldri så  fortreffel ige lo-
ver . men de som er  sa tt ti l å t il-I lempe dem er likevel alltid bare 
mennesker .  Det g jelder etterret-

I ningstjenester. politimyndighe
ter .  domstoler. og ikke minst de 

I funksjonærer som så smånin
gom skal ta hånd om hundrevis 
av mill ioner av KM I -nøkler. hver 
og en i s tand til å avsløre s in ei

I ers aller mest følsomme infor-
mas jon .  

Hvem skal overvåke over
våkerne? 

[ 1 1 http://www.nsa.gov 

[2 1 http://www.pgp.coml 
privacy/privacy.cgi 
#Position 

[31 http://cwis.kub.nll-frw/ 
people/koopsllawsurvy . 
htm 

FRIHET: Skal enkelt
m ennesket ha rett til en 
egen, fredet sfære? 

TEKNO 



Programmereren Phi l  
Zimmerman n  f ikk en 
l i ke ubehagel ig  som 
effektiv i ntroduksjon 
ti l  IT AR etter å ha lagt 
ut s in  freeware PGP 
(Pretty Good Privacy 
[1] )  på Usenet i jun i  
1 991 . 

I AV TOMMY ANDERBERG 

PGP til later s ikker kommunika
sjon over åpne kana ler som [n
ternet ved hjelp av offentl ige nø
kle r på opptil 1 024 biter, og hem-

n. The _ .. ";0,,, � POP Hoae P.,c 

melige nøkler på 1 28 biter .  Pro
grammet ble raskt en uoffi s iell 
I nternet-standard, og resulterte 
etter en tid i at Zimmermann hav
net under FB [ s  lupe .  

Forundersøkelsen pågikk i tre 
år og b l e  først  avsluttet den 1 1 . 
januar 1 996,  da regjeringen fat
tet en overraskende beslutning 
om ikke å drive saken videre. PGP 
er  nå mer populært enn noen-

e-..t ...... .. ....... .... ..... .. 

s inne ,  og Zimmermann har sta r
tet firmaet Pretty Good Priva
cy, Inc .  [2 )  for å selge en kom
mers ie l l  ver s jon  - men ba re i 
USA. 

Hvorfor Zimmermann ikke ble 
tiltalt er uklart, men en årsak 
kan ha vært  at [TARs stadig mer 

TEKNO 

IITERNET & CY8ERSPHCE 

us ikre jur idi ske still ing. I begyn
nelsen av 1 994 hadde nettverks
ingeniøren Phil Karn [3]  innle
det et personlig korstog mot USAs 

« latterlige regler» ved å søke om 
to eksportti l late l ser :  Først  for 
boken « Applied Cryptograp
hy» , som i nneholder kildekode for 
flere kra ftige krypteringsalgorit
mer, og dessuten for en diskett 
med den samme kildekoden. Å eksportere boken gikk som 
ventet bra,  men ettersom innhol
det på di sketten kunne kompile
res t i l  en  fungerende « krypter
ingsmaskin» ble den vurdert som 
ammunis jon og belagt med ek
sportforbud:  Karns konklU S jon :  
USAs regjer ing tror ikke ba re at  
kun amerikanere kan program
mere ;  den tror tydel igvis også at 
utlendinger ikke kan skrive av en 
bok! 

E tter  en r e s u l tatlø s anke 
stevnet  han  innen riksdepa rte
mentet, som svarte med å for sø
ke å få saken ugyldigg jort .  Dom
meren avslo statens  begjæring 
den 1 1 .  desember 1 995 ;  nøyak
tig en måned senere ble foru n
der søkel sen mot Zimme rmann 
lagt  ned. 

l august 1 996 så en ny stev-

ning dagens lys : Peter Junger, 
e n  j u s p r o f e s s o r  i C l eve l an d 
(Ohio) , dro staten for retten pga . 
IT ARs allment formulerte forbud 
mot sp redning av informasjon om 
kryptering, som han anser strir 
mot den grunn lovsfe stede yt-

r ingsfr iheten [ 4 ) .  
I skrivende stund pågår Karn

og J unger-sakene fortsatt, men 
en l ignende rettssak ble nylig av
sluttet med et sviende nederlag 
fo r !TAR. Matem atikeren Dan 
Berustein hadde utviklet en ny 
krypteringsa lgoritme « <Snuffle» ) ,  
og fikk beskjed o m  a t  han måtte 
ha våpeneksporttil latel se for å 
kunne publ i sere kildekoden.  

Den 6 .  desember 1 996 slo en 
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distriktsdommer i nordre Cal ifor
n ia fa s t at  programspråk j uridisk  
sett ikke kan  skilles f ra  andre 
menneskelige språk, og at  kravet 
om publiseringstillatelse dermed 
var grunnlovsstridig. Gleden ble 
stor hos EFF (Electronic Fron
tier Foundation [ 5 ) )  og hos an
dre organi sas joner som sponset 
Bernsteins stevning av staten (og 
som bevisst  hadde va lgt en dom
sto l  med j ur i sdiks jon over S i l i 
con Valley ) ,  men den ble ikke 
langva rig. Den 1 .  januar i å r  
opphørte våpenklass i fi ser ingen 
av  krypteringsmateriale ,  og ITAR 
var dermed u te av bi ldet - men 
ikke eksportrestriks jonene , som 
stort  sett bare ble løftet over t i l  
det nye regelverket EAR, og t i l  
og med  b le  skje rpet  på  noen 

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

punkte r .  
Dermed er  det meste innti l  

videre tilbake ved det gamle, EFF 
har bedt  dommeren i Bernstein
saken ,  Marilyn Patell, om å 
granske EARs kon st i tu s jonel le  
stil l ing. Men selv om EAR felles 
av samme grunner som ITAR . 
kommer  bes lutningen ette r  a l l  
sannsynlighet t i L  å b l i  anket til 
en høyere rettsinstans .  

Vi kan altså regne med a t  det 
amerikanske rettsbråket omkring 
kryptoeksport vil fortsette lenge 
ennå. 

1 llhttp://www.ift.uio.no/ 
pgp/ 

12Ihttp://www.pgp.com 

13Ihttp://www.qualcomm. 
comlpeople/pkaru 

1 4{http://samsara.law. 
cwru.edulcomp_law/ 
jvel 

15 Jhttp://www.eff.orgl 
berustein 

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



Jeg har vervet en ny abonnent, og betaler kun kr 98,

+ porto/gebyr kr 19,- for en Microsoft gamepad. 

O Jeg har vervet to nye abonnenter og mottar en Microsoft 
gamepad GRATI S. 

O Jeg .Ønsker å spare vervingen. 

Navn 1 :  _____________ Alder:. __ _ 
Adresse: ________________ _ 
Postnr/Sted: __________ _ Tlf:, __ _ 
Navn 2: _____________ Alder:. __ _ 
Adresse: ________________ _ 
Postnr/Sted: __________ _ Tlf: __ _ 
Ververs navn: _______________ _ 
Abonnementsnr.: ______________ _ 
Adresse: ________________ _ 
Postnr/Sted: _______________ _ 
Signatur: ________________ _ 

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge.  

TEKNO 
vi l  betale 
portoen.  

SVARSENDING 
Avtalenr. 117 000/444 

Majorstua Postkontor 
0301 Oslo 



HVORDAN KAN JEG 
HENTE FILER RASKERE? 
Til min store ergrelse blir filene 
stadig større, mens overførings
hastigheten stadig blir lavere. Om 
man skal laste ned noe morsomt 
fra nettet, ender man gjerne opp 
med å bruke nere timer. Selv de 
minste spilldemoene er jo nå på 
nerfoldige megabytes .  Ja, 1 0 MB 
store filer er slett ikke uvanlig. 
Dette er en sann plage, om jeg 
skal hente ned ting fra en server 
i USA, for eksempel. Med Tele
nors nye fordoblede priser.  som 
ifølge dem selv stadig blir lave
re, er det nesten rimeligere for 
meg å kjøpe det fullverdige spil
let enn å laste ned demoen fra 
en treg linje! Er det noe jeg kan 
gjøre for å korte ned nedlasting
stiden? 

Slcybert 

Det er et tankekors a t  telesel
skapene tiener penger på å leve
re en dårlig tjeneste! Heldigvis 
er det flere ting som kan gjøres 
for å hindre personlig konkurs 
etter en tung nedlasting. Den vik
tigste er kanskje å laste ned file
ne mens vertslandet sover. USA 

I jigger 8- 12 timcr bak oss i tid, 
I så det lØnner seg å laste ned fi

ler tidlig på dagen eller om nat
ten. Natten er nok å foretrckke, 
siden tellerskrittene ikke er fuJlt 

dyre da. A vstand til vertsser
hvor filene ligger, spiller 

dessuten en stor rolle. 
Det lønner seg å hente ned 

filene fra en seIVer som er så 
nær Norge som mulig. Dessverre 
oppgis det sjelden mer enn et par 
nedlas tingsalterna tiver, og du 
skal ha flaks om et av dem fører 
til en lokal server. 

Men her følger et smart triks: 
Istedenfor å laste ned filen fra 
en treg server, merker du deg 
bare filnavnet og filstørrelsen. Så 
går du til FTP-search, en søke-
tjeneste som lar deg søke i alle 
filer tilgjengelige fra Internet: 
http://ftpsearch.ntnu.no/ftp
search/. Her skriver du inn fil
navnet, helt nøyaktig. Etter sø
ket vil du få frem en liste over 
alle steder hvor filen er lagret. 
Merk deg etternavnet på hosten, 
og du vjJ se i hvilket land den 
befinner seg . •  se er Sverige, .no 
er Norge, .uk er England, .de er 
Tyskland osv. 

Et annet smart triks når du 
har fått en del alternativer, er å 
starte nedlastingen av mange lo
vende kopier av filen samtidig. 
Etter et par minutter kan du mer
ke deg hvilken som har kommet 
lengst, og så a vslutter du de an
dre. Disse metodene er svært ef
fektive, og vil nok snyte Telenor 
for en god del tellerskritt . . .  :-) 

JAVA 
Hei. og takk for et fint blad. Det 
er imidlertid en ting jeg ikke har 
helt klart for meg ennå: Trenger 
man et  eget program for å lage 
Java-filer? l så fall - hva heter 
det? 

Pål H. Nygaard 

Mange er noe forvirret med hen
syn til hvordan man kan lage Java 
applets, disse småprogrammene 
som kan kjøres i et vindu på 
hjemmesiden din. For tiden fin
nes det et utall utviklingsmiljø 
for Java. De beste av disse, etter 
min mening. er Symantecs cafe 
og Microsofts JiisuaJ J++. Her 
finner du alt som behøves. levert 
med et godt og enkelt brukergren
sesnitt. De koster imidlertid pen
ger, Et alternativ som er helt gra
tis, er Java Det'eJopment KJt 
fra JavasoJt. Denne er ikke fullt 
så brukervennlig og kraftig som 
de to førstnevnte pakkene, men 
den gjør jobben. 

Java Development Kit finner 
du på http://www.javasoft.com 
og på CD-ROMen som fulgte med 
i TEKNO nr. 4/96. Om du er in
teressert i å se nærmere på an
dre verktøy for Java-utvikling du 
kan hente ned, er GameLan et 
godt utgangspunkt: http://Jmw. 
gameJan. com. 

HVOROM SUPPER JEG 
UØNSKET E-MAIL? 
Jeg lurer på om det er en måte å 
beskytte seg mot uønskede e
mails på? Jeg har støtt på men
nesker som nærmest har rent 
meg ned med elektronisk post et
ter at j eg har vært aktiv i for
skjellige diSkusjonsgrupper. Det 
er mange som ikke klarer å hol
de diskusjonen på et saklig nivå. 
og de har gjerne fantasifulle e
mailadresser som 'morpher666' 
og andre barnslige pseudonymer 
de gjemmer seg bak. og gir der
med blaffen i ordvalg og skikk og 
bruk. HJELP! 

Rand/ Berg 

Siden det på godt og vondt ennå 
ikke finnes noe cyberpoliti. er den 
enkelte nødt til å beskytte seg 
selv mens man surfer i farlige 
farvann. 

Det beste rådet jeg kan gi deg 
er vel å sørge for å bruke et e
maiJprogram med en funksjon for 
automatisk sortering a v  post. 
Eudora er et slikt program. og 
det kan helt enkelt programme
res til å slette all post fra en 
spesiell avsender. Om du gir din 
plageånd beskjed om at han cr 
oppført i en slik liste, er risikoen 

IDOLER PÅ NETrET: Kan 
man uten videre hen te ned 
bilder av Spice Girls eller 
andre idoler på n ettet. og så 
bruke dem på sine egne 
hjemmesider? 

liten for at han sender deg flere 
e-mai/er. 

KAN JEG FRln BRUKE 
BILDER JEG FINNER 
pA INTERNET? 
Jeg lurer på om man kan legge 
bilder på s in hjemmeside som 
man har hentet ned fra Internet. 
Finnes det copyright ' eller noe 
sånt om man tar bilder av band. 
f. eks . Spice Giris, og legger på 
hjemmesiden sin? 

Alex 

Det regnes som god skikk alltid å 
spørre om lov til å bruke materi
ale fra andres sider på Internet. 
De aJ/er fleste er greie og sier ja, 
men de kan lage mye bråk om de 
finner ut at  du har benyttet deg 
a v  bilder de har laget uten at  du 
har spurt om lov først. Dette gjel
der for øvrig også andre elemen
ter på siden, som musikk. Java 
applets og tekst. 

Mange steder står det uttryk
kelig at materialet er beskyttet 
av copyright. Så derfor: .Spør 
ALLTID om lov før du bruker an
dres ma teriale! 

PERt FOR ALLE 
Hvordan kan jeg få tak i Perl? 

Hilsen Fredrik 

Dette programmeringsspråke t  
kan hentes gmtis n e d  fm nettet. 
og en av de bedre Per/-kildene 
vil du finne på http://www.
perJ.cOln/perl/. 

Den vanligste plattformen for 
Perl er UNIX, men språket finnes 
også for andre operativsystemer. 
På URLen over vil du finne C
kildekoden for PerI. Den kan så 
kompileres til å passe hvilken 
plattform du måtte ha. Selvsagt 
er det tungvint å måtte kompile
re kildekoden før du kan bruke 
Perl, så et bedre alternativ er 
kanskje å hente ned den ferdig
kompilerte koden for ditt opera
tivsystem. 

Nå skriver du ingenting om 
hvilken maskintype du har, men 
generelt kan du bruke en søke
motor (for eksempel http:// 
www. excite.com) og lete etter 
disse nøkkelordene: 'Perl <ditt 
operativsystem> binaries 
download'. Du vil da finne en 
liste over alternative nedlastings
steder. Pass på at du får tak i 
Perl med versjonsnummer 5 el
ler høyere. 

S I M 
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Når alt er mørkt, O 
kaldt og håpløst ••• G 
Alt er mørkt, ka ldt og 
vanskel ig .  Sjefen ha
ter deg, og kjæresten 
har  forlatt deg.  D u  vet 
at ingenting noensin
ne kommer t il  å b l i  
bedre. D u  kan i kke en 
gang trøste deg med 
dine gamle Joy D ivi
sion-album, ettersom 
stereoan legget er 
ødelagt. Det abso l utt 
eneste som fungerer i 
l ivet d itt, er  Internet
ti l kop l i ngen.  Da e r  
det k l a rt  for en passe 
stor dose av Usenet
nyhetsgruppen 
«a lt.angsb!  

I AV ULF HARNHAMMAR 

Her prater man om alle angst
skapende problemer man har i 
sitt forferdelige l iv, g jerne med 
smarte filosofiske referanser fra 

en eller annen C amus-bok man 
ne ttopp har l e s t. Det finnes en 
alvorl ig undertone i denne grup
pen ,  men de fleste som poster 
innlegg har en viss d istanse ti l  
det hele,  og tar det ikke totalt på 
alvor he le  tiden.  Det er også ett 

TOTAL T UT FLIPPA: 
TheDavid er en av nett
angstens riddere som du 
møter i nyhetsgruppen. 

av de best fungerende virtuel le 
samfunn jeg har støtt på ute på 
nettet, med mange s tamgjester 
som tilsynelatende også kjenn er 
hverandre privat. 

Noen av nettangstens r idde
re fremstår som ganske vettuge 
mennesker (Lawyerboy, Layo), 
mens andre (TheDavid, St-Jen-

GLEM IKKE: Det er aldri så 
ille at det ikke kan bli be
tydelig verre - sjekk bare 
inn på Angst Central! 

nifer-of-the-Knjfe) virker totalt 
utfl ippa .  

En  spennende gruppe er  det  
i a l le  fa l l '  Den har mye The Real 
World-atmosfære,  bare enda 
smartere og enda mer på or
dentlig. E t  b ra sted for å få tak i 
gode boktips ,  er det også .  

For mer in formasjon er det 
bare å surfe t i l  web-sidene 
Angst Central på http:// 
www.angst.org og A Look 
At Alt.Angst på http:// 
mickey.iafrica.coml-alley· 
cat/angst.htm ! 

Send et lIirtuelt postkort 
Venner og kjente fyl ler å r. D u  kan i kke for d itt 
liv finne snai l -ma i l -adressen ti l den der hyg
gel ige personen som sendte postkort ti l deg 
fra den andre siden av jordkloden.  

I AV MONIKA ORSKI 

Kanskje vil du ganske enkelt  sen
de noen en  k japp hilsen, men sy
nes at e-mail på to l in jer  b l i r  l itt 
tr ist .  Da kan du sende et  virtuelt  
postkort - eller hvorfor ikke en 
virtuell blomsterbukett? 

Det finnes f lere WWW-sider 
med var ianter  av de virtuel le 
postkortene. Alle fungerer s l ik at 
man velger postkortmotiv, angir 
mottakerens mailadresse og skri-

ver en hi lsen. Når det er klart, 
få r mottakeren en mail om at  
han/hun har et pos tkort å hente 
på en bestemt WWW-adresse, og 
kan s e  på de t  i s in browser.  En
kelt, '  og som regel bl ir  det meget 
godt mottatt ! 

En gammel ,  pål itel ig post
korttjeneste med et s tort utvalg 
bilder er The Electric Post· 
card på http://postcards . ·  
www. media . mit . e du/Post
cardsl. Den har også den kj ekke 

egenskapen at man kan benytte 
HTML-kode i budskapet. En u t
merket anledning til for eksem
pel å v ise noen en fin WWW-s ide 
gjennom å legge inn en lenke. 

En  annen fin variant finnes 
hos The Park på http://mlw.
the-park. com/. Her finnes alt  
mulig s om gjør nettba sert kom
mun ikas jon enklere ,  som chat 
rooms og - naturligvis - virtuel
le postkort .  Her' finner du en hel 
avdel ing med den innbydende 
overskriften Virtual Gifts. For
uten de tradis jonelle kortene kan 
du her også sende virtuelle blom
sterbuketter .  En  virtuell blom
sterbukett er  naturligvis et b i lde 
av blomster med en hi l sen til. 
Perfekt for en el ektron isk flørt !  

Klar  for nok en 
runde med o nline
s p i l l  på nettet? Som 
van l ig trenger du 
S hockwave e l ler  en 
nyere verSjon av 
N etscape for å ha 
glede av d isse 
l i n kene.  

QUATRIS 
Al le har vi vel vært borti Tetris 
en e l ler  annen gang,  du vetdet 
spi l let de bruker ti l  opplæring 
av m u rere. Denne varianten 
heter Quatris, og er i prinsip
pet akkurat det samme. Så 
fi n n  frem m u rerspaden og bl i  
med på laget! 

http ://www3.imperium. 
netl -onedan/Saturday I 

games/quatris.html 

CLEVERCHESS 
Sjakk har dype tradisjoner, 
også i elektronisk form . Med 
CleverChess spi l ler du  for en 
gangs skyld i kke mot data
maski n e n ,  men mot en annen 
person - på I nternet. Her kan 
du også sende meldinger ti l  
motspi l leren din - f .  eks . i den 
hensikt å psyke ham el ler hen
n e  ut ,  sånn at DU vinner . .  ! 

http ://clevermedia.com/ 
arcade/chess.html 

KRYSSORD 
Mer hjernemosj o n ,  i form av 
elektro n m isk kryssord ,  får du 
i The CleverMedia Cross
word Puzzle. Svarene spret
ter opp på skjermen når du 
ø nsker det. Kryssord er gøy, 
h usk at m i l l ioner  av ukeblad
lesere ikke kan ta fei l !  

http ://clevermedia.com/ 
arcade/xword . html 

TEKNOs online-guru : 
Kristian Hannestad 
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Plug-ins SORl gir deg 
Internet har a l lerede mistet sin evne ti l å 
overraske og imponere mange av oss. De a l ler 
fleste baserer sine web-presentasjoner på 
HTM L-kode, og resu ltatet er l ivløse sider med 
b i lder og tekst. Dette har r iktignok bedret seg 
noe etter at Java og an imerte G IFer er b l itt  
mer  utbredt, men hvis d u  virke l ig  vi l ta en  
nærmere k ikk på hva fremtiden vi l by  på ,  er  
p lug- ins det eneste som duger!  

I AV TONNY ESPESET 

En plug-in er en tilleggsmodul 
som legger seg inn i nettleseren 
din og gir deg ny funks jonalitet .  
Når nettleseren utsettes for et 
fil format den ikke automatisk 
kjenner igjen ,  går den igjennom 
l i sten med plug-ins .  Om en av 
disse kla rer å håndtere forma
tet, blir filen sendt til denne.  
Denne prosessen e r  helt trans
pa rent for deg som bruker .  Det 
finnes i dag hundrevis a v for
skjell ige plug-ins ,  og i denne ar
tikkelen skal j eg ta for meg et 
utvalg av de mest interessante.  
De fleste plug-ins finnes i to 
versjoner,  en for Netscape og 
en for Internet Explorer. Så 
uansett hvilken nettleser du 
foretrekker, skul le du være 
trygg. Windows er den mest po
pulære plug-in-plattformen, 
men mange bl ir  også oversatt til 
andre operativsystemer. 

SHOCKWAVE 
Dette er kanskje den mest popu
lære av alle p lug- in s ,  og er vel 
verdt å laste ned .  Den kan spille 
av  mul t imediapresentas joner 
laget i det populære Director
programmet fra Macromedia. 
Mange kjente mul timediatitler 
er  laget ved h je lp av Director, 
og det t ilbyr nærmest ubegren
sede muligheter når det komm er 
t i l  inte raktive mu ltimediaa ppli
kas jone r. 

Dessverre blir sl ike appl ika
sjoner gjerne store, og det ta r 
dermed lang tid å laste dem ned 
over nettet. Presenta sjoner på 
under 50 KB er uvanlig, for å 
gjøre noe ut av det hele ,  trengs 
gjerne 200-500 KB . Dette er l i tt 
i meste laget å vente på når 
man skal laste inn en s ide .  

Men den gode nyheten e r  at 
Shockwave-baserte sider ofte er 
svært innova tive og morsomme 

WIRL: Tre inn i en ny dimensjon med WIRL, som også har 
støtte for animasjon og interaktivitet. 

å se på .  De viser tydelig hva 
som er Intern ets fremtid,  når vi 
en vakker dag får større bånd
bredde. Shockwave kan lastes 
ned fra http://www.macro· 
media.com. 

ACROBAT READER 
Denne plug-in'en er svært popu
lær, nesten på høyde med Shock
wave. Den leser ganske enkelt 
Adobes Portable Document 
Format (PDF) , som i praksis er 
ment for å erstatte HTML-kode 
der den ikke strekker ti l .  

Da HTML ble u tvikl et, var 
det få som trodde at formatet 
ville bl i  så utbredt som i dag. 
Dessverre er  det preget av alde
ren og inneholder en mengde 
begrensninge r, til tross for a t  
det stadig opp justeres. Man kan 
ikke gjøre de dra stiske forand
ringene som trengs for å fjerne 
begrensn ingene, s iden formatet  
mer e l ler  m in dre ble fastlåst da 
det ble tatt opp som standa rd
formatet på In ternet. 

Dette vil Adobe prøve å gjø
re noe med, og deres format er 
da også HTML tota lt  overlegent .  
Det e r  svært kompakt, og gir få 
begrensn inger for den som skal 
lage web-sider .  Du vil nok mer
ke stor forskjel l - i posit iv for
s tand - på s ider laget i PDF og 
side r laget i HTML .  Det er  dess
uten mye enklere å lage sider i 
PDF ,  da de fleste desktop pub
l i sh ing-program med respekt for 
seg selv kan eksportere i PDF.  
Verdt  å ta  e n  nærmere kikk på 
på http://www.adobe.com. 

VRMl 
Denne forkortelsen står for Vir· 
tual Reality Modelling Lan· 
guage. Det er et format som 
m inn er om HTML, men i steden
for å beskrive utseendet t i l  en 
fla t  s ide med tekst og b ilder,  be
skriver det tredim ens jonale ob
jekte r elle r ve rdener. 

Det var mange som tente på 
ideen om et tredimensjonalt cy
berspace da dette formatet duk
ket opp ,  og det ha r derfor bl i tt 
skrevet u ta ll ige plug- ins som le
ser VRML .  Det e r  dessverre re
la tivt få nettsteder som virke lig 
ha r benytte t seg av mul ighetene 
en tredj e d imens jon byr på,  men 
om du oppsøker  de rette plasse
ne, vil du bl i  mer enn tilfreds-

stilt i 3D-avdel ingen.  En av de 
mer sofistikerte VRML plug
in'ene er  WIRL, fra VREAM. 
Den er svært rask, og ha r også 
s tøtte for animasjon og interak
tivitet . Du  finner den på http:// 
\V\V\V. vream. com/. 

REALSPACE 
Som sagt er det mange som ha r 
fal t  for tanken om et t redimen
s jonalt  cyberspace i ekte John· 
ny Mnemonic-st i l .  En foreløpig 
nokså unyttig, men morsom, 
plug-in er RealSpace. Den er i 
essensen en VRML-Iese r, men 
bruker  en  genuin teksturer ings
tekn ikk for å gi i l lus jonen av fo
torea l ist isk 3D .  Hent den på 
http://wwlV.realvr.com. 

CINEWEB 
Om du er interessert i bevege li
ge  bi lder ,  vet du a t  det  finnes et 
rikt antall  formater å ta hensyn 
til. Du har MPEG, Quicktime, 
Video for Windows og Auto· 
desk Animators FLI for å 
nevne de viktigste .  Tradis jonelt  
ha r man måttet laste ned en 
plug-in for hvert  av  d isse  forma
tene,  men CineWeb håndterer 
faktisk alle. Riktignok må du las
te ned de forskjel l ige modulene 
sepa rat ,  men det hele er lagt 
opp s l ik a t  i nstallas jonen går 
gre iere enn vanl ig .  Det beste 
med denne plug- in'en er at  du 
kan se animas jonen m ens  den 
lastes ned, så du har de rmed 
mul igheten til å avbryte nedlas
tingen om du ser at f i lmsnutten 
ikke er  noe for deg. Programmet 
er foreløpig kun for Netscape, og 
ka n hentes ned fra http:// 
\V\V\V.digigamLcom. 

OUVR 
De vanl ige fil formatene for lag
r ing av levende bi lder er  bra ,  
men på grunn av begrenset 
båndbredde er de temmelig 
ubrukelige på nettet. OLIVR be
nytter en ny type fraktalkompri
mer ing som gir fantast iske re
duksjoner  av fi lstørrelsen ,  u ten 
at kval i teten bli r nevneverdig 
dårl igere enn ved bruk av tradi
s jonel le kompr imeringsmetoder .  
Frakta lkomprimer ing e r  et 
spennende felt ,  og j eg håper 
dette formatet vil bli s tøttet som 
standa rd i nettlesere fremover. 
For å la ste ned OLIVR og kikke 



et bedre li" på nen 
!MOD�� 

e"Provlde.dbY� 
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See more examples on 
the Fashion 
-

OLlVR: Ved hjelp av unik fraktalkomprimering, leverer 
OLIVR lange animasjoner i god kvalitet med rekordfart. Her 
kan du rotere kameraet rundt modellen ved hjelp av musen, 
for å studere klærne fra alle kanter. 

på en rekke demoer,  kan du 
svippe innom denne 
http://w\\w.olivr.com . 

ICHAT 
Det er l i ten tvil om at det som 
gjør Internet så fascinerende er 
mul igheten til å få nye impulser 
fra så enormt mange mennesker  
over hele verden . Det er nær
mest  ikke den tanke som ikke 
l igger u ttrykt på I n ternet .  Flere 
og flere mennesker treffer gode 
venner på ne ttet, og det  f innes 
etter hvert  en god del h i s tor ier 
om giftermål som resultat av 
flørt  i cyberspace . 

En av de mest  populære må
tene å bli k jent med andre m en
ne sker på ,  er ved h jelp av et av 
mange chat-programmer .  IRC 
er  noe de fleste har hørt om ,  
men de t  f innes også andre vari
anter .  Om du instal lerer ICHAT 
plug- in 'en,  vil et l i te chat-vindu 
automatisk dukke opp på s ider 
som støtter dette .  Dette åpner 
opp for spenn ende mu ligheter ,  
og gir s idene en  helt  ny dimen
s jon .  Nå kan du ikke lenger bare 
lese sidene som inneholder stoff 
som interesserer deg , du kan 
også diskutere det med andre . 
med de samme interessene !  E t  
genial t konsept  d u kan finne u t  
mer o m  p å  http://w\\w. 
ichat. coml 

VIRUSAFE WEB 
Det er lett å bli paranoid når 
man hører om den voldsomme 
trusselen elektron iske virus 
v isstnok skal representere .  I n
ternet er en yngleplass for disse 
gufne små programmene, så det 
er viktig å beskytte seg mot uøn
skede parasitter når man laster  
ned ting. 

Dette er en kjede lig prosess ,  
om man da ikke har installert 
ViruSafe. Dette programmet 
leser automatisk igj ennom filen 
du laster ned, og S jekker den for 
deg. Programmet klarer også å 
finne vi rus i ZIP-fi ler ,  noe som 
er viktig siden de fles te fi lene du 
kommer t i l  å laste ned er lagret 
i dette formatet. Dette betryg
gende l i l le programmet øker s ta
dig i popular i tet, og finnes på 
http://www.eliashim. coml. 

RADIO PÅ NETTET! 
" � ... - -._,..�,-_ .... -

a..dio Desti.&, Rece1ftc 

Ved h j elp av ny komprimerings
teknologi er  det nå bl itt mulig å 

REALSPACE: RealSpace gir en nærmest fotorealistisk 
opplevelse i sanntid, takket være en finurlig 3D-teknikk. 
Du kan kikke rundt i alle retninger ved hjelp av musen. 
Et genialt konsept for reisebyrå! 

I want to add Chat 
to my Web Site " 0  

EnttrChatI..2lbs ____ 

I want to 
Chat . . .  

,.,...\4IIobsilewit/> Chat! 

Htu..ul"'" Ilk Magl!..,t • !I!.!!i!�l 
� ....... Nstl!!?!l; ...,,, Fm CNI '''W''f 

ICHA T: Nå kan du ikke lenger bare lese sidene som 
inneholder stoff som interesserer deg, du kan også diskutere 
det med andre med de samme interessene! 

overføre radiostas joner l ive 
over I nternet. Destiny har la
get en Internet-pakke med nav
net Dice. Den inneholder blant 
annet deres Radio Destiny 
Receiver, som gir deg tilgang 
til en rekke radiostas joner .  Så, 
om du er le i  av P3 og alle nær
radioene , ta en tur innom http:/ 
/w\\w.dice.netlradio.htm. 

000 AND MORE! 
Dette var alt for denne gang. Vi 
har i denne artikkelen  bare så-

vidt skummet overflaten av hva 
som er tilgj engelig av plug- ins .  
Nye, innovative programmer 
dukker opp daglig. De fleste 
plug- ins er i dag r imel ig overflø
dige s iden de ikke representerer 
noen standard ,  men de vitner 
om en tid som skal komme - og 
kan være svært inspirerende 
når man føler a t  man har sett 
det  meste på nettet. V i  kommer 
tilbake med enda mer stoff om 
plug-ins i senere numre av TEK
NO , så fØlg med !  

TEKNO 



Så har  det hendt igjen.  Et l ite anta l l  dr itt
sekker har  lykkes å ødelegge g leden hos 
en  større gruppe mennesker. 

I AV MIKAEL SUNDMARK 

� � Du har  kanskje kommet i kontakt med Enterpri· 

CD-ROM se 1 70 1  en el ler annen gang. De er en av Amer ikas  
KATALOG, powwow største forhandlere av spi l l  og hobbyartikler . Benytter 
du PowWow har du  s ikkert vært på h jemmesiden deres .  der de 
hadde en meget bra nett-tjeneste for PowWow-brukere.  

PowWow er et meget bra kommunikas jonsprogram hvis oppga
ve det er  å forene mennesker .  På Enterprise 1 70 1  kunne du gå 
med i og starte PowWow-stammer .  eller om du vil - små klubber 
eller foreninger. De kalles for Tribes ( stammer) ettersom organi
sasjonen Tribal Voice og deres programvare PowWow baserer 
seg på tradis joner fra nordamerikas indianere. Denne t jenesten 
var gratis. som alt annet som har med PowWow å g jøre .  Etter
som PowWow allerede var veldig populært. var det ikke overras
kende at man etter ett år hadde over 1 m ill ion innlogginger per 
måned. 

LAME POBLER 
Med den økende mengden glade brukere .  økte naturl igvis også 
mengden av uansvarl ige. p in l ige brukere. Sånne som man alltid 
må bære over med i s l ike sammenhenger .  De savnet respekt for 
ideell virksomhet. og forstod ikke konseptet med kostnadsfrie 
nett-t jenester . Således begynte de å sti l le krav til Enterpri
se 1 70 1 . og overøste dem med supportspørsmål .  De ansvarlige på 
Enterprise 1 70 1  henviste alle spørsmål ti l Tribal Voice. der det 
finnes en meget bra brukerstøtte. Men denne lille gruppen lame 
og uintel l igente vesener kunne ikke akseptere det svaret. og star
tet en mindre mai lkrig mot Enterprise 1 70 1 .  Det hele utartet til 
meget utrivelige b rev. og når noen til slutt fikk tak i e-mailadres
sen til eieren av Enterprise 1 70 1  og kalte ham for « fueking ass
hole» . rant begeret over .  Den 1 .  januar 1 997 ble t jenesten 
stengt. ti l mange uskyldige brukeres store sorg. Teknos stamme 
TeknoTribe som ble startet bare en måneds tid tidl igere . for
svant som alle andre stammer.  

TEKNOTRIBE 
Historien er l ikevel ikke s lutt med dette. Tekno jobber på en egen 
tribeserver. der vi kommer til å holde stammemøter og konferan
ser med spesielle tema. Forhåpentl igvis har vi nyheter angående 
dette allerede i neste nummer av Tekno.  Hold også et øye med 
Teknos hjemmesider .  

Mens du venter på dette .  kan du prøve den nyeste versjonen 
av PowWow. som inneholder en hel del nye finesser .  
En  av nyhetene er  mul igheten til å program
mere makroer. lage et ord el ler en hel l in je 
med ord som du senere kan sende bare 
ved å trykke på en knapp. En  annen nyhet 
er «tekst til tale» .  Ordene som skrives 
uttales samtidig på engelsk. en funks jon 
som kan være både praktisk og morsom . 
men også litt frustrerende .  I katalogen 
POWWOW påTeknos C D-ROM finner du to 
vers joner av PowWow. en 1 6-bits og 
en 32-bits . Ugh! 

TEKNO 

Exit fax 
• UUNet. som håndterer en 
stor del av Internets kommersi
elle trafikk i USA. bare vokser .  
Firmaet gikk nylig sammen med 
telekom-selskapet MFS Com
munications. og har allerede 
annonsert planer om ytterligere 
en fus jon .  nå med leverandøren 
av langd istansetelefoni .  World
Com. UUNets s jef  John Sidg
more spår at UUNets nettverk 
om tgre å r  kommer til å være 
« 1 000 ganger større enn dagens  
he le  Internet» . Veksten ska l  skje 
på trad is jonelle telefonselska
pers og mindre In ternet
leverandørers bekostning. Små 
Internet-leverandører uten egne 
nettverk kommer til å bli slåtgt 
ut. spår  han .  og e-mail  kommer 
t i l  å ta  over faxens  ro l le .  Opp 
imot halvparten av dagens lang
distansesamtaler e r  faxtra fikk .  

• I j anuar  fyl te Apple 20 år .  
Det s iste kjempetapet hindret 
ikke selskapet fra å feire med 
et begrenset opplag samler
Macer inneholdende finesser 
som innebygget stereo og mot
taker for ka bel-TV. Kjekk sak 
for den som skulle ha 9000 
dollar l iggende i skrivebords
skuffen !  

Likevel ikke 
Internet via 
kabel-TV? 
• Mens norske kabel-TV
selskap snakker seg varme om 
telefoni  og Internet via det egne 
nettet. holder amerikanske TGI . 
verdens største firma i bran
sjen. på å droppe s in planlagte 
utbygging. som skulle legge til 
nettopp d isse t jenestene .  I følge 
Wall Street Journal sier sel
skapets administrerende d i rek
tør John Malone at planene 
var ureal istiske. og a t  man skal 
gå tilbake til å levere kun kabel
TV. USAs nest stØrste kabel-TV
selskap. Time Warner. skal 
også ha gitt opp telefon i - og In
ternet-ambis jonene. 

• WWW-konsortiet har antatt 
HTML 3 . 2  som ny «stan
dard» . Beslutningen innebæ
rer i p raksis at den utvidede 
syntaksen som allerede støt
tes av Netscape og Internet 
Explorer 3.x - i nklus ive ta
be i l e r .  J ava-app l e t s .  tekst  
rundt b i lder  m.m . .  nå  e r  t i l 
latt også for pur ister . . .  

• D E C  tar n å  imot annonser 
for visning på Alta Vistas søke
side. Vær forberedt på en pris
lapp i klasse med Alta Vistas be
søksstatistikk: Denne s i ten kan 
neml ig vise ti l mer enn 24 mil l i 
oner treff daglig! 

Send hilsen ut i rommet I 

• Romsonden Huygens kom
mer t i l  å ta  med  seg en CD-ROM 
med hilsener t i l  fremtidige rom
farere ( inklus ive utenom jordiske 
sådanne) når den setter kurs 
mot Saturn-månen Titan i okto
ber. Ved h je lp av Internet håper 

den europeiske romfartsorgani
sas jonen ESA å få inn en mil l i 
on meldinger og underskrifter t i l  
CDen. Besøk http://www. 
huygens.com for å levere ditt 
eminente bidrag til verdensrom
met! 



Urimelige 
ventetiiler 
hos AOL gir 
prisavslag 
Ameriea Onl ine ,  som nå lanse
res i Skandinavia, har hatt s tore 
problemer h jemme i USA. Den 
nye prissettingen - ubegrenset 
aksesstid for knapt 20 dol lar  i 
måneden - har ført til en kunde
s torm uten l ike ,  og mange bru
kere er blitt rammet av urimel i
ge ventetider .  I skrivende stund 
går det hele 25  brukere på hvert 
AOL-modem, og AOL tvinges nå 
under trusler om rettslig forføl
gelse, til å gi erstatning til kun
der som har fått mindre enn 1 5  
timers aksesstid i desember og 
januar .  Det snakkes om erstat
n inger på mellom 1 00% og 2 5% 
av abonnementprisen.  

Enda mer 
ra Wars 

• 
Star Wars Spe
cial Edition er 
over oss med nye 
d a t a g e n e r e r t e 
monster og bak

grunner. Forbedret bi ldekva
l i tet og en mass iv markedsfø
ringskampan je  - natur ligvis 
også på nettet. Den offis iel le 
s iden på http://www.star
wars.com er vel verd et be
søk, l i k som http://www . 
dom . netlwrd/new/index.
html, der du kan få uavhen
gige synspunkter på det hele .  

0' 

Kometen Hale Bopp er på vei ,  
o g  kan b l i  enda m e r  spektakulær 
enn Hyakutake i fj or .  På http:// 
www.halebopp. com f inner du 
en imponerende samling bi lder ,  
st jernekart og lenker for de som 
kan tenke seg å tilbringe noen 
kalde vinternetter ved telesko
pet. 

FeU belte 
Fascinert av Bo
ba Fetts stilige 
rustning med in
n e bygd  r ake t t 
drift? L e i  a v  å få 
j u l ing av denne 
flygende figuren i 

'---'-'-'-_-' Dark Forc es? 
Besti l l  d i tt eget Rocket Belt 
fra http ://www . rocket
belt .com/home.htm! Pr i 
sen? Mai l  for  info - men no
ter at  byggingen av prototy
pen sies å ha kostet sekss i f
rede beløp (i dollar ) . 

TflI /Cl 

� 

Håp tor tat enter 
Kan du  tenke deg å gjøre d i n  favoritthobby 
ti l  levebrød? Er det håp  for en ekte *nørd* i 
a rbeidsl ivet? Faktum er  at en rekke spen
nende dataselskaper konstant er på jakt et-

. ter nye ta lenter. TEKNO tipser deg om noen 
av f irmaene som kanskje e r  på utkikk etter 
nettopp deg ! 

I AV BENGT MICHAEL N ILSEN 

lndustrial Light & Magic: 
Startet av George Lucas i 
1 975,  og er et av de mest pre
st is jetunge spesialeffekt-sel
skapene. Har laget effekter i 
over 1 00 storfi 1mer ,  vunnet 
f jorten Academy Awards i ka
tegorien Best Visual E ffects og 
ni Technical Achievement 
Awards.  De søker etter en 
haug av folk, så kontakt dem 
på www. 1 dlhr.com . 

Pixar: Selskapet bak Render
man, programmet som var en 
grunnstein i produksjonen av 
filmen Toy S tory. Kontakt dem 
på www.pixar.com eller 
skriv til Rachel HannahIPi
xar, 1 00 1  W. cutting Blvd. , 
Richmond CA 94804, USA. 

Sony Pictures: Ikke bare 
Playstation ! De er også på ut
kikk etter flere folk som til 
S FX-teamet sitt, Imageworks. 
Send e-post til dem på 
resumes@Spimageworks.com 
og spør etter informasjon .  

Microprose: Har en lang 
fartstid med utvikl ing av spi l l .  
Ønsker nå å sprite opp grafi
kerstaben sin. Ring dem på 
00-44 - 1 454-326532 for å få 

ti lsendt mer informasjon .  

Psygnosis: B ruker hovedsake
lig Softimage, og ønsker  å byg
ge opp et sterkt team . De bru
ker selvfølgelig også andre 30-
pakker .  Utvikler spill og e r  et 
stØdig selskap .  Skriv til David 
Whittingham, Psygnosis Li
mited, Napier Court, Wa
vertree Technology Park, 
Liverpool L 13 1 EH. 

Resolution Recruitment 
Concultancy: Formidler grafi
kere,  kodere, mus ikere ,  o .a .  til 
aktuelle selskaper. Du kan nå 
dem på www.resolution. 
uk.com. 

HVIS DU FÅR NAPP 
De fleste firmaene søker etter 
andre talenter enn bare 20- og 
3D-grafikere .  Så ta kontakt 
med dem, hvis du mener at du 
har  noe å tilby innen web, ko
ding etc .  

liva hvis du får  napp?  Vent 
ti l du har fått svar fra andre 
(du sendte vel til ikke til bare 
ett firma?) . Vær veldig obs på 
bindende kontrakter - vurder 
dem nøye før du underskriver. 
Spør også om opplæringsmulig
heter innad i selskapet .  

TEKNO 



Finn det du leter etter 
med Internet FastFind 
Symantecs Internet 
FastFind for Win95 og 
WinNT er en pro
grampakke for deg 
som vi l finne i nforma
sjon og f i ler raskt og 
enke lt. 

I AV MIKAEL SUNDMARK 

Mange av funksjonene i IF'F fin
nes al lerede i en el ler annen 
form, på nettet el ler som pro
gramvare.  Fordelen med IF'F er 
at alt er veldig enkelt, og at alle 
programmer er integrerte, dels 

... ..... . ...... .. 
-- ' ........ 

( .. - ......, .• - .  - -
--.. 
_ .. --.. _ .. 

med hverandre og dels med ut
forskeren og din web-Ieser .  

Programmenes enkelhet gjør 
at de savner en del avanserte 
innsti l l inger,  men de fungerer 
utmerket for den vanl ige bruke
ren. Et  stort pluss for program
vare fra Syman tec er den meget 
raske og kyndige brukerstØtten 
de tilbyr på en egen nyhets ser
ver .  

/FF består a v: 

WEBFIND 
Med Webfind søker du etter in
formasjon eller filer  på Internet. 
Når du utfører et søk kontakter 
Webfind et titalls av de største 
søketj enestene på WWW, sam
menstil ler en l iste i html-format 
og sender den til din web-Ieser .  
På den måten oppnår du et 
bredt søk ,  og finner raskt det du 
søker .  

NETFILEFIND 
Med dette p rogrammet utfører 
du enkelt et archiesøk på valgfri 

EASYFTP: FTP-serverne 
ligger som kataloger i ut
forskeren. 

""" for "."..1 . ... "".." 
== 66 78 30 67 
IIUFO 66 78 30 78 

:For de smarte av oss . . .  

archieserver .  Du kan deretter 
dra og sl ippe treffene på skrive
bordet, og så kopler EasyFTP 
deg opp mot FTP-serveren og 
henter fi len. 

EASYRP 
EasyFTP gjør a rbeidet mot en 
FTP meget enkelt. Programmet 
benyttes i U tforskeren og lager 
en ny enhet med FTP-servere. 
Du kan se gjennom flere serve
res katalogstrukturer samtidig, 
og dra og slippe filene til din 
harddisk. EasyFTP inneholder 
en mengde forhånds innstilte 
mykvare-, hardvare- og spi l l
FTP-servere. 

PATCHCONNECT 
Hvor ofte oppdaterer du dine 
driverrutiner? I kke altfor  ofte 
antar jeg, ettersom det tar så 
pass tid å finne rett sted og rett 
oppdatering. PatchConnect løser 
problemet gjennom å presentere 
din maskinvare og endel av pro
gramvaren på samme måte som 
enhetsbehandleren. Åpne rett 
enhet, dobbeltklikk - og så åp
nes rett oppdateringsside i din 
web-Ieser .  

1 0.,.  
l<>rdSolh·.�._ 1996-12·16 lnl 1 0." 
, __ 1996-12·16 23017 1 0", 
__ 3... 1996-12·12 11.11 1 0.,. 

.... ... _ 1996-12·16 2116 1 0." 

O-"' � 1996-12·16 23016 1 0.,. 

' __ end""'" 1996-12·16 23016 l o.,. 
tJoIoodSMdoooE ... 1996·12·16 23015 1 0", 

lJoIoad 1996-12·16 23014 1 0.,. 

Jo6 Kn9>t  1996-12·16 230 1 4  lO", 
H� 1.12·16 2113 1 0., 
HEXEN.6EYONO _ 1996-12·16 2113 l O." 

. 1996-12·16 23012 l 

NOTIFY 
Venter du på at en demo av Un
real skal lanseres? H opper du 
ofte inn på Epic MegaGames'  
nyhetssider? Da er Notify noe 
for deg. Notify overvåker WWW
sider og FTP-kataloger en gang i 
uken, daglig eller hver t ime. 

WEBLAUNCH 
Weblaunch plasserer dine book
marks i sta rtmenyen.  En ganske 
verdi løs oppfinnelse for den som 
ikke er  oppkoplet til stadighet. 

EASYZIP 
EasyZip åpner en Z IP- ,  ARC-, 
LZH- eller LHA-fi1 i e t  vanl ig 
vindu,  der du så kan håndtere 
filene akkurat som om de var 
utpakket.  Du kan også pakke ut 
filer ved å kl ikke på høyre mus
knapp og benytte deg av pop up
menyen. 

LlVEUPDATE 
Å oppdatere IF'F krever bare et 
par museklikk. Du åpner L ive
Update ,  velger Internet- eller 
modem-oppkopling, og så lastes 
oppdateringen ned og installe
res. Veldig smidig, jeg skulle øn
ske at a l I Internetprogramvare 
hadde en sånn funkS jon .  

S C O R E : 7 0% 

NOT/FY: Når en ny 
søketjeneste duk
ker opp, oppdate
res Webfind og 
søker også på 
denne. HotBot er 
den nyeste 
oppdateringen. 

Alt innen datatilbehør, harddisker, RAM, CD·ROM, httpel/www· . datakom pan elet . no C D  brennere, multimedia, lydkort, grafikk·kort, 
skjerm�r, tapestreamer m�d mer ta PC og Amiga! 

i e - m a i l :  post@data k o m pan iet . no 
TEKNO 



(til  T t.,J 

Endel ig har spi l lmaskinene blitt voksne: Nintendo 64 et raskere, har flere � og virker � mer 

realistisk. Foreløpig kan du spi l le  Star Wars, Pi lotWings og Super Mario 64 (kåret til  verdens 

beste lV-spIl l). Og flere speMende titler er rett rundt hjørnet: F.eks. Doom 64, Wave Race, 

Goldeneye 007 , NBA Hangtime, Wayne Gretzky's 3D Hockey og FFA Soccer '97.  
Alle med overiegen spi l lkontrol l ,  64-bits grafikk og ski kkelig 3D-opplevelse. 

May the power be with youl 



Turtle Beach Pinnade 
Jeg har  fått en kna l l  bra lydpakke i fanget. 
- Tenk om jeg hadde fått denne for 5-6 å r  
siden, da hadde j e g  vært a b i g  star nå, 
he lt sikkert . . .  

I AV JOHNNY YEN 

Yen begynner visst å dra på åra .  
I kke sant ,  ofte når jeg begynner 
en test ,  så tenker j eg tilbake på 
en fjern fortid - eller noe i den 
duren. Det har seg nemlig slik at 
j eg ofte har ønska meg sånne ting 
før,  som jeg tar meg bryet med å 
teste nå .  Og så klarer jeg rett å 
slett ikke å dy meg for å sam
menl igne meg selv og stashet j eg 
s itter med i fanget nå ,  med det 
stashet j eg drømte om,  sparte til 
og søkte digre lån for å realisere 
dette behovet, eller trangen om 
du vil . 

DRØMMEN 
En gang var jeg hell ig overbevist 
om at hvis j eg kla rte å skrape t i l  
meg rundt omkring 300 store lap
per,  så ville fremtiden være red
det for både meg og menneske
heten for øvrig. Denne f jerne for
tiden var omtrent 5-6 år s iden.  
Jeg vi l le ha skikkelig harddisk
recording, med midi og sam
pling integrert i en og samme 
pakke . Jeg søkte lån i banken, 
for avdrag på 4-5.000 i måneden 
over x antall å r  var bare blåbær 
i denne sammenhengen .  

Jeg hadde satt  opp buds jett 
over hva jeg kom til å tjene hver 
bidige måned på besti l l ingsverk, 
filmmus ikk og ymse andre Iyd
jobber.  

Men banken sa NEI !  Kan du 
fatte det? Jeg ble skikkelig deppa 
- spi lte inn «12 Rette eller en 
kule for pannen» (delvis på por
tastudio i heimen) og rømte lan
det. 

Og hva er moralen i dette? 

TEKNO 

Jo, at den harddisken på 500 MB 
til 60.000 nesten ikke brukes len
ger, a t  maskinen med eple til 
90.000 brukes som fotskammel 
på j obben. Jeg er  dessuten vel
dig glad i den a rrogante banksje
fen .  Men han skjønner tydel igvis 
ikke hvorfor j eg ikke lenger går 
med åpenbare mordtanker  i ho
det når jeg møter ham. Jeg buk
ker og s ier «hei hei - fint vær 
ikke sant?».  

Det er også det at dere som 
har begynt med lyd i de seinere 
årene, er faen så heldige. 

DAGENS PAKKE 

Jeg ramla over en pakke fra 
Turtle Beach som har alt ,  til 
en pris av det jeg egentlig skulle 
betalt hver bidige måned i man
ge år .  Turtle Beach er  vel kjent 
som en rimel ig bra leverandør 
av lydkort .  De i l igheten denne 
gang heter  MultiSound Pinn
acle. Da jeg etter diverse trau
matiske opplevelser ikke d igger 
indremedisin, fikk j eg Pål på Spa
ceworld på G røn land i Os lo  

HAR DET MESTE: Pinn
acle-pakken har det meste 
du trenger. 

(takk ! )  til å sette inn kortet for 
meg. Og i følge ham var det bare 
å « døtte inn kortet» og kjøre inst
al l .  Plug uten pray, m .a .o .  - det 
digger j eg !  

Og hva f ikk jeg i boksen, da? 
Digital  inn/ut. Kan være kjekt å 
ha hvis du vil jobbe litt profft -
med DAT o . l .  Hva med 20 bits 
sampl ing? CD-formatet er  16  bits ,  
altså høyere oppløsning enn CD .  
Om noen lurer  på s ignal støyfor
hold så er det altså >-97dB .  
D .v. s .  SVÆRT bra .  Frekvensom
rådet går lenger enn katta vår 
kan høre - 1 0  Hz-22 KHz. Og 
man kan selvfølgelig sample opp 
t i l  DAT-kvalitet (48 KHz) . Var ikke 
det bra kanskje? 

Her  er mer også:  En  Kurz
weill synth (som jeg også har 
ønska meg) er  selvfølgelig stan
dard på kortet. RAM en på Iyd-

kortet kan bygges ut  ti l 48 MB ,  
s å  d e t  b l i r  endel plass t i l  samples 
og egne MIDI-Iyder. 

Du  trenger sequencer-softwa
re også, ikke sant? Du får Digi
tal Orchestrator Plus fra .Voy
etra (og ikke LE. som er tren
den ) .  Og det er et totalp rogram 
for hele pakka med M ID I ,  sam
pling og harddiskreeording. Vel
dig oversiktlig. Lett å skjønne .  
Masse effekter .  

Bor tsett  fra Tim estrech .  
Fant  det  ikke der ,  men derimot 
på et ti l leggs-waveprogram for 
finredigering av samples, som l ig
ger på de medfølgende d iskene.  
Så kan du få opp det du spi l ler i 
al le mul ige formater, p ianoroll -
grafisk el ler som ferdig partitur 
klart  for Kringkastingsorkesteret 
eller Philip Glass. Det spørs hvem 
du viI deale med da . . .  

Kan du litt o m  M I D I  o g  sam
pling, e r  det bare å sette i gang 
med kreativiteten. Kan du l i te el
ler  ingenting, men har CD-ROM? 
Da kan du bare sette i medføl
gende CD og følge en Online Vi
deo Tutorial. som selv beste
mor burde skjønne. 

Det her er  bare helt  kna l l !  
Det er  absolutt en fordel om du 
har en  Pentium 1 00 og Win95 
el ler bedre,  selv om det hele på
stås å kunne kjøre på vanlig 486 
osv. 

Importør: A V teknikk 
Telefon: 3288 1 1 80 

ALLE FORMA TER: Du kan 
få opp det du spjlJer i alle 
m ulige formater, pianoroll 
grafisk eller som ferdig 
partitur klart for 

_ Krin kastin"sorkesteret . . .  



J O H N N Y 
Det b låser fælt i natt. 
Trærne l igger l i ksom 
kl istra bortover, og 
åpner jeg døra er det 
fare for frisk l uft i lan
ge tider. Det virker 
som det er saker og 
ting  i gjære, og jeg 
tør i kke ta på meg 
headsettet. 

I AV JOHNNY YEN 

Fikk nemlig tak i Marilyn Ma· 
son og deres Antichrist Sv
perstar (MGA) - og det skrives 
ikke med U - etter at  j eg så en 
fryktinngytende video her om 
dagen fra samme band.  

Marilyn står s ikkert for 
skjønnheten, og Mason for uhy
ret i denne sammenhengen, men 
det er  ikke akkurat forsoning 
d isse gutta skriver om. U hyret 
røsker og sl iter, men skjønnhe
ten titter også frem, og g jør det
te til en selsom opplevelse. Gan
ske  rått og ikke m inst  fandeni
voldsk (bokstavel ig  talt) , noe 
som de j obber hardt med å un-

der streke. Låter s om Hate Ant
hem, Dried Up, Tied and Dead to 
the World, Little Horn, Deformo
graphy, Wormboy, Angel With 
the Scabbed Wings og The Re
flecUng God sier l itt om hvor 
landet l igger .  Følelsen er  l i tt av 
den samme som første gang j eg 
så og hørte Alice Cooper, bare 
mye råere.  Er du  hypp på å tes-

Y E N S N U R R E R 
te feelingen, så er det NOE med 
dette bandet. Ganske eksperi
mentelt også , og jeg gj etter på 
a t  de d igger den retroskiva j eg 
skal ta med til s lutt. Vi får se ,  
håper taket holder i natt ,  j eg 
& pakker bort skiva for s ikker
hets skyld ;-/. Har du en fiende 
som digger Vikingarnarnarne 
og Norsktoppen, skal du tjore 
ham fast  med det her på full 
guffe . 

Får space ut med l i tt techno 
i s teden. Global electronic 
Network - E1ectronic Desert 
(MILLE PLATEUX) er et  hyggelig 
bekjentskap .  Hvis noen husker 
Monolight fra if jor, så er dette 

litt i samme gata . Ambient, ryt
m isk, atonalt, melodiøst osv. 
Sparsomt med opplysninger, 
bortsett fra alt stashet de bruk
te ti l å spille inn skiva . Masse 
gamle bokser ,  walkmans og 
greier .  S jekka på nettet, men 
kom over l ite sånn i farta . Jeg 
fant imidlertid plateselskapet, 
og derfra fins det endel l inker til 
eksperimentell techno/ambient 
av topp klasse.  Hvis du har lyst 
til å leke detektiv kan du s jekke 
http://rcs.urz.tu-dresden. 
de/-haubold/data/mille.htm . 
Anyway, denne skiva er cool og 
dei lig, masse interessante Iyd
collager utafor al l farvei. 

Og så over t i l  noe HELT an
net  & rimelig norsk til og med. 
Med d:;pe røtter i norrøn myto
logi ,  rock,  punk .  world, funk og 
nå også med technoelementer -
presser Trygve Mathiesen og 
gjengen seg videre fremover. 
Dette bandet har etter hvert 
overlevd det meste her t i l lands ,  

og de bl ir faktisk bare bedre 
med åra. Jeg må innrømme at 
interessen min har vært varier
ende, men denne gangen har de 
faktisk klart å lage et rimelig 

helstøpt album, på s ine premis
ser, og med Ulf Holand som 
tekniker låter dette ganske fan cy 
for mer enn et begrenset antall 
hardcore fans .  Det låter pop til 
tider, går rett i øret, men har 
al lt id en  snert av noe ekstra. Tør 
j eg spå et kommers ielt gjennom
brudd for Ym:stammen og de
res Guden - i - Steinen (GRAP
PA)? Det har de i så fal l  fortjent! 
Moralen for skiva er et sitat av 
Einstein - «Hvis du vil ha bega
vede barn, gi dem fortellinger, 
vil du ha genier, gi dem enda fle
re fortellinger. » Skiva er selvføl
gelig full av fortellinger. 

Mens j eg venter på en for
s inka pakke med masse nytt, har 
j eg bladd l itt i retrosamlinga mi .  
Du  husker kanskje s i s te Cale
ULgivelsen j eg skrev om forrige 
gang? Gale har gjort mye siden 
han spi l te i Velvet Under
ground, og en av skivene j eg 
trekker frem fra tid t i l  annen,  er 
Songs for the dying (OPAL) . 

S K I V E R 
Jeg kjøpte den en gang j eg lå 
s juk  med en mystisk sykdom i 
England,  og tittelen l iksom lyste · 
mot  meg da jeg følte at det 
skranta på s iste verset ;-.) John 
Ca le  satt i s i n  tid i New York og  
var  temmel ig opprørt over Falk
landskrigen .  Samtidig leste han 
Dylan Thomas, og alt  dette 
endte opp i The Falkland Sui
te/Songs For the Dying, som 
ble oppført for første gang i Am
sterdams legendariske Paradi
so i 87.  Her  er det l i te popflørt, 
mer den innadvendte, skolerte 
Gale .  Med et l i te unnatak, nem
lig s iste låten - The Soul of 
Carmen Miranda. Den er bare 
vakker !  

Til s lutt :  Noen av dere har 
hørt den. De fleste har det nok 
ikke. Hvor m ange TUSEN band 
og arti ster som har denne skiva 
øverst i bunken, kan j eg bare 
g jette. Men det er maaaange. 
The Piper at The Gates of 
Dawn (EMI)  er mørk, farlig, ek
sperimentel l ,  & far out. For så 

plutselig å skifte til ubeskrivelig 
herlig barnsl ig jordnærhet, va
kre perler og absurde innfall . 
Den kan ikke forklares egentlig, 
og bandet burde vel egentlig ha 
skifta navn etter at  Syd Barret 
trakk seg tilbake til ingenting. E r  
du  nysgjerr ig på hva j eg babler 
om nå, j a  da kan du heldigvis 
bare skaffe deg Pink Floyds før
ste LP på CD - fra 1 96 7 !  Den 
ligner ikke på det de seinere har  
prestert, for å s i  de t  mildt. Og 
mens Barrets ga le  Scarecrow 
snart vil sende meg ut i drøm
meland,  vil j eg benytte anlednin
gen til å takke for denne gang . . .  

TEKNO 



Jeg e lsker små, enkle 
sp i l l .  Stygge, med 
a lderdommel ig  g ra
fikk og uten a ntyd
n ing  ti l lekre lyd
effekter e l ler  h issen
de 3D-scenarie r. Jeg 
avstår gjerne fra a l le  
sånne nymotens grei
er, om bare sp i l l i deen 
bakom er  genuin  og 
gjennomtenkt. 

I AV BENGT -AKE OLOFSSON Ill' Det kan ikke være 
noen ti lfeldighet at 

• - .  g a m l e  s p i l l  s o m  
s jakk. ludo,  dam,  kinas jakk osv. 
stadig e r  attraktive - år e tter år .  
Ideen bak er  genia l ,  o g  d e  kom
mer s ikkert til å finnes selv når  
al le infe rnalsk fete dataspil l fra 
vår tid har fal t bak (velfort jent?) 
glemselens slør. 

! shareware 
Det finnes massevi s av små ,  

enkle sp i l l  for datamaskiner, og 
jeg har funnet  frem noen her .  
Dessuten har j eg forsøkt å finne 
p rogrammer som er skrevet uten
for USAs r iksgrenser. 

FILLER 
Filler er en l i ten krabat som jeg 
tror så dagens lys i Russland.  
Alexander Vokulins URL tyder 
på det i al le fal l :  bttp:/Iwww.
rinet.ru/filler/. Her gjelder det, 
i kam p  mot PCen eller en annen 
person, å erobre mesteparten av 
de fargede feltene på spi l lebret
tet. Sp il l ideen skjønner du på e tt 
minutt, u ten  å kikke på h je lpefi
len. Men det e r  noe ganske an
net å lære seg å vinne, har jeg 
oppdaget. Fakt isk krever Fi l ler 
betydelig mer taktikk og tanke
arbeid enn hva man tror ved før
ste forsøk. Beskjedne fem dollar 
har dere vel råd ti l? S tøtt russ is
ke dataspill! 
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ZARATHUSTRA 1 .0 
Neida,  dette er ingen oppdate
r i n g  av e n  g a m m e l  R i c h a r d  
Strauss-symfon i .  m e n  e n d a  e t  
brettspi l l .  T i l  forskjell fra l il le Fi l
ler er dette et  ganske kronglete 
spi l l ,  også. Opptil fire deltakere 
skal forsøke å plassere ut s ine 
sake r  og t ing på brettet, s l ik a t  
ingen annen kan erobre dem .  Den 
som har  flest  saker  på brettet t i l  
slutt ,  har vunnet batal j en .  Det 

nomiprogram i rykende fersk ut
gave . Sti l l  inn rett longitud og 
lat itud ,  og gi deg ut på en spen
nende reise mellom gassklodene .  
En mengde innstil l ingsmulighcter 
gjør at du kan studere himmelen 
fra hvilken plass og i hvilken tid 
som helst. Velg hvilke obj ekter 
du vil se og i hvilken skala .  FØlg 
dem i deres baner over himmel
veivingen .  Høyreklikk på et ob
j ekt og les om dets egenskaper .  
E t  hyggel ig program for den as

ICONSUCKER 
Iconsucker g jør  akkurat  det  
navnet antyder, det  suger  t i l  seg 
i�oner fra exe-filer. Sug ut iko

.:: 
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tronomiin ter esser te. 
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finnes et  hav av forskje l l ige spi l l - I 

brikker ,  al le med hver s in  speSi
al i tet .  De kan vris for å passe 
inn på best mul ig måte .  Ikke noe 
for dere som ikke l iker  å tenke. 

TRIPPELYATZY 
Omtrent som det klass iske ter
n ingspil let ,  men en anelse mer 
avansert .  Her  kan du  skrive inn  
resultatene dine i to  ul ike kolon
ner .  Vanlig poengregn ing, dobbel 
og tredobbel .  Det gjelder altså å 
være strateg og sette inn s i frene 
på best mulige måte. Du kan spil
l e  alene e l ler  mot en komp i s ,  
dessverre finnes ingen det  ingen 
AI-motstander.  Triple Yahtzee 
er freeware, og opphavmannen 
Jeremy Jessup tar g jerne imot 
synspunkter via e-mail . 

MINITRIS Anei .  ikke enda en tetrisklone,  
hører j eg dere stønne. Men gi Mi
nitris en s janse i alle fa l l ,  det 
eneste du har å tape er et par 
m inutter av ditt l iv .  En  liten ei
endommelighet er at du logger 
inn i spi l let med navn og pass
ord .  En  temmelig unødvendig fi
nesse ,  men det morer vel noen .  
Minitris 2.0 for Win  9 5  kom
mer fra Ursiny Communicati
ons. 1 2 dollar .  
ROMMET NESTE 
Fra det fami l iære spi l leb rettet 
kaster vi oss ut  i uendel igheten .  
Fra JASC, firmaet bak topp-pro
grammet Paint Sbop Pro, kom
mer Sky Map 3 . 1 . 1 0 .  Et  astro-

Om du skul le ha  et Meade 
LX 2 00 teleskop h jemme, så kan 
du kople det sammen med PCen 
og styre stjernekikkingen med Sky 
Map !  En funksjon som j eg dess
verre ikke har  fått prøvd. 

TIL BRYGGERIET 
Og nå over til noe helt annet. 
Bryggbnsets Beer Design er 
et avansert p rogram for den som 
vil brygge s itt eget ø l .  En  stor 
database med diverse malt- og 
humlesorter med mere for  den 
bl ivende ølprofitøren.  Program
met er  på svensk. og e r  laget av 
Jimmy Edberg i Uppsala .  Re
gistrer ing kos ter 200 svenske 
kroner, altså null & n iks når vi 
regner om i norsk valuta . . .  

TASTATURTRENING 
FlIx Sbareware har laget p ro
grammet Animated Beginning 
Typing Sbareware . Egentlig er  
det skrevet for barn ,  men det e r  
såpass s j a rmerende at j e g  ikke 
kan la være å ta det med her. Og 
setter man programmet på ver
ste vanskel ighetsgrad, er det s ik
kert mange av oss som må kjem
pe for å henge med i pekefinger
valsen ! 1 4  dollar i registrerings
avgift. 

dem i ikonmap
pen .  Dette  g j ø r  
dem tilgjengelige 
for alle program
mer.  En  meget fin 
sak, som attpåtil 
er  freeware. Bak 
p rogrammet s tå r  
Copsey Strain 
Inc. i Minnesota .  

VlSmKORT
FABRIKKEN 

Trenger du vis ittkort til deg selv 
eller noe av d ine kompiser? Win 
95-programmet Business Card 
Designer Pins h jelper deg en 
god b i t  på veien til målet. Det er  
lett  å bruke, og de vanligste funk
s j o n e n e  e r  t ilg j e nge l ige  som 
knapper i typisk Windows-stil . 

Her kan du legge inn b i lder i 
JPG-, BMP- ,  WMF -. PCX- og TIF
format. Du  kan vri tekster og til 
og med l egge inn nummerverk! 
Cbris Maresco vil gjerne ha 2 5  
dollar for p rogrammet. 

CRYPTOTEXT 
For den hemmelighetsfulle finnes 
dette kryp te r i ng sp rogr ammet  
som krypterer o g  passordlåser 
tekstene dine .  Bra for å kryptere 
hemmelige e-mai ! .  Skreve t av 
Rodney M.  Savard i Delphi  
(ikke byen,  men språket) . Han 
hevder at  krypteringen er  umu
lig å løse u ten  passordet. Så glem 
for guds skyld ikke det, og glemt 
heller ikke å registrere i tilfelle 
du fortsetter å benytte C rypto
text! 1 5  dollar for ubegrenset an
tall hemmelighete r .  

ODOMETER 
FØrst trodde j eg dette var et lukt
målingsprogram , men neida. Det
te l i l le livsnødvendige program
met måler  hvor lang ferd d in  



muspeker har vært ute på !  Kan 
man leve uten en sånn sak? Odo
meter legger seg som et  lite ikon 
i aktivitetsfeltet. Før mus peke
ren over den, og sannheten om 
den nåværende distansen avslø
res. B l i r  det et maratonløp for 
dagen , el ler? 

ENTRAY 
Odometers ikon legger seg be
kvemt ti l  rette i aktivitetsfeltet, 
og om du vil ha flere ikoner der 
nede, kan du åpne programmet 
Entray. Du får opp e t  vanlig vin
du ,  og d i t  kan d u  dra og s l ippe de 
snarveier du har på  skrivebor
det. De ramler um iddelbart ned 
og legger seg ved s iden av klok
ken og Odometer .  Kult, og gan
ske praktisk. Akshay R fra Bom
bay tar fem dollar i avgift for En
tray, og det er  meget vel plas
serte penger. 

ru.iii 
Med FDWin henter du enkelt 
frem en valgfri mappe fra  hard
disken .  FDWin leter  mappen lyn
raskt frem, og så kan du, om du 
vil ,  åpne den. Meget praktisk for 
de som ikke liker å benytte Ut
forskeren .  Du s l i pper  å åpne  
mapper  som inneholder mapper,  
som inneholder mapper osv. Pro
grammet er freeware og kommer 
fra Søren Poulsen. Ti l  tross for 
at det er gratis ,  vil han gjerne a t  
brukerne registrerer seg. 

CO OL COOL EDIT 
Cool Edit er lydprogrammet  
med mengder av  mul igheter. D u  
kan å pne o g  ed itere wav-, au-,  
voe-filer osv .  Når du starter pro-

grammet ,  kan du velge hvilke 
funksjoner du vil aktivere. Hver 
gang du  starter Co ol Edit kan d u  
velge hvilken måte du  v i l  bruke 
programmet på. D u  kan for ek
sempel velge å kunne lagre d ine 
editerte filer e ller velge mellom 
en mengde ul ike effekter. Ekko, 
ul ike filtre, brusdempning osv. 
Om du betaler ,  får du tilgang til 
samtlige funksjoner sam tidig, nå 
begrenses du til to funks joner om 
gangen. Prøv og se  ( lyW ) .  

VIRUS 
Kontroller immunbeskyttelsen ,  du 

har vel ikke et  gammelt virus
p rogram som lar alle nye, su ltne 
viru sarter slippe inn på harddis
ken din? MeAtfee virusscanner, 
en av de mest populære bekjem
perne kan kanskje hjelpe.  Ver
s jon 2 .0.8 scanner disken på din 
kommando. For de som vil være 
enda mer s ikre under RAMene,  
finnes flere programmer for ned
lasting. 

• FastSean: 
http://www.moek.kw/Users/ 
exeent/fastsean.htm 

• ViruSafe Web: 
http://seareh.shareware. 
eomleode/engine/File? 
arebive::winsite-win95& 
flle=netutil%2fvsweb300/0 
2eexe&size=98 1 590 

• F-Prot: 
http://www.f-prot.eoml 
sweden 

• Dr. Solomoll :  
http://www .drsolomon.eoml 
v reen/. 

TURBOBROWSER 
Dette programmet fra PCG har 
j eg skrevet om tidligere,  og her 
er  det i en ny vers jon ,  neml ig 
5.2e.  Turbobrowser er en me-

get bra erstatter t i l  Win9Cis k je
delige Utforsker .  I preview-vin
d u et kan du se på d ine dokumen
ter, b ilder el ler lytte på lydfi ler .  
Du kan også velge å ha  den så
kalte Obar fremme.  Den g i r  deg 
hele tiden tilgang til Zip, utskr i ft 
m . m .  

Du får Turbobrowser t i l  test 
i 45 dager, deretter slu tter den 
ganske enkelt å virke. 

EZ CONVERTER 
Nei ,  dette er ikke noe program 
som konverterer deg ti l  katol ikk.  
Det dreier seg derimot om tem
peraturer, lengder, overflater og 
alle andre påfunn som vi men
n e sker  d river  og  m å l e r  o p p .  
Svært lett å bruke. Skriv for ek
sempel inn temperaturen i Cels i
us ,  trykk Enter ,  og du  får umid
delbart den matchende tempe ra
tu ren i Kelvin.  Farenheit  og Ran
kin o Det går like raskt å regne ut 
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I VIRUSPROGRAMMER: Mange oppgraderinger på nettet! 

hvor mange nanosekunder det er 
i et århundre. Spør nå ikke « hva 
i hels ike trenger j eg å vite det 
for?», j eg kan i alle fall i kke gi  
deg noe fornuftig svar på det .  
Uansett så er dette et  bra og bru
kervennlig shareware-program,  
altså pas ser det i spalten !  

PLUSSTEMA 
Temabutikken i nneholder denne 
gangen to av mine favor i tter 
i nnen to vidt forskj ellige emner,  
dataspi ll og bøker .  

Først et  Ouake-tema for  de 
virkel ige fanatikerne som aldri vil 
forlate denne kunstige verden .  
Skriften er e n  anelse for klum
pete ,  og den økseformede mus
markøren er lett i rriterende, men 
ellers er dette saker som står  
seg bra  i konku rran sen.  

Det andre temaet har et Rin
genes Herre-motiv. Pent og 
gre i t .  S kr ivebord sbakgrun n en 
kommer i to ul ike oppløsn inger, 
og skrifttypen er betydelig mer 
letthåndterlig enn den hos Qua
ke-kol legaen .  

Dere som har sett  den tegne
de filmen Ringenes Herre kom
mer kanskje t i l  å n ikke g jenkjen
nende til systemlydene som hø
rer med .  

ALARM 
Om du har det med å falle i søvn 
foran PCen ,  så trenger du kan
skje en vekkerklokke eller e n  
alarm? Med Alarm! 1 .60a kan 
du s ti l le inn  de t idspunkter som 
du vil bli vekket fra d ine digi tale 
drømmer ,  En  engangsalarm eller 
periodi sk tilbakevendende vekkin
ger, for eksempel til lunsj hver 
dag, Du bl ir vekket av tonene t i l  
en fri tt valgt wav-fi l .  

Et  program av samme type 
e r  Cloek Tiek. Om trent samme 
funkS joner ,  men l i tt mer avan
sert. Du kan for eksempel stille 
klokken via I n ternet. En funkS jon 
som jeg i kke fikk til å virke, rik
tignok, men du lykkes kanskje be
dre? 

Sånn ja, nå kan dere trygt 
falle i søvn, vekkingen er bestilt. 
Zzzzzz . . .  

I PLUSSTEMA: Sprit opp PCen din med Ringenes Herre! 



NINTENDO: Super Nintendo 
med mange spill selges for 
kr .  1 . 5 0 0 .  R i ng Thomas 
Berg på tlf. 7608 1 754. 

AMIGA:  Amiga 600 med 
masse utstyr, spill og pro
grammer, selges for kr. 900. 
Ring eller fax John Olav 
Larsen på tlf. 76082 1 81 . 

AMIGA:  Amiga 500 med 
ekstra minne, to spaker, mus, 
TV-modulator, mange pro
grammer, ca. 70 disketter, 
fire brukerhåndbøker og to 
or iginalspi l l ,  selges for kr. 
1 5QO.  Skriv til: Tore Lun-

demo, Kolbotnvegen 23, 
2620 Fol lebu . 

S P I L L :  D iverse PC-spi l l  
selges, bl.a. Pol ice Quest 4, 
Police Quest SWAT, N SA 
L i v e  9 6 ,  Dark F orces,  
Complete Ul tima 7 og Mortal 
Kombat. Skriv eller ring t i l :  
Hogne Tennebø, Lia 1 9, 
6930 Svelgen. Tlf . :  5779-
341 5 .  

SPILL: Championship Ma
nager 2 og Fifa 96 selges 
billig. Skriv ti l :  Kristian Isak
sen, Myrveien 1 4 ,  3271 
Larvik.  

SPILL: Police Quest SWAT 
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selges for kr. 200. Spillene 
Myst,  Fighter Wing, Fleet 
Defender og Super Harr ier 
selges samlet for kr. 250. 
Alle spil lene er på CD-ROM. 
Skr i v  t i l :  E r i k  S æ t h r e ,  
B y g g v e g e n  1 7 , 7 3 0 0  
Orkanger. 

SKRIVE R : S tar LC24-20. 24 
nåler , m ult ifont,  for «fan 
fold " eller arkpap i r .  L i te 
brukt. Selges for kr .  900 .  E
mail: oyvindb@pmddata.
no. 

PC-SPILL:  Premier League 
Champions selges for kr.  
200.  Skriv til : Glenn-OUo 
Barstad, 6 1 74 Barstadvik. 

KLIPP UT & SEND INN DIN EGEN ANNONSE! (Uig din egen kupong !Ms QJ il<ke 1ri1 1diA>e i bladet) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
G R ATIS A N N O NSER I N G I  
Se også den elektroniske BØRSEN på TEKNOs I nternet-utgave: 
http :/twww.sol.noltekno/ 

SØRSEN er åpen for privatpersoner som vi l  komme i kontakt med andre 
datainteresserte for utveksling av erfaringer, bytte av shareware osv. 
All annonsering i denne spalten er gratis. OBS! Vi tar ikke inn annonser 
som gjelder piratkopier. 
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MAC-SPILL: Følgende spill 
og progr am mer t i l  M a c  
selges: Syndicate (kr . 1 00 ) ,  
T h e m e  Park (kr . 1 00 ) ,  Myst 
(kr . 1 50 ) ,  Daedalus Encoun
ter (kr. 1 50) ,  S im Ant (kr . 
1 00 ) ,  Prince of Persia (kr . 
1 00) .  MacOS System 7 . 0  (kr . 
1 50 ) ,  MacOS System 7 . 5 . 1  
(kr . 450 ) .  R i ng 3828 1 770 
eller skriv til : Marius Vrål
stad, 4525 Konsmo. 

S P I L L :  Sad Day on the 
M idway ( P C/Mac) selges 
eller byttes m o t  N SA 96 el ler 
Worms. Selges for kr .  350 
eller høystbydende. Ring til 
Erik Penne på tlf. 671 45004. 

SPILL: Jeg selger The Rise 
& Rule of Ancient Empires, 
Caesar I l ,  Steel Panter s, 
Colonization. Evt. bytte. Skriv 
ti l :  Ståle Skimmeland, 5437 
Finnås. 

PC: 486 DX2 50 MHz PC 
med 24 MS RAM ,  21 0 MS 
harddisk, 1 MS videominne, 
norsk tastatur og musselges. 
Uten skjerm.  Kr. 3.500. Ring 
Bård Terje Fallan på tlf. 
72856363. 

LAPTO P :  Toshiba T 1 9 1 0  
486-33 laptop selges: S/H 
skjerm, 4 MS RAM, 200 MS 
H D .  Maskinen har  « tjeneste
gjort» i 8 måneder. Pris kan 
diskuteres. Ring Nandor Ta
mas på mobiltlf. : 9 1 1 42506. 

RADIOKORT: Radiokort for 
PC selges. Skriv til: Øyvind 
R. G ravir, Haukåsen 4F, 
3727 Skien. 

C64: Jeg selger en Com
modore 64 med et orig i
nalspill og joystick. Pris kr. 
400. Dessuten selger jeg en 
Atari med fem originalspill 
og joystick. Pris kr. 450. Ring 
V e g ard Olsen (etter k l .  
1 4 .30) p å  tlf. 35045396. 

RAM OG PROS ESSO R :  
Selger 1 stk. A M D  486 DX41 
1 00 ml vifte for kr. 300,  og 1 
stk. Intel Overdrive 486 DX21 
66 for kr. 250. Porto og frakt 
kommer i tillegg. Ring Ve
gard Sandnes på tlf. 7241 -
2420.  

BASS E L E M ENTE R :  Tre 
basselementer og en radio
styrt bil selges. Ring Andree 
Bårdsen på tlf. 52842460. 

LØSN I N G E R :  Jeg selger 
adventurespill- Iøsninger og 
koder til kr .  15  pr. stk. Dess
uten selger jeg savegames 
for kr. 5 pr. stk. Skriv til : Alf 
Morten Tveiten, 4529 Byre
mo.  

JOYSTICKKORT: Selgere t  
pent brukt joystickkort av 
merket Q u ickjoy S V2 1 0 .  
Kortet  h a r  t o  p o rter . 
Prisantydning :  500 kr. Skriv 
t i l : Anders B. Øverland, 
N e b b e v e i e n  2 1 , 5033 
Fyl l ingsdalen. 

PC:  Jeg selger en Acer 486 
DX2 66 MHz m/ 8 MS RAM, 
1 70 MS HD, skjerm ( 1 4") for 
kr. 5 . 0 0 0 .  ( DOS 6 . 22 og 
Windows 3 . 1 1 inkludert . )  
R ing Frank Eriksen på tlf. 
62825492 etter kl. 1 7 .30.  

SPI L L :  Jeg vi l  selge spillet 
The 7th Guest t i l  h ø yst
bydende over kr. 1 50 .  Kan 
evt. byttes mot andre spi l l .  
Skriv til: Lars Tarald Myrum, 
4690 Valle. 

S P I L L :  S elger T h i nking 
T h i ngs C ollection 1 ,  evt. 
bytter det mot Civi l isation 2 
el ler Command & Conquer. 
E-mai l :  Oystein.Claussen
@sortland.vgs.no. 

S P I L L :  F ø lgende s p i ll 
selges: Lamborghini (50 kr . ) ,  
Myst  ( 2 0 0  kr . ) ,  F o o tball 
L imited (kr. 1 50 ) .  Kontakt 
Espen Svendsen på t l f .  
671 37669 (mello m  kl .  1 9  og 
21  ) .  

ETHERNET: 2 stk. 3Com 
Ethernet I I I  (kun TP) selges 
for kr. 400 for begge. Selger 
også Amiga 600 for 500 kr. 
E-mail: kwweider@online.
no. 

MODEM: 3 ubrukte eksterne 
Dynal ink 28.800 bps v.34 
data/fax-modem med voice
mul ighet ti l  salgs for ca. 800 
kr. Kan prutes! Selger også 
et h i g h s peed P C M C I A 
modem for 700 kr. Alt selges 
med manualer o.l. i uåpnet 
or iginalemballasje. Skriv til: 
Gjermund Gjertsen, Dron
ningensgt. 69, 1 704 Sarps
borg . 

NINTENDO: Nintendo (8 bit) 
selges. Europeisk versjon 
med 1 pad og masser av 
spill. R ing 61 3441 1 7  el ler 
skriv til Øystein Berge, 2960 
Røn . 

PROSESSO R :  486 DX2/66 
. M Hz-prosessor selges for kr. 
650. Ring Skjalg Skagen på 
tlf. 73936 1 8 1  etter kl . 1 6.00.  

SPILL:  FX Fighter, M K 1  og 
M K2 selges. Ring Alex på 
t lf .  5771 6559. 

TASTAT U R  M . M . :  C inet 
tastatur, Win. mus, C inet mus 
og tomt diskkabinett selges 
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meget bi l l ig. Ring Olav Vea 
på tlf. 528426 1 5.  

SPILL:  Jeg ø nsker å selge 
Kyrand ia 3, Star lord,  Tie 
Fighter, Nascar Racing, Rally 
og Eagle Eye Myster ies. Gi 
bud på e-mail til : steinbj@
solono. 

SPILL: Jeg selger fø lgende 
spill : Under A Kill ing Moon 
( 1 80 kr . ) ,  Secret of Monkey 
Island 1 & 2 (samlet for 200 
kr. ) ,  Indiana Jones - Fate of 
At lant is  ( 1 80 kr . ) ,  D uke 
Nukem 3D ( 1 50 kr. ) ,  Dark 
Forces (200 kr. ) ,  Sam & Max 
Hit the Road (200 kr.) m.  f l .  
Skriv el ler r ing t i l :  Marius 
Brøndbo, 7977 Høylandet, 
tlf. 74321 257. 

WIN DOWS 95: Ønsker å 
selge o p pgrader i ng s - C D  
med Windows 9 5 .  Or iginal
vare, kostet kr. 1 .350 ! Seriø
se henvendelser ti l : Einar 
Stra n d  E n ke r u d ,  Otto 
Sverd r u p s  vei  7 ,  7800 
Namsos . 

SPILL: Selger Settlers I I  og 
Heroes of Migh t & Magic I & 
I I  bi l l ig!  Mai l :  Toyehol@sn.
no. 

PROSESSO R :  Selger min 
486 DX4 1 00 MHz-prosessor 
med vifte. Prisantydning: Bud 
over 400 kr. til artveter@sn.
no. 

SKRIV E R :  Matriseskr iver 
selges. Star LC-24-200 color. 
Farger, 24 nåler. Utrolig rask. 
Topp på fakturaer el ler andre 
u t sk r i f ter s o m  krever 
gjennomslag. Rimelig al ter
nativ t i l  andre skr ivere,  
utskriftskostnadene er lave. 
Selges for kr. 1 .000. Mail meg 
for mer informasjon: atle.
larsen@oks.stud.his.no. 

SPI L L :  P laystatio n  samt 
To m b R a i d e r ,  Need F o r  
Speed o g  HiOctane selges!  
Alt  som nytt, selges samlet 
for kr. 2 . 1 00 .  Mail t i l :  steel
heart@lords.com.  

CACH E :  1 stk256kb cache
brikketil pentium-kort selges. 
seines@onl ine.no. 

MUS: Lite brukt mus til salgs. 
Drivere medfø lger . E-mai l :  
dmoen@sn.no. 

SPILL: Woodruff and Shni
bel of Azimuth og Big Red 
Racing selges for kr. 1 00 pr. 
stk. Mai l :  oddleifk@online.
no. 

COREL DRAW 7: Jeg selger 
en spli tter ny, ubrukt versjon 
av COREL D RAW 7 med 
ALT! H aken ved den er at 
den er på tysk, med tysk 
manual og grensesnitt. Jeg 
kan ikke ha den selv pga. 
m a sk i nk r avene.  E - m ai l :  
fbruyter@onl ine.no. 

SPILL: The Pan dora Direc
tive, The 7th Guest og Ripper 
selges høystbydende el ler 
byttes i andre bra spi l l .  Mai l :  
espander@sn.no. 

SPILL: Jungelboken, Civi l i 
zation 2,  Bloodnet, l ron Hel ix 
og Wings of Glory selges. 
Mai l :  hrosaker@sn.no. 

SPILL: Gabriel Knight - The 
beast within (6 CDer) og 
Police Ouest SWA T (4 CDer) 
selges. Gi bud til fgrimsu@
sn.no. 

PC : TC I  PC til salgs. Pentium 
1 20 ,  oppgradert fra 486 DX 
1 30 M B  HDD,  Sound Blaster 
1 6  ASP, Pioneer 4X, NEC 
3,5" d iskettstasjon, 16 MB 
R A M ,  1 4" SVGA skjer m, 
Microsoft Serial Mouse. E
Mai l :  fvi ken@online.no. 

SKRIVE R  & RAM: Selger 
en Canon BJ30 skriver, samt 
8 MB RAM (2x4) 72 pin. Gi 
bud samlet eller enkeltvis ti l :  
fossmor@onl ine.no. 

AMIGA: Amiga 1 200 m/21 O 
M B  h a r d d isk ,  j o y s t i ck ,  
disketter o g  masse databla
der ++ selges for ca. 3000 kr. 
Mail meg på bellefse@sn.
no. 

MODEM : 2 8 . 0 0 0  modem 
med kabel selges r imelig ! E
mail . :  icehot@mail. l ink.no. 

CD-I : Nyeste modellen av 
Phi l ips CD- I ,  CDI-480, selges 
med 1 0  VideoC D/M P E G 
filmer , spil l  o g  oppslagsverk. 
Scartkontakt og fjernkontro l l  
f ø lger  m e d .  E - m a i l . :  
icehot@mail. l ink.no. 

MODEM: Jeg selger et USR 
Sportster 28800 modem og 
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et Dynal ink 33600 modem til 
høystbydend e !  E-mai l  t i l :  
melbo@online.no. 

PC: Komplett 486 DX 33 med 
200 M B  HD, 8 MB RAM, 2X 
C D - R O M ,  1 6-bits Sound
blaster lydkort og 1 5" SVHA 
fargeskjerm selges for kr. 
3500. E-mai l :  hhalmras@
sn.no. 

S P I L L :  S e lger Pandora 
D irective - oppfø lgeren til 
Under a ki l l ing moon. Mail 
meg på hastenbe@sn.no, 
eller besøk den fantastiske 
hjemmesiden min på http:// 
dag.home.ml.org eller Du
ke 3D-siden min på http:// 
duke.home.ml .org . 

HOVEDKORT: Hovedkort 
med 486DX2-66-prosessor 
selges bi l l ig. E-mai l :  jacob
@namdalsnett.no. 

SPILL: U nder a Killing Moon 
selges for1 50 kr.  Mail Stef
fen på: jh-berg@online.no. 

GAME BOY: Jeg selger en 
Gameboy, 1 1 /2 år gammel . 
Det fø lger med 2 spi l l :  Mikke 
Mus (5) og Donkey Kong. Gi 
bud. E-mai l :  Jorn.Odberg
@salgsnett.no. 

C64: C - 64 med d i skett
stasjon, og med noe defekt 
kassettspi l ler til salgs. Gi bud 
til meg på: Jorn.Odberg@
salgsnett.no. 

RAM ETC. :  Jeg ø nsker å 
selge 2 x 4 MB 72-pins 
standard RAM. Selger også 
en del CDer. Se l iste på min 
h jem m e s i d e  p å  h t t p ://  
h o m e . s n . n o / - k b r u n es/ 
tilsalgs.htm, el ler mai l  meg 
på kbrunes@sn.no. 

MUSIPENN: SelgerCreative 
Aeropointl Aeroduet, tråd løs 
mus og muspenn. Kun kr.  
550. Mail til : kjrobert@onli
ne.no. 

K O N T R O L L E R  K O R T :  
Kontro l lerkort for 2 analoge 
joysticks med sensitivitets
velger selges til høystbyden
de over kr. 75. Mai l :  pchrist
@online.no. 

CD-ROM: Creative 2X CD
ROM-spil ler med kabler for 
direkte t i lkobling til Sound 

B l aster lydkort med C D 
interface. Selges høystby
dende over kr. 50. M ai l :  
pchrist@online.no. 

CD-B R E N N E R :  P i nnacle 
Micro RCD-1 000 External 
C D - brenner 2X s p e e d .  
Or iginal innpakning, aldr i  
brukt. Mai l :  klmolleg@sn.
no. 

SPILL & CPU: Jeg selger 
spi l lene Striker '95 og U nder 
A Kil l ing Moonog en Pentium 
75 MHz CPU. Ring Halvor 
Andreas på 748021 34. 

SPILL: LARRY 7 - « Love 
For Sai l »  selges for kr. 350.  
Mai l : mwenger@online.no. 

FORSTERKER: Rotel for
sterker til salgs ! Class AB 
stud ioforsterker, kjøpt 1 984, 
stått ubrukt fra 1 985 ti l  1 995. 
Nyoveralt og prikkfr i .  Selges 
høystbydende. Mai l :  niege
ber@sn.no. 

486 : 486DX280 MHz selges. 
620 MB HD, 20 MB RAM, 2X 
CD-ROM , 1 4" SVGA, S B 1 6 
lydkort. Mail t i l :  oborven@
sn.no. 

PROSESSOR: Cyrix 6x86 
1 00 MHz (P-1 20+) prosessor 
selges hbo kr. 450. Kjø levifte 
og kjø ler ibber fø lger med. E
mai l :  ssaethre@online.no. 

PROSESSOR: Intel Pentiu m  
7 5  prosessor selges for kr. 
400. Mai l :  olema@onl i ne.
no. 

SPILL: Selger Orion 2 for 
450 kr . ,  e l ler bytter mot 
Warcraft 2 .  Mai l :  paskheim
@on line.no. 

FLYSIM:  Perfect Flight, add
on til Microsoft Fl ight Si
mulator 5.0 selges ca.kr 250. 
Helt ny, på PC CD-ROM ml 
eske og bruksanvisning. E
mai l :  kvernan@online.no 
(evnt. tlf. : 32762361 ) . 

PC: Olivetti PCS 51 1 O, P1 00 
ml ful l  mul timedia (Win95) , 
Soundblaster AWE 64, 36,6 
Skyl ink & 28,8 M i crocom 
modem (ml Internet) - 1 6  
M B EDO RAM, 4X Mitsumi 
C D - RO M ,  Tr ident 9 6 3 0 i  
grafikkort (640 x 480, 1 024 x 
768) etc . ,  selges til høystby-

dende over 8500 kr. Mai l :  
oletolse@sn.no. Sjekk evt. 
min hjemmeside på http:// 
www.sn.no/-oletolse/. 

S P I L L :  TaskForce 1 942, 
BackPacker (norsk versjon) 
Euro Soccer Stars 96 etc. 
selges. Send en e-mail t i l :  
robjense@pop.sn.no . .  

SPILL: Virtua Karts, Perfect 
General I I  og Battle Isle I I I  
selges for kr. 1 50 pr. stk. , 
evt. alle samlet for kr. 400 . 
Kan også bytte. Mai l :  roger
fu@eunet.no. 

PC: 486 SX2 66 MHz med 4 
MB RAM, 420 MB harddisk 
og CD-ROM vurderes solgt. 
Send en mail til: ronny. krist
iansen@login.eunet.no. 

G RAFIKKORT: Ati  Graphic 
Expression 2 M B  selges for 
ca. kr. 400. E-mai l :  rumat
hia@on line.no. 

PC: Packard Bell 486DX2/ 
66,  tapestreamer (080, 2 
tapes) , 2X CD-ROM, 8 MB 
RAM,  ProAudio Spectrum1 6 
l y d  k o r t ,  h ø yt ta ler e ,  1 4" 
S V G A - skjer m .  5 2 0  M B  
harddisk til salgs. Send en 
mai l :  til meg på denne adr. :  
simen5@sapfo.hibu.no. 

SPILL: Jeg selger Fifa 96, 
N BA Live 96, Championship 
Manager 2 og Sim City 2000 
for Windows 95. Kontakt meg 
på: stianhg@onl ine.no. 

DIVERSE: Jeg selger 4 MB 
RAM, monokrom skjerm og 
en matriseskriver. Kontakt 
meg på sskogbro@sn.no. 

S P I L L :  N BA 9 6 ,  200 kr .  
Warcraft2, 2 O O kr .  Conquest 
of the new world, 230 kr. Fifa 
96, 200 kr. Selges samlet for 
700 kr. + frak t. Mai l  t i l : 
thofurre@online.no. 

JOYSTICK: Jeg selger en 
OuickShotWarr ior V joystick 
for kr. 99. Mai l :  thomjoh@
onl ine.no. 

LYDKORT: Aztech Sound
g a l a x y  Wav r i der  3 2 - 3 D  
selges for k r .  700. Hvis du vil 
ha mere info om kortet så 
send en e-mail ti l :  olahm@
online.no. 

http ://www . p rosa l g . no/stranded/ 
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GOLF: Virtual reality Golf 
med golfkølle, sensor, spill ,  
kabler  og strø m a d a p ter 
selges. G i  bud til : thovan01 -
@mimer.no. 

S P I L L :  The I ncred i ble 
Machine ver.  3 ,  kr 1 50 .  The 
Lost Mind of Dr. Brain,  kr.  
1 50 .  E-mail: markham@sn.
no. 

RAM: 2 x 4 M B  EDO RAM
brikker selges for kr. + porto. 
Mail :  markham@sn.no. 

RAM: Selger 2 stk. 4 MB 
RAM-brikker, rimelig. Mai l :  
Togunnbe@sn.no. 

NINTENDO: Diverse Super 
Nintendo-spi llselgesr imelig. 
Bl.a. Mortal Kombat 1 og 2 ,  
B lackhawk, Super P unch 
Out og Desert Strike. Mai l :  
tohystad@sn.no.  

SPILL: Under a Killing Moon 
+ Sam & Max H i t  the Road 
selges for 1 00 kr. hver eller 
1 50 kr. for begge. E-mail: 
traanes@online.no. 

AMIGA: Amiga 1 200 med 
bl.a. 850 MB harddisk og 
m o n i t o r  selg e s .  E - m a i l :  
traanes@online.no. 

HOVEDKORT: 486 hoved
kort med AMD 1 33 M H z  
prosessor og Cirrus Logic 
skjermkort selges for kr .  
1 500.  E-mai l :  oeslette@on
l ine.no. 

SPILL: Jeg selger fø lgende 
spill på CD: Command & 
Conquer, Microsoft FUR Y 3 
og Syndicate.  Mail: sigsor
en@s n . n o .  Hjem meside : 
http ://ho m e . s n . n o/ - s i g 
soren. 

P90: 40 M B  RAM , 850 M B  
H D ,  2 8 . 8 k  m o d e m ,  1 5 " 
Daewoo skj er m ,  80 W 
Soundwave 1 0  hø ytt. , 4X 
CD-ROM, SB 1 6 , HP Deskjet 
500C printer, og nytt 3 D  
Blaster P C I  4 M B  VRAM 
skjermkort selges for kr .  
1 0 .000.  Mai l :  stholtet@sn.
no. 

PROSESSOR: Pentiu m  75 
M H z  prosessor med kjøle
ribbe selges for kr. 400. Mail: 
areppe@sn.no. 

SEGA: Seg a Megadrive, 1 6  
bit, gamepad, Game Genie 
adapter ml kodebok samt 

fem spill selges for kr 1 .000. 
Mai l :  da@poboxes.com. 

A M I G A :  A m iga-kontakter 
søkes. AGA-stuff og -spi l l. 
Skriv ti l :  Tommy Stenberg, 
Rådyrfaret 5-1 1 2 , 1 528 
Moss. 

P C - K O N T A KT E R :  P C 
kontakter søkes for bytte av 
spill + d iv .  Skriv til : Eirik 
B j ø r l o ,  Asgautveien 6, 
41 00 Jørpeland. 

SEI LFL V OG HANDBALL: 
Hei ,  al le nettvenner. Jeg vi l  
gjerne ha brevvenner. Både 
jenter og g u tter. Jeg er 
interessert i seilflyging og 
håndbal l .  Ellers er jeg 24 år 
gammel, og nå er jeg lei av at 
jeg bare har tom postkasse. 
E - m a i l :  b s t a l d v i @ o n l i 
ne.no. 

KONT AKTER: Jeg er en gutt 
på 1 4  år som nettopp har 
kommet meg ut på Internet, 
og vil gjerne ha mailvenner. 
Send en mai I til meg på 
denne adressen: stianhg@
online.no. 

DATAFREAK: Hei ,  jeg eter 
Øystein og er en helfrelst 
datafreak, for å si det mildt. 
Jeg håper på kontakt over 
nettet med en grei jente eller 
gutt, med interesse for det 
meste, også okkulte ting som 
X-FILES osv. Håper å høre 
fra dere !  Space is the place 
for me to be: objornvi@sn.
no. 

E-MAIL:  1 8  år gammel jente 
søker e-mail-venner på ca. 
samme alder. Er en ivrig 
Michael Jackson-, REM- og 
The Cranberries-fan, og det 
skader ikke om du er det 
også. Mail: l ineka@online.
no. 

E-MAI L :  Heisann, jeg kunne 
tenke meg noen å skrive til 
via e-mai l !  Jeg er 1 6  år 
(nesten 1 7) .  Mine interesser 
er data, jenter, foto , nær
radio,  diskotekutleie/DJ + + .  
W r i te t o o  m e  N O W :  
bikristi@sn.no, eller t a  en 
kikk på hjemmesiden min på 
h t t p : // h o m e . s n . n o/ - b i 
krist i .  

E-POST: Jeg er en gutt på 
snart 14 år som ø nsker mer 
e-post ! !  Mine interesser er 
data og motor ( motorsykler 
og biler) . Jeg er li tt fersk på 

HE�E NORGES DRTRHRRHED 

programmering, men ø nsker 
brevvenner i alle aldre. Hilsen 
Dag Moen, dmoen@sn.no. 

S K R I V :  Jeg ø n sk e r  e
mailvenner i alle aldre, gutter 
og jenter. Ta tastaturet fatt 
og skriv til meg. Alle får svar! ! !  
Hi lsen Tor Ivar Lyse, tlyse
@sn.no. 

LINUX: Ønsker kontakt med 
brukere av Linux og VBA
programmerere (amatø r ) .  
M a i l :  hard-boi led@geo
cities.com . 

A/BOX: Er du (som meg !)  
en som venter på AlBOX fra 
Phase 5, så send meg en 
mail. Da kan vi diskutere den, 
og utveksle f iler når den 
k o m m e r  på m a rkedet .  
E . mail : cfelde@sn.no. Be
søkgjerne hjemmesiden min 
på h t t p ://h o m e . s n . n o/  
-cfelde/. 

J ENTE R :  Jeg er en gutt på 
1 5  år som søker brevvenner, 
helst jenter. Jeg bor utenfor 
Ålesund. Mail :  oddivers@- . 
sn.no. 

DESP: Jeg er en gutt på 1 4  
år som er hel t despo etter en 
god venninne på nettet. E
mailadressen min er laban
@ s n . n o ,  h o m epage på 
http://home.sn.no/-Iaban.  

SVARER ALLE: Jeg er en 
g u tt på 2 3  som ø nsker 
kontakt med jenter og gutter 
i samme aldersgruppe. Mine 
interesser er jenter, data, fly, 
data, forsvaret, dataog ellers 
det meste som er gøy. Skriv 
da vel , jeg skal prøve å svare 
alle. Mail Hans Marius på: 
hmandresen@bdsnett.no. 

MAI L:  Jeg vil gjerne ha en 
mail fra deg der ute. for jeg 
harnestenbare tom mail box. 
Mine interesser er: I nternet, 
musikk, spill. Mail: thaarsta
@online.no. 

DATA & LIVET: Hei, al le 
sammen ! !  Er  det noen som 
kan tenke seg å e-maile med 
meg? Jeg er en 20 årgammel 
gutt .  Mine interesser e r  data, 
livet og el lers det som dukker 
opp. Forresten, hvis det er 
noen jenter der ute, ikke nøl 
medå og skrive. SEE VA! !  
H i lsen Torkel l ,  e-mail t i l :  
tjarlodd@sn.no. 

SNOWBOARD: Jeg er en 
jente på 14 år som ø nsker 
meg brevvenner på nettet. 

Jeg står snowboard , som 
også er min største interes
se. Du bø r være 1 4, og ikke 
soss ! Mai l :  mevatne@onli
ne.no. 

SVARER ALLE: Jeg er en 
gutt på 1 6  år som gjerne vil  
komme i kontakt med andre 
gutter og jenter over hele 
landet.  Selv bor jeg like 
utenfor Stavanger. Svarer 
alle ! S k r i v  t i l  meg p å :  
jon.opsvik@sca.bbs.no. 

MAIL: Jeg eren gutt på 1 9  år 
som vi l  ha noen å skrive med. 
Mail: olema@online.no. 

PROGRAMMERING : Jeg er 
en 1 7  år gammel gutt fra 
Tysvær utenfor Haugesund 
som ø nsker kontakt med 
a n d re s o m  d r i v e r  med 
programmering.  J eg har  
programmert en del  i Visual 
Basic og l itt i Pascal og C++. 
Du kan gjerne skrive t il  meg 
om du ikke d r iver  med 
programmering også. Skriv 
til meg på: kgullhau@onli
ne.no ellersend meg en snail 
mail på denne adressen:  
Roger Gullhaug, Våg, 5570 
Aksdal .  

J ENTE R:  Gutt, 18 år ,  med 
glødende interesse for  PC 
og hjemmekino kunne tenke 
seg noen å d i sk u tere 
p r o b l e m s t i l l inger  med ! 
Gjernejenter ! ! ! !  Mai l ti l: chgi
s t o l a v - v g s @ r o g a l a n d 
f.kom mune.no. 

SKRIV TIL MEG : Hallo , jeg 
er en gutt på 1 4  år som gjerne 
vil ha noen nettvenner. Om 
du er gutt eller jente spiller 
ingen rolle. Mine interesser 
er surfing, mailing, fotball og 
alt annet som virker mor
s o m t .  Jeg ko m m e r  fra 
Stavanger og burde kanskje 
nevne at  jeg heter Stian eller 
*ZuperZurfer* som jeg er 
mest vant til på nettet. Drit i 
lekser, matog familie og skriv 
så fort som bare mulig til 
meg på denne adressen: 
stianhg@online.no. 

STU DENT: 23 år gammel 
student ø nsker kontakt med 
andre studenter og interes
serte .  Er av typen « h an
kjø nn» og har i nteresser 
som: EDB, idrett, reiser, mu
sikk , « s t u d e n tl i v » .  M i n  
hjemmeside: http ://home.
s n . n o/-sarnes/m e n u ,  e
mail: sarnes@sn.no. 

BR EVVENNER: Hei .  Jeg er 

en gutt på 1 8  vintre som er 
lei av tom postkasse. Alle 
kan skrive - gutter og jenter 
i alle aldre. Mine interesser 
er musikk, venner, fest og 
data. Så ta tastaturet fatt og 
skriv t i l : chermans@Sn.no. 

SURFER: Jeg eren gutt som 
l iker å surfe, både på vannet 
og på nettet. Er det noen, 
' J E N T E R '  der u t e ?  Ta 
kontakt med 'meg', via e
mail. Er  også interessert i 
folk som kan noe om JA V A. 
Ha d e t  bra så lenge.  
Snakkes!  MAIL:  pny@hot
mai l .com . 

HALLO: Er der noen som vi l  
skrive med en 1 7-årig gutt? 
E-mail: mnorgren@sn.no. 

BYTTE, 

SPI L L :  Monkey I sland 1 
( C D ) ,  Monkey Island 2 (3,5") 
og Lost in Time (CD) byttes 
m o t  T h e  P o l ice Q u e s t  
COllection, T h e  Games Fac
tory eller et annet spill eller 
program til CD-ROM ( PC ) .  
Ring Lars p å  tlf. 75644954. 

S P I L L :  Jeg vil  bytte F ull 
Th rottle/To r ins P assage/ 
E u r o  96 med S e n s i ble 
Soccer (CD-ROM). Evt. kjøp .  
Skriv t i l :  Raymond Ell ing
sen ,  Opalveien 24,  1 639 
Gamle Fredrikstad . 

SPILL:  Jeg bytter J u ngle 
Strike, Command & Con
quer, Absolute Zero, Z, Tek 
War, G reat Naval Battles, 
Rebel Assault 2, Syndicate 
P l u s ,  Warc raft I l ,  T i m e  
Commando, Settlers 2 ,  Need 
for Speed og Fade to Black. 
Skriv til : Christian Nyrud, 
Fug lestien 9, 1 404 Sigge
rud. 

V I D E O F I L M E R :  B y t ter 
or ig inale V H S-f i lmer m o t  
Playstation eller PC-utstyr. 
Skriv t i l :  Geir Atle Schaa
t h u n ,  Tveita haugen 1 1 ,  
5770 Tyssedal.  

SPILL: Ønsker å bytte Duke 
Nukem 3D + noen demoer 
mot Tomb Raider. Ring Bjør
nar på tlf. 56557405 .  

S P I L L  ETC. : Ønsker å bytte 
spil l ,  mods, bilder osv. Send 
l iste. 1 00% garantert svar. 
Skriv t i l : Rune Romundset, 
H a u g a m yrv.  H c ,  7060 
Klæb u .  

MODS ETC .:  Amigakontak-

m e d  b i n d e str e k e r  e - m a i l - a d r e . s e n e  ( v e d  l i n j e . t u tt) n å r  d U  s e n d er m a i l !  

• 



Sjekk også B Ø R S E N  p å  TEKNO O N l I N E :  
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ter ønskes lor bytting. Jeg 
kan også bytte mods og pics 
med PC-eiere, men jeg kan 
bare ta 720 kb-disketter .  
Send l i ste/disk t i l : Bjørn 
Roger T h o m a s s e n ,  Ki
strand, 971 3 Russenes. 

SPILL: Jeg vil gjerne bytte I .  
ek s. Cyber Race, Dune 2,  
Shadow P resident ,  Dark-

lands, Blue Force, Jet Figh ter 
2 mot Quake, Duke Nukem 
og lignende. Skriv til: Arild 
Tveit, 5865 Vangsnes. 

SPILL: Ønsker å bytte Steel 
Sky og Syndicate mot Mortal 
Kombat 3. R ing Leif Erik 
Vågen på til. 53427626. 

SPILL: Jeg ø nsker å selge 

eller bytte Warcraft2 ,  Indiana 
Jones and the Fate ol Atlantis 
eller Day ol the Tentacle i 
Diablo, Syndicate Wars, Lord 
ol the Realms 2, War Wind 
eller Police Quest SWAT. E
mail meg på oddvins@on
line.no. 

SPILL:  Jeg ønsker å selge 
eller bytte TIX og Formula I 
G P .  R ing Andreas E. Her
land på til. 551 22343. 

LEKSIKON: Ashehougs og 
G y ldendals M u l t i media
leksikon, helt nytt p å  CD
ROM, ø nskes byttet i en pent 
b r ukt  I D E - h a rddi sk på 
minimum 850 MB. Vennligst 
kontakt meg på: objornvi@
sn.no. 

SPILL: Duke Nukem 3D og/ 
eller MS Fligh t S imulator 5 . 1  
( C D )  byttes i annet k ul 
soltware. Mail ktonstad@
onl ine.no eller ring 9066-
5651 . 

SPILL:  P rivateer 2 byttes 
mot Chessmaster 5000 eller 

Sitter du fast i et 
dataspi l l ?  

Ring Spi l lt ips på 82 07 1 0  90 

Alone in the Dark 1 -3 
Beneath a Steel S ky 
Bro ken Sword 
Full Th rottle 
Gabriel Kn ight  1 -2 
Gene Mach ine 
King's Quest 1 -7 
Kyrandia 1 -3 
Monkey Is land 1 -2 

Pandora d i rective 
Police Quest 1 -5 
Prisoner of lee 
Ripper 
Sam'n  Max 
Simon the Sorcerer 1 -2 
Space Quest 1 -6 
Ston e Keep 
. . .  Med mange tier. 

tilsvarende nytt sjakkspill lor 
Win95. E-mail til jvestre@
online.no. 

L VD: MOD, XM & S3M byttes 
via e-mail & lile attachments. 
Mail: rhanoy@sn.no. 

SPILL: Jeg ønsker å bytte 
lø lgende spill: Arena: The 
elder scroI ls (HD) , Under a 
killing moon (CD),  Flashback 
(CD) ,  The 7th Guest ( C D ) ,  
Lands o i lore ( C D ) ,  o g  Quad 
Pack 2 (CD) Send liste ti l :  
Torbjørn Bøen,  E k o r n 
veien 1 ,0 4060 Kleppe, eller 
e-mail til : kmboeen@on
l ine.no.  

SPILL: Privateer 2 selges 
lor 250,- eller byttes mot 
Chessmaster 5000. E-mai l :  
jvestre@online.no. 

SPILL ETC. : Jeg ø nsker 
Internet-kontakterlor bytting 
av spill og koder. Fint om du 
er interessert i programme
ring o.l .  Jeg er også inter
essert i bytting av midililer. 
Mail: dg rue@sn.no. 

SPILL: The Games Factory 
ø nskes kjøpt. R ing Lars på 
tlf. 75644954. 

SPILL:  Elite og Frontier Elite 
I I  ø nskes kjø pt. Skriv t i l :  
Ragnar Li llemark, Dron
ni ngens gt. 95, 461 0  Kris
tiansand S. 

PROGRAMMERING : C++ 
eller Basic programmerings
program + bok ønskes kjø pt. 
Skriv til: Atle Øglend, Ham
ranevn. 1 4, 4370 Egersund. 

TV-KORT: Jeg ø nsker å 
kjø pe et brukt TV-kort (med 
tekst-TV, 10r Windows) . Skriv 
til: Øyvind R. Gravir, Hauk
åsen 4F, 3727 Skien . 



NYE SPILL T IL  AM IGA 
Nå er jeg le i  av alt maset om at Amiga er død, og sender derfor  
inn en l i s te over kommersielle sp i l l  som er  under utvikling til 
Amiga. Mange av dem blir s ikkert  kansellert ,  men det dukker 
opp nye rykter og bekreftelser på Amiga-spil l  hver eneste uke .  

Jeg  tvi ler altså på at denne l i sten v i l  krympe merkbart i 
løpet av 1 997 :  Black Viper, Double Agent, Blitz Bom
bers, Blitz Bombers 3D, Pro Rugby League, Virtual 
Karting Deluxe, Virtual Rally, Atrophy, Arcane Pin ball, 
Microlyte Warriors, Starftghter, Evil's Doom, Rugby 
Boss, Andre Agassi tennis, Championship Manager 2,  
Chaos Engine 2,  Pole Position, The Seventh Sword of 
Mendor, Uropa 2,  Valhalla 4, Boulderdash 3D, Phasic 
Distortion, Tilly, Access Denied Again, Daring Adven
tures of Robin Hood, Dominions 1 - The Chthulion, 
Bograts - the Puzzling Misadventure, Jet Pilot, Tiny 
Troops, Breed 2000, Atmosfear, Alien OIympics, Pin
ball Brain Damage, Gnomes, Whale's Voyage 2, Enig
rna, Teen Agent, White Death re-release, A1ternate 
Futures, Rockstar, Super Taekwondo Master, Thun
derstorm, Foundation, Justice Atrocity, Testament, 
Howzat, Bloody-blaster, Maim & Mangle, City Builder, 
Mission 2000, Wingnuts, Hellpigs, Micro Mortal Ten
nis, Cyberrace, SlIpstream, The Hunting, Project Batt
lefteld, Mega Typhoon, Wendetta 2 1 75,  Tommy Gun, 
Castle Kingdoms, Super B10b Combat, Otis And the 
Crystal Kingdom, Allen, Explorer 2260, Pinball Prelu
de CD, Cygnus 8, Fftgy, Necromantics, Y3D, Five a side 
football, Genetic Species, Forgotten Forever, Gun Fury, 
Max Rally, Minskies Furballs, Gilbert Goodmate, Be
trayed, Fortress of Fear, Football Director 3, Totalita
rian, Demistar, Auto Racing, Black Sanctuary, 3D Pin
ball, CIlIf Danger, Death Angel, System Ill, Shadow of 
the Devil, Mortal Weapon, Cyberforce, Rooster, Qua
sar Wars, Dracula, Portals . . .  

De al ler fleste a v  spil lene krever AGA ( A  1 200/4000) eller 
CyberGFX. men noen fungerer også på gamle maskiner - selv 
en A500/1 MB-eier kan finne NYE spil l til maskinen sin hver 
måned, hvis en bare leter rett sted. AGA. 030-50 MHz, 4-8 M B  
o g  harddisk/CD-ROM s e r  u t  til å b l i  minstekravet fremover for 
de fleste spi l l .  

Jeg kan ikke annet enn å oppfordre dere til å kjøpe en A 1 200 
HD med et akseleratorkort og en 60 ns 8 MB S IMM eller noe 
sl ikt. Tro meg - dere vil få et nytt syn på Amiga hvis dere ikke 
har sett en sl ik maskin i aksjon tidligere. 

Husk også at Amiga ikke bare e r  en spi l lma skin, den er  også 
god til Internet, BBS ing, bildebehandling. DTP. tekstbehandling. 
regneark, trackers/MIDI  og multimediapresentas joner .  

El lers håper jeg a t  dere skriver noen sider om A\Box, den 
nye Amiga-klonen som ser ut  t i l  å slå ALT på markedet rent 
teknisk - hvis  den bare kommer  i tide! 

TEKNO 

Rune L. 
runele@online.no 

3D 
Jeg vil bare si at TEKNO er et 
bra blad. Men:  Kan dere ikke lage 
en test  av forskjellige raytrace
p rogrammer? Som f. eks. Ima
gine3d, Truespace, Cinema-
4D, Lightwave og Povray. Dere 
har j o  hatt endel stoff om raytra
cing. men aldri noen sammenlig
nende test  av flere p rogrammer .  

Johan Persson 

(cAMIGA FINITO" 
Jeg må si at den fyren som påsto 
at han var en eks-AMI GA-eier .  
men nå hadde gått over t i l  PC ,  
var en underl ig skrue. Han tror 
tydel igvis at  han vet absolutt alt, 
og at det han sier e r  det eneste 
rette. Det virker i alle fall sl ik .  
Han påstår at  Amiga er helt fer
dig. Kanskj e ,  men I KKE ennå.  

Dår l ige a rgumenter  virker 
bare negativt på den som skri
ver .  Se lvfølgel ig g je lder  dette 
også hvis noen har tenkt å sende 
inn et leserinnlegg mot PC!  Det 
skal da være rettferdighet her i 
verden ! 

AMIGA RULES !  ( I  al le fal l  på 
enkelte områder ! )  

Hilsen 
GERSKE 

MER CD-INFO 
Jeg er en evig fan av TEKNO,  og 
digger hele pakka . Det er bare 
en ting j eg savner :  Dere burde 
skrive mer om innholdet på CD
ROMen som følger med i hver 
utgave . 

Sigurd Grimsby 

CHEATS 
Vi vi l  ha mer cheats og løsninger 
til spill ,  og flere Internet-adres
ser i TEKNO !  

Hilsen Eirik Husum, 
Thomas Hansen, 
Joakim Oldervik, 

Use Pettersen, 
Håkon Bakken og 

Øystein Lohn 

DRIVERTRØBBEL 1 
Når  j eg starter en AST Advent
age 6 1 1  s i DOS ,  virker  ikke 

Snait-mai( :  
TEKNO. Brevboksen.  

postboks  131  Holmlia.  
1203 Oslo 

musen o g  CD-ROMen.  M us-dri
ver finner j eg trolig, men CD
R O M - d r i v e r  f i n n e r  j eg i kke . 
Please help m e l ' !  

x 

Det er vanskelig å gi et ful/godt 
svar på spørsmålet ditt når du 
ikke skriver h vilket operativsys
tem el/er CD-RaM-spiller du be
nyUer. Du bruker kanskje Win
dows 95. som har sine egne dri
vere li! slike ting som m us og 
CD-RaM-spillere. Vi vil anbefale 
deg å ta kontakt med butikken 
der du kjøpte PCen og CD-ROM
en for å få de driverne du tren
ger. Husk å ta med deg nøyaktig 
informasjon om h va slags mas
kinutstyr du har. og h va slags 
operativsystem du benytter. 

DRIVERTRØBBEL 2 
Jeg har  kjØpt TEKNO i mange år  
nå ,  et interessant b lad  u ten for 
mye tul l .  Men i BREVBOKSEN 
står  de t  mye rar t .  En  innsender 
lurte på hvordan han skulle få 
CD-RaM-driveren inn fra DOS.  
Dette e r  enkelt , skriv DOSSTART, 
og ikke noe mer  enn det. Da las
ter musen og CD-RaM-driverne 
seg inn som de ska l .  El lers l ikte 
j eg TEKNO MUSIC CDen, selv om 
det var STOR kvalitetsforskjell på 
musikken .  M en det stod a t  vin
nerlåten var laget på et 2000 kro
ners lydkort ,  men det kom frem 
senere i art ikkelen at han også 
brukte en SYNTH med anslags
føl somt  k laviatur  ( i kke under  
2000 det  n j ei ! ) .  

N å r d e t gjelder Johnny Yen: 
Musikkomtalene hans e r  meget 
bra. Det er flott at  han finner 
coole gamle CDer. Be ham teste 
PHOTEC, FLUKE, DAFT PUNK 
og THE CHEMICAL BROTH
ERS ! ! !  Alle d isse finnes også på 
soundtracket til WIPEOUT 20-
97.  Men test også IQen på fy
ren .  Hans  b idrag på TEKNO MU
SIC CDen var virkelig skummelt !  
HJELP ! ! !  

Jeg vil også benytte anled
n ingen til å hi lse til helten min ,  
Bjørn Lynne, som jeg prata med 

Sje k k  O g S  D E BATT- s i d e n e  p T E K N O  O N L I NE - http ://w w w . s o l . n o/te k n o/! 



på TG96.  Dere skal vel på TG97 ,  
folkens? 

Fborchae@online.no 

DUKE-FANS! 

DUKE NUKEM-FANS: Hnn 
likesinnede på nettet! 

Jeg vil bare underrette alle D uke 
Nukem 3D-elskere om at det nå 
finnes en forening på In ternet, 
som gjør a t  du kan spi l le Duke 
3D over nettet (oppti l  8 s tykker) 
eller over modem. 

Navnet er  Norwegian Duke 
Association, som du finner på 
http://duke.home.ml.org. 

Dag R. Stenberg 

FARGENE FORSVANT 
Etter å ha installert et spi l l  som 
fulgte med den s is te CDen deres ,  
kan jeg bare  ha 1 6  farger i Win
dows . Noe er  galt . Hva skal  jeg 
g jøre? 

Mads 

Du skriver ikke hvilket spill det
te dreier seg om eller h vilken 
Windows-versjon du bruker, noe 
som gjør det vanskelig for oss å 
gi deg et godt svar. Uansett, så 
virker det som om skjermoppset
tet på PCen din er blitt endret. 
En måte å ordne dette på, er å 
installere de originale grafikk
driverne på nytt. 

POSITIVT OVERRASKET 
Jeg var l itt skeptisk da j eg så a t  
dere hadde med mods  på CDen,  
for de fle ste blader bruke å stap
pe noe gammelt 80-tal l sdritt på 
CDene når  de har med mus ikkfi
ler .  Men kval iteten på mus ikken 
på TEKNOs  CD-ROM var jo gan
ske bra!  Kan dere ikke følge opp 
med et kurs i bruk av f. eks. Fast
Tracker? 

Geir Eivind Mork 

MERKEMASKINER 
Jeg er uenig med innsenderne som 
skriver så negativt om store bu
tikk-kjeder som selger datautstyr. 
Kritikken mot forhandlere som EI
kjøp, Ideel osv. synes jeg e r  
grunnløs .  Man kan I KKE dømme 
alle under ett .  Det e r  mange per
soner i disse butikkene som HAR 

spesialisert seg på PC, og som vet 
hva de snakker om! 

Johan Randby 

DEMO-TRØBBEL 
Jeg har problemer med basket
demoen og fotballdemoen på CD
ROMen som fulgte med TEKNO 
nr .  1 /97 .  Når  j eg prøver å starte 
demoene får jeg beskjed om a t  
j eg mangler to  filer .  Fotballspil
let  mangler DDRAW.DLL ,  mens 
basketspi l let  mangler DPLAY. 
DLL .  Hva skal jeg g jøre? 

Egil 

Du må installere Direct X 3.0, 
som følger med, først! 

MINST 1 6  MB RAM 
Jeg mener at det ikke går an å 
selge PCer med Windows 95 med 
så l i te som bare 8 MB RAM .  Jeg 
jobber selv i et stort datafirma, 
der jeg gir telefonhjelp til PC
brukere . Jeg opplever til stadig
het at mange sliter med maski 
ner med bare 8 MB,  maskiner 
som dermed jobber utrolig sak
te. 

Jeg har selv 40 MB RAM ti l  
Win95 ,  og da fungerer det meste 
kjapt og greit .  Husk også at det 
e r  viktig å ha nok cache på ma
skinen !  Hvis ikke vil PCen jobbe 
mot disken hele t iden, noe som 
igjen senker hastigheten. 

Hilsen Freddy Ulvseth 

BRA CHAT-PLASS 
Jeg vil t ipse dere om Møteplas
sen - det beste chat-stedet jeg 
har vært på .  Dere finner det på 
http://www.sol.no/chaU. 

Jens-Ove 

IKKE MER NORSK 
I TEKNO nr. 6/96 var det en av 
leserne som sa dere skulle bruke 
mer norske ord.  Ikke gjør det! 
Ikke bruk fornorskinger som e
post eller Internett! Nettet er  
vel  ingen norsk oppfinnelse !  

Sverre Johan Jenssen 

PHOTOGENICS M.M. 
Jeg har lest  noen numre av TEK
NO,  og selv om det er l i te Amiga
materiale, synes jeg at det er et 
kult blad .  Jeg satte spesielt  pr is  
på artiklene om Photogenics. 
Om noen vil teste dette program
met,  så gir Almathera bort ver
sjon 1 . 2a gratis på s in h j emme
side på www.almathera.co.uk. 

L i t t  kr i t ikk til Andre E .  
Eide: D u  burde fylle opp med 
f lere nyheter i spalten d in .  I nr .  
6 burde du hatt  med s toff om 
Phase5s A \BOX og CyberVisi
on3D, Haag&partners Art Ef-

A \BOX: Den nye Amiga
klonen mange venter på. 

feet og Easy Writer, ProDADs 
p-OS og Village Tronics Pi
casso 4.  

El lers  er  det meget bra at  
dere har med 50 M B  Amiga-ma
teriale på CDen !  

Per Dahlberg 
Team "AMIGA " 

SKARPNING TONNY 
Jag skulle vil j a framfOra l i te kri
tik mot artikeln « De gamle spi l
lene hadde s je l" ,  som publicera
des i TEKNO nummer 6/96.  Ru
br iken lovar gott, men frå gan ar 
om Tonny Espeset vet vad han 
talar  om.  

I artikeln havdas det att  det  
INTE beror på  C64-emulatorn att  
grafiken består  av stora pixlar 
och att allt hackar .  Jag m isstan
ker starkt att artikelfOrfattaren 
inte var i t  i narheten av en r iktig 
C64 på många år .  

Grafiken på en r iktig C64 ser 
alis in te ut  som i emulatorn ,  dar 
p ixlarna a r  fiirstorade, vi lket gor 
grafiken « klumpig», något som 
inte galler en r iktig C64 .  

I n te he l ler  hackar  C64-spel ,  
var ken på den gamla goda tiden 
el ler nu, det ar  bara din PC som 
in te kan emulera denna under
bara maskin ordentligt. 

S ID-chipet emuleras hyfsat 
på en PC ,  men det ar inga som 
helst  problem att ski l ja  « the real 
thing» från en emulator. 

Hur kan någon fOrvanta sig 
att uppleva C64-gladjen med en 
emulator  på en PC? Allt går lång
sammare, ser fulare ut och kanns 
samre an på originalet. Ne j ,  ta 
fram en r iktig C64 så får ni  se  
på processorkraft! 

A r t i k e l n  « C 6 4 - n o s ta l g i e n  
blomstrer på nettet» var mycket 
bra, men gav en l i te negativ bi ld 
av dagens C64-scen.  Ak på ett 
party som Assembly eller TP 
och upptack att Commodore 64 
verkligen lever !  

Daniel 

Selv om du etter så mange år 
med C64 sikkert er en kløpper 
på denne maskinen, er din på
stand om at pixlene er forstørret 
på en PC-emulator etter min me
ning ikke helt gjennomtenkt. Si
den selv den laveste oppløsnin
gen på en PC leverer en høyere 
oppløsning enn C64 kan (i far
ger J, må emulatorbildet nødven
digvis forstørres for å fylle hele 
skjermen - det er riktig. Men er 
poenget da at man skal kjøre C64-
emulatoren i et lite vindu for å 
unngå at pixlene er mye større 
enn man er vant med på en PC
skjerm ? Min PC-monitor er bare 
på 1 0, 4 ", mens skjermen jeg 
brukte på min C64 var et 1 4 "  
reise-TV En TV-skjerm som den
ne gir dermed et større bilde, men 
den er langt fra like skarp. Man 
får en slags primitiv anti-alias
ing-effekt, som sørger for å run
de a v  punktene og gjøre dem min
dre firkantete. 

På min hØyoppløselige LCD
skjerm er bildet sylskarpt, noe 
som er helt nødvendig når man 
skal kjøre høyere oppløsninger 
enn C64en makter. Resultatet, 
når man degraderer til C64-opp
løsning, er nødvendigvis at punk
tene virker ekstremt firkantete. 

Når det gjelder dette med at  
'alt er hakkete ' refererer du til et 
sted i teksten h vor jeg snakket 
om animasjonene i spillene. C64 
hadde som navnet tilsier kun 64 
KB RAM, og det var dermed be
grenset h vor mange bilder hver 
bevegelse kunne bestå av før hu
kommelsen var brukt opp. Beve
gelsene på spjJJfigurene er der
med langt fra like jevne som man 
ser i moderne spill, og jeg opJr 
levde dem som hakkete. Men opJr 
dateringshastigheten på de bes
te emulatorene er faktisk forbløf
fende. En kjapp Pentium skulle 
uten problemer kunne kjøre C64-
spill smidigere enn den originale 
maskinen. Det var derfor ikke her 
kritikken lå, men mer i skuffende 
spillbarhet og dårlig visuelt inn
trykk. 

MSX er en langt dårligere 
maskin enn C64 rent teknisk, men 
det var spillene på denne som 
virkelig briljerte med sin spill
barhet - selv etter så mange år, 
og selv på en emulator. 

Jeg er ellers enig i at det kun 
er «the real thing» som gir den 
ekte nostalgifølelsen. Men jeg er 
sikker på at du er enig i at emu
latorer er en bra måte å føre tra
disjonen videre på, istedenfor at  
de  gamle maskinene og program
mene skal dø hen i stillhet. 

Tonny Espeset 

TEKNO 



DATASP I LL 
M U LT IMED IA 
U N DERHOLD N I NG 

LucasArts' produkter 
har  a l ltid vært av ut
merket kva l itet. 
I bagasjen har  de 
tunge titler som Tie 
Fighter, Sam & Max, 
Ful l  Throttle og Dark 
Forces. 

I AV MIKAEL SUN DMARK 

De neste har vel en el ler an
nen gang vært borti et ufor
glemmelig spill fra LucasArts . 
Jeg har det i alle fal l .  Aldri 
tidligere har jeg sust avgårde i 
sånn fart som i Tie Fighter. 
vært s å  brutal  som i F u l l  
Throttle el ler vært s å  flippa 
som i Sam & Max Hit the Road . 
Uforglemmelig er også Dark 
Forces. som etter min mening 
var det første «førstepersons
skytespillet» med bra handling. 
sofistikert AI (Artificial Intell i
genee - kunstig intel l igens) og 
et «ekte» stemningsskapende 
milj ø .  

REBELLION 
Kampen mellom de gode og det 
onde fortsetter. LucasArts j ob
ber med ytterligere et spill i 
Star Wars-serien .  og denne 
gang blir det et  strategispill i 
realtid - RebellioD. Etter det 

jeg vet. er  dette LucasArts' før
ste strategispil l .  og om de lyk
kes like bra i denne sjangeren 
kommer dette spillet til å bli 
knall bra. 

Spillet er delt i to. en stra
tegisk og en taktisk. I den stra
tegiske administrerer du trop
pene og ressursene dine osv. 
på vanlig måte . Når to fiende
styrker møtes i samme sektor 
starter den taktiske fasen.  der 
det kan ta opp til 20 minutter 
å avgjøre en strid. Alt dette 
kommer til å skj e  i realtid .  mot 
en AI, i et nettverk eller med 
modem- eller direkteoppkop
ling. 

For å vinne spillet. må du 
klare tre delmål . Alliansen må 
ta Darth Vader og Keiser PaJ
patine til fange. og erobre Co-

REBELUON: Den evige 
kampen mellom gode og 
onde fortsetter i dette nye 
spj/Jet i Star Wars-serien. 

ruseant. imperiets hovedstad. 
Har du valgt den mørke siden. 
må du fange Luke Skywalker 
og Mon Mothma. og ødelegge 
rebellenes hovedkvarter. 

Spillet inneholder 5 5  rolle
figurer med viktig strategisk 

Under spillets gang 

må du utføre en mengde opp
gaver. alt fra diplomatiske opp
drag til  bomberaid. Setter du 
rett mann eller kvinne på rett 
plass. øker dine sjanser til å 
lykkes med oppdraget. Perso
nene påvirkes også av «kraf
ten» og hverandre. noe som 
kan føre til  mange spennende 
intriger . 



Du kan spille med opptil 
200 planeter, så forbered deg 
på lange og avanserte konflik
ter. Om saker og ting b l i r  
uoversiktlig, k a n  du benytte 
deg av spillets oppslagsverk, 
der det finnes informasjon om 
karakterer, romskip og plane
ter. Spillet kommer i løpet av 
våren, og du må ha minst en 
Pentium 90 under Wln95 med 
DirectX. 

USE THE FORCE 
En annen meget etterlengtet 
tittel er Jedi Night: Dark For
ces Il. LucasArts har videre
utviklet den gamle Dark For
ces-motoren til  en ekte 3 0 -
motor. Etter skjermbildene å 
dømme ser det meget bra ut. 

Du kommer til å kunne spil
le i første- eller tredj epersons-

, . . ,' . l . , ,li J� I 

SPILL OG MULTIMEDlR 

perspektiv, og alle figurer kom
mer til å være bygget opp av 
polygoner i ful l 3 D .  Endelig 
kommer du til å kunne bli  en 
ekte Jeriko-ridder, med lys
sabel og ul ike krefter.  Avhen
gig av hvilken side du velger, 
den mørke eller den lyse ,  får 
du etterhånden flere ul ike sor
ter krefter. Du kommer til å 
kunne se gj ennom vegger,  på
virke gjenstander på avstand 
og - om du er riktig ond - stru
pe rebeller bare med tankens 
kraft. Lyssabelen kommer til å 
være et av de viktigste våpne
ne i spillet, og teamet j obber 
med et nytt tredj epersonsper
spektiv spesielt for dette . Det
te lar teppet gå opp for lange 
dueller i skikkelig jedi-ånd. 

Som nevnt foran, inneholdt 
Dark Forces en ganske sofisti
kert AI. Men den smarteste fi
enden er naturligvis din beste 
venn, og Jedi Knight vil ha mul
tiplayerstøtte for opptil åtte je
diriddere i tre ulike nivåer; To
tal Combat, Team C ombat og 
Territory Combat .  Spillet kom
mer i disse dager til Win95 og 
Macintosh. 

. SPAGHETTIWESTERN 
Etter alle dis
se Doom-klo
ner som utspil
les i mørke , fu
tur is t iske i n 
dustril okaIer  , 
kommer ende
l ig noe som er 
annerledes.  

Outlaws er en spaghetti
western , vel håndtegnet på et 
underlag av en kombinasjon av 
D ark Forces og Tie Fighters 

3D-motorer . Spillet er inspi
rert av Sergio Leones western
filmer,  og du kommer sikkert 
til å føle deg som CJinter n. 

La deg ikke lure av den teg
nede grafi kken,  handl ingen 
kommer til å være både mo
den og ladet. Spillet i seg selv 
er også ganske virkelighetstro, 
her finner du verken atombom
ber el ler flammekastere. Du 
må ganske enkelt klare deg 
med revolveren, geværet og 
haglen.  Jo, naturligvis finnes 
det også en dobbeltløpet ha
gle, for de som vil være på den 
sikre siden. 

For enda mer realisme, har 
utviklerne lagt inn utholden
hetsmålere , som hele tiden 
synker når du springer og hop
per.  Når du blir for trøtt, blir 
siktet utstøtt. Spillet skal kun
ne spilles i tre ul ike nivåer; 
eventyr/action, dusørj egeracti
on og multiplayer. Dueller med 
dine kompiser over LAN-, mo
dem-, direkte- og 
Internet-oppkop
l i n g .  Kommer t i l  
Win9 5 .  

• . .  OG MER 
Helt kort kan vi 
nevne ytterligere 
et par hete titler 

NET GAME: Nå 
kommer X- Wing 
vs. Tie Fighter! 

WESTERN: I OutJaws får du 
god, gammeldags cowboy
action på PC-skjermen. 

man i kke bør gå glipp av. X
Wing vs. Tie Fighter er vel 
hva al le nettspi l lere har ventet 
på. Her finnes mengder av mul
tiplayeroppdrag å spil le over 
Internet. 

Grafikken er skikkelig spri
tet opp, og det finnes et tyve
talls skip å velge mellom. Et 
meget gj ennomarbeidet ran
kingsystem kommer til å skille 
de med flyskrekk fra enerne.  

Så er det enda en gang klart 
for at Guybrush Threepwood 
går en runde mot den onde 
LeCh uck i The Curse of Mon
key Island. Det loves samme 
syke humor som i forgJ enger
ne, men denne gangen visuelt 
heftigere i hØyoppløsning. Kom
mer i løpet av første halvår for 
Win9 5 .  
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Sett Wipeout på va l ium, Descent på bakken 
og Doom i fremtiden.  Legg til en gal p rofessor, 
og vips!  - d u  har  Tunnel  B1. Men lever dette 
sterkt forhåndsreklamerte sp i l let fra Ocean 
opp t i l  forventn i ngene? 

I AV HÅKON URSIN STEEN 

' . Avstalldsfo r e l s k e l -
� ser har en tendens 
til å ende i forferdelse. Jeg gle
det meg fryktelig til Tunnel B l . 
Jeg ser på Descent og Wipe
out som toppspil l .  og da rykte
ne ville ha det til at Tunnel B l  
vil le b l i  e n  heftig kombinasjon 
av disse to. ble forhåpningene 
mine deretter. 

Storyen er grei .  I en desil
lusjonert fremtid har en gal 
professor forskanset seg i Jor
dens indre. sammen med sin 

TEKNO 

dommedagsmaskin .  Du og din 
romskipjager er menneskehe
tens eneste håp. Oppdraget er 
å rase gj ennom professorens 
godt sikrede tunnelsystem for 
så å få nøytralisert trusselen . . .  

Rom s k i p e t  b e fi n n e r  s e g  
h e l e  tiden svevende rett over 
bakkenivå. akkurat som i Wipe
out. Forskjellen er at du kan 
bevege romskipet ditt helt fritt. 
også bakover - bortsett fra opp 
og ned. naturligvis.  

Hvert nivå i spil let har så
kalte primære og sekundære 
mål. De første er gjerne vik ti-

ge fiendtlige installasjoner ( for 
eksempel atomreaktorer) . som 
du må ta for å få lov til å kjøre 
videre . De sekundære målene 
går stort sett ut på å få pluk
ket opp de nye våpnene og va
rierende «power-ups» . 

Du starter m e d  e t  enkelt 
maskingevær.  men etter hvert 
finner du oppgraderinger. samt 
alt fra miner til superbomber. 
Siden det neste nivåets van
skelighetsgrad i hovedsak ba
seres på bruk av alle våpnene 
du fant på det foregående. kan 
du som regel bare til late deg å 
droppe sekundære mål når du 
har stor tidsnød. Dette skjer 
i kke så rent sjelden. selv om 
de første nivåene sympatisk 
nok er uten «nedtelling» . 

Underveis møter du enor
me ståldører som må forseres. 
noe som gir deg ekstra proble
mer når tiden er knapp. Det er 

i kke verre enn at åpne-knap
pene alltid l igger på et godt 
synlig sted. De aktiviseres gan
ske enkelt ved at du kjører over 
dem. Men problemet er gjerne 
at disse knappene ofte l igger 
flere kilometer tilbake - og at 
klokken viser at du har 1 2  sek
under igjen før du må være på 
andre siden. I sl ike situasjo
ner er det i kke fritt for at fin
grene på tastaturet kan bli l itt 
klamme.  

DO THE SLIDE 
Du får sannelig brukt fingrene 
dine i dette spillet! Effektiv ma
nøvrering av romskipet ditt er 
det som klart gir mest bry i så 
måte . For i det hele tatt å ha 
sjanse til å klare de vanskeli
gere nivåene. må du beherske 
egenskapene «strafe» og «sli
de» til perfekSjon. «Strafe» . el
ler « bestryk» som det vel heter 



på norsk, kjenner vi jo godt
fra Doom-spillene. Å gå side
lengs frem og tilbake bak en 
barrikade er nøkkelen til å 
overleve. Det samme gjelder 
ber. Men «slide,. (svev ukon
trollert avgårde) er derimot 
ganske ny. Descent hadde rik
tignok også denne funksjonen, 
men mest som en kuriositet for 
erfarne piloter. I Tunnel Bl er 
«slide.. minst like viktig som 
«strafe,.. Hold «slide»-knappen 
nede for å koble ut romskipets 
automatiske bremser. og du 
sklir avgårde som en bØytek
nologlsk curlingkule. 

Hele trikset er å lære deg 
å «skli forbi,. fiendtlige barri
kader og kanonstillinger, i bøy 
fart - samtidig som du roterer 
romskipet så du kan bolde må
let under konstant Ud. I begyn
nelsen gir forsøk på slike 
stunts selvfølgellg latterlige 
resultater. Med litt for stor ut
gangsvinkel i forbold til tunne
len, krasjer du gjerne mot veg
gen lenge før du får siktet mot 
målet. Til gjengjeld føles det 
godt når du litt etter litt be
gynner å få kontroll over «skli 
& skyt»-manøveren . . .  

NESTEN FILM 
Audiovisuelt er dette spillet av 
ypperste klasse. Det er Sjel
den rene l\,Ction-spill l så sterk 
grad minner om en filmproduk
sjon. Grafikken (polygoner med 
skyggelagte teksturer) er me
get. myk og rask, selv på en 
Pentlum 1 00, og de mørke og 
glisne korridorene opplyst av 
kalde lyskastere, skaper en at
mosfære jeg ikke bar opplevd 

siden Bladerunner og Runo
Ing Man. Kronen på verket er 
musikken: Her får du MIssion 
Impossible-lignende action
musikk full av pauker, blåsere 
og det som er. Ocean bar tatt 
Hollywood-mentaliteten på 
kornet, og det som mangler er 
popcorn og cola. 

Det var pliktløpet. Bak den 
gUtrende fasaden har leg flere 
vesentlige ting å sette finge
ren på. For det første er kart-

SPILL 06 HULTlHEDlH 

funksjonen mildt sagt irriteren
de, den «låser,. spillet mens du 
bruker den. Spesielt teit vir
ker dette når kartet faktisk er 
utformet som et futurlstlsk «on
screeri display,. - som man in
tuitivt burde kunne se på mens 
man kjører. 

STHR GENERHL 
Et enda større problem er 

at du er nødt til å styre alt fra 
tastaturet! Her er det utrolig 
nok ingen støtte for verken 
mus, joystick eller gamepad. 
Opprinnelig er dette et Play
station-spill (bvor du styrer 
med avansert gamepad) , og det 
minste Ocean kunne gjøre var 
vel å støtte noen av 4-8-knap
pers gamepadene på marke
det? 

Så til det som utgjorde den 
store skuffelsen for meg: Oce
an bar reklamert for at dette 
skulle bli et raskt og beftig 
«rase avgårde,.-spill. Men Tun
nel Bl gir lite av den farts fØ
lelsen du får i Wipeout og De
scent. Selv med «boosteren» 
aktivert bar jeg ikke kjent farts
suget i dette splllet en eneste 
gang, ganske enkelt fordi jeg 
ustanselig støter på avstengte 
områder. 

Hvis du håper Tunnel Bl 
er en rocka utgave av Descent 
eller Wipeout kommer du til å 
bli skuffet. Spillet kan enklest 
beskrives som en avansert 
Doom-k1one der du kjører frem 
og tilbake - ofte i det samme 
området - mens du utforsker, 
åpner dører, plukker opp vå
pen og knerter fiender. 

Ikke originalt, altså. Men, 
for all del, er det denne type 
spill du er ute etter, er Tunnel 
B 1 både velpolert og spillbart. 

System krav: 
Pentium 75, 1 6  MB RAM. 

I disse Red Alert- og 
Diablo-tider kan det 
være på sin plass 
med et 'nytt strategi
spill. Masseprodu
senten SSI er ute 
med Star General. 

I AV HEIN HARAlDSEN 
. • • Alle gode tlng er 
l tre, og oppfølgeren 
til Panzer General og AlHed 
General er nå i butikkhylle
ne. De som bar vært borti 
forgjengerne, vet omtrent bva 
det dreier seg om. Utviklin
gen bar selvsagt gått et bakk 
videre. Tidligere skulle du 
leke belt under den andre ver
denskrig. Nå får du lov t1I å 
boltre deg med livsfarlige vå
pen i det ytre verdensrom. I 
prinsippet er det meget liten 
forskjell mellom denne og de 
to tidligere nevnte splll . 
Skjønt, graflkken er muligens 
blitt ørlite grann bedre. 

Du starter med en eller 
flere planeter, der du kan 
bygge forskjellige mer eller 
mindre farllge enheter. Må
let ditt er naturligvis å ut
slette alle andre som måtte 
befinne seg der, slik at du 
blir universets enebersker. 
Motstanderen kan være en
ten din kyniske datamaskin, 
eller en menneskelig motspil
ler du vil ta knekken på. 

Her kan du velge og vra
ke mellom alle slags scenari
er. Vil du ba en kjapp og en
kel kamp før leggetid, eller 
en kampanje som okkuperer 
bele fribelgen din? Dette er 
et spill som etter min mening 
bare blir bedre og bedre jo 
lenger du spllIer. Det kan vir
ke kjedelIg å måtte slå opp j 
manualen for bver gang et 
ukjent symbol dukker opp på 
Skjermen, men etter bvert 
kjenner du dem nok tll at du 
kan konsentrere deg om å 
tenke ut kloke strategier. 

For å trekke frem noe ne
gativt, vil jeg si at jeg Ikke 
belt greide å leve meg inn i 
det bele. Det blir omtrent som 

å splIle sjakk. Du tenker på 
splIIbrikkene som noen klos
ser på et brett, du får aldri 
følelsen av at du styrer le
vende vesener. Slik er det jo 
ikke j Warcraft og Command 
& Conquer-spHlene, derfor 
følte jeg at dette ble Utt tamt 
og platt i forbold. 

Men bvis bjernecellene 
dine desperat skriker etter 
langvarige utfordringer, kan 
dette likevel være noe for deg. 
Dette er altså definitivt noe å 
bryne seg på for innbitte stra
tegi-fans. 

Dersom du synes at spil
let er litt buggete, kan jeg 
fortelle at SSI raskt bar vært 
ute med en update som fik
ser alle kjente feil. Den kan 
bentes på http://www.ssi
online .com/cøi-binomix
Iink? 1 7807+patches/up ·  
date5 1 .html. D u  finner for
resten også en Star General 
Screen Søver samme sted. 

Systemkrav: 
Under Win95: 
Pentium 90, 1 6  MB RAM. 

Under DOS: 
Pentium 66, 8 MB RAM. 

TEIOIO 



Flysimulatorer har 
h___ alltid vært et kapit-
� tel for seg. På Inter
m (l]ffmm net finnes det man-

ge d i s ku s j o n sfora 
for disse. og mange er innret
tet på flystrid.  Jeg har testet 
en simulator helt uten våpen 
som kanskj e ikke smeller så 
høyt - eller gjør den det? 

med DirectX-rutiner og krevde 
Windows 9 5 .  

En seriøs flysimulator som 
bygget på årevis av avansert 
programmering behøvde åpen
bart ikke sløse energi på l ang
trukne introsekvenser. Bra. Jeg 
havnet derfor raskt inne i selve 
spillet. Etter diverse utforsking 
av menyer og manualen var jeg 
snart klar på den grafisk me
get stilige startbanen .  m e d  ��!=!!!�!!III-----"'-_..oI1U.! hånden på spaken 

og anrop fra kon
trolltårnet i ørene . 

CLEAR FOR 
TAKEOFF 
Jeg sitter i cockpit 
på en Cessna Sky
lane RG . Det finnes 
seks forskj ellige fly
typer å velge mel
lom. både j et-o seil
og propel lfly. Jeg 

==:;..lI@==-.l------.r----..:!. ..'!:.'!I har slått på alle de-
For et par år siden prøve- tal jer  i 640x480-oppløsning. 

fløy jeg Microsoft Flight Simu- Den grafiske i l lusjonen må fun
lator. og l ikte den ikke. Den gere - og det gjør den. En viss 
var treg. Jeg installerte derfor opphisselse stiger i mellomguI
Microsoft Flight Simulator for vet når propellerlyden begyn
Win9 5 på PCen min og håpet ner å knatre fra høyttalerne . 
det beste . Spillet ble nå kjørt Alle instrumenter er eksakt 

gj engitt hva gj elder utseende 
,tier i cockp,; Pil og plassering. Det går an å en-

!I ø' opphissel8e 81j - e" C JB .,i55 ( å  knatre 'r1J 6!e� . e",� e" "fle -� ., � �., ø,ft li, ... i9� d'� . Je" 
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FL YS1M FOR WIN95: Alt 
flyter fint. og den herlige 
følelsen av å fly er faktisk 
tilstede. 

dre oppløsning. detaljrikdom 
og det antall  vyer som samti
dig kan ses fra førerplassen. 
og man kan gjøre innsti l l inger 
direkte med musen som om 
man virkelig satt i førerstolen. 
Det er mange ting man skal 
tenke på,  så jeg ber leserne 
bære over med språket som 
nå følger: Jeg sjekker Weather 
briefing, Fuel and cabin loa
ding, setter elevator trim for 
takeoff, sti l ler flapsen til 1 5  
grader for deretter å gi Full 
Power på motoren . Instrument
nåler begynner å bevege på 
seg, lamper blinker og jeg gj ør 
meg klar for start. 

Motoren ruser, og når jeg 
sl ipper bremsene gynger kjer
ren og begynner å rulle stadig 
raskere langs asfalten.  Sakte 
fører j eg joysticken tilbake . løf
ter nesen og forlater marken 
der nede for min første solo
flyging. Tidligere har jeg hatt 
hjelp fra en online-Iærer som 
Bill G ates vennlig nok har byg
get inn i simulatoren. 

Jeg fø r e r  spaken s a kte 
frem,  og flyplassens små hus 
blir syn lige under meg. Alt fly
ter fint og den herlige følelsen 
av å fly er faktisk tilstede. Gjen
standene på marken blir sta
dig mindre, og lyden i cockpi
ten forandres . Faktum er at j eg 

kj enner et sus av den lystfylte 
følelsen som alle meget bra 
spil l  gir ved de første testspil
l ingene. 

En lett sving bort mot Gol
den Gate-broen, og etter di-

verse manøvrering oppdager 
jeg at det til og med går an å 
fly under broen . Jeg må selv
følgelig prøve dette - og kla
rer det faktisk! Flyet vingler 
p lutselig urovekkende og jeg 
trykker på Fl for at motoren 
skal roe seg ned til Cruising 
rate . Vi glir stille i lav høyde, 
og nyter turen. Jeg tar en sving 
over byen for å runde noen hØY
hus. for deretter å ta meg bort 
til landingsbanen hvor jeg for
søker å ta Cessnaen ned på 
marken igj e n .  Med lav omdrei
ning på motoren og med en 

vinglete glideflukt lykkes jeg 
.nesten i å lande. men i siste 
øyeblikk tvinges j eg til å dra 
på ful l  gass og lØfte før lan
dingsbanen tar slutt. Etter yt
terligere to forsøk trykker j eg 
på X-tasten .  og et lederfly duk
ker opp der fremme og hjelper 
meg ned.  Hvil ket fly skal jeg 
nå velge? 

MEN ER DET KULT? 
Ifølge Microsoft skal dette være 
det mest solgte PC-spillet gjen
nom tidene (jeg trodde det var 
Doom) .  Så noe spesielt må det 
vel være' med det? Man skal 
bare ikke lure seg selv til å tro 
at dette spillet er lett tilgjen
gelig. Det er  faktisk ikke mor
somt en gang - til å begynne 
med. Sjarmen viser seg først 
etter en tids iherdig fly trening, 
men da er det avhengighets
Skapende .  Denne simulatoren 
varer lenge . meget lenge om 



man utnytter trickflyging, opp
dragsflyging,  n avigering og 
små oppdragseventyr. 

Det finnes som sagt seks 
forskj ellige fly, inklusive seil
fly og en Boeing 737 å velge 
m e l l o m .  N æ r m e r  m a n  s e g  
Flight Simulator 95 m e d  re
spekt og genuin flyinteresse ,  
får m a n  definitivt gode opple
velser!  Har du ikke tålmodig
het, så er det en bra ide å se 
seg om etter fly med kanoner 
istedenfor,  noe som ikke tar 
så alvorlig dette med terrnikk, 
turbulens og elevator-trim . 

DUGER DIN PC? 
Dette er en kvalitetssimulator 
med det meste man kan ønske 
seg, men smaker det så kos
ter det. Å fly med en masse 
grafikkdetaljer avslått er mu
lig, men ikke noe jeg vil anbe
fale.  Skal du satse på en mo
derne flysimulator bør du ha 
en maskin som kan kjøre gra
fikken med bra flyt, ellers for
svinner det meste av gleden. 

Maskinkrav i følge boksen: 
486 DXl6 6 .  Glem det. Jeg tes
tet på en Pentium 1 66/32 MB,  
og du må etter min mening 
minst ha en Pentium 7 5  og 1 6  
MB internminne. Et bra gra
fikkort hjelper.  Joystick, pad 
eller tastatur brukes til å sty
re med. 

SPILL OG MULTlMEDlH 
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DETTE HOLD ER I HHE MHL  
Bakgrunnshistorien i 
Ravage er  at Jordens 
forskere har lykkes i 
å reise mel lom d i 
mensjonene. Takket 
være dette kan men
n eskene ta seg ut t i l  
stjernene, men dess
verre ble resu ltatet at 
en annen rase, 
eeNecron» , oppdaget 
Jorden, angrep oss, 
s lo  ned a l l  motstand  
og gjorde menneske
ne om ti l  s laver. 

I AV MARTIN PERSSON 

I et siste desperat 
l_ ._� forsøk på å slå til
bake utenomjordingene dannes 
« Operation Black Out» ,  som 
skal prøve å slå ut dimensjons
portene, og deretter erobre 
Jorden tilbake fra necronene. 
Dessverre er alle de andre sol
datene blitt slått ut, så du er 
alene tilbake. Jordens fremtid 
avhenger av deg. 

En tynn bakgrunnshistorie,  
som delvis skjules i mye gra
fikk og effekter ,  men resulta
tet kjennes stadig utvannet. 

Min første reaksjon var po
sitiv, alt var i 3D og det hele 
virket ganske virkelighetstro .  
Men så,  når selve spi l let  kom i 
gang, begynte j eg å lure på hva 
slags fei l  jeg gjorde. Hvordan 
j eg enn svingte og skjØt, gikk 

ingenting som jeg vil le .  Etter 
en stund innså jeg at dette var 
helt normalt for Ravage , alt 
skjer i ytterst bestemte baner, 
omtrent som vognene i et spø
kelsestog på tivol i .  Etter et par 
reiser på samme bane var det 
omtrent l ike spennende også,  
bortsett fra at  h e r  var det 
necroner eller ul ike militære 
farkoster som dukket opp, iste
denfor  Dracula eller et stein
ras, som på tivol i .  

Som spi l ler  blir man be
grenset til å sikte inn sitt vå
pen og skyte ned så mange 
motstandere som man rekker, 
hvil ket ikke alltid er  så lett når 
«autopiloten» svinger ubereg
nelig frem og tilbake . Iblant 
svinger det dessuten l itt vel 
mye frem og tilbake , trolig for
di man skal bli imponert av 
hva Ravage klarer å utrette . 
Det var nok på dette tidspunk
tet jeg sluttet å bli imponert. Å forsøke å forstå dette 
spi l let er en ganske håpløs 
oppgave. Det blir heller ikke 
bedre av at manualen i kke 
stemmer overens med virkelig
heten. Jeg tenker ikke forsøke 
å finne ut om dette skyldes 
b ugs eller at programmererne 
og de som skrev manualen ikke 
kom overens, men det er i alle 
fal l  irriterende.  En annen ting 
som også er frustrerende , er 
at det verken på pakken eller i 
instruksjonene fortelles at man 
må ha en analog j oystick for 
at det hele skal fungere. Det 
eneste stedet som det nevnes, 
er i readme-filen på CD1 (Rav
age kommer på 2 CDer) . I 
readme-filen står det dessuten 
at om grafikken beveger seg 
rykkete til tross for at man har 

en Pentium 7 5 ,  kan det kom
me av at grafikkortet er for 
langsomt, hvilket ser ut til å 
være en god beskrivelse av 
mitt. 

Det er rikelig med bugs i 
Ravage. De fl este er mer irri
terende enn farlige ,  som for 
eksempel at man bare får mel
ding om når det er  på tide å 
bytte fra C D 1  til CD2,  men ikke 
tvert imot. Jeg opplevde også 
at grafikken fl ippet ut totalt, 
og fremstod som en gjørme av 
tilfeldig fargede linjer på skjer
men. 

Men Ravage er ikke bare 
verdiløst, grafikken er fortsatt 
stilig (selv om den sluker en 
masse C PU) og musikken er 
helt ok, men det er bare ikke 
nok bra for å være verd å be
tale for.  Alt virker som en av
ansert demo, satt sammen av 
en gjeng hackers som ville vise 
hvor fl inke de var . 

Spil l  hel ler  Doom, el ler  en 
av de andre oppfølgerne!  

TEKNO 



Everybody wants to 
ru le the world. E l ler  
enda bedre, the un i 
verse. Den som hev
der det motsatte, ly
ger. Jeg mener; vi vet 
jo a l le  hvem som er  
den tøffeste i Star 
Wars, e l ler? 

I AV GORAN ALTERLAND 

Siden databransjens 
h._� barndom har det ek�m sistert en kategori 
m�rrmm av s p i l l  som stort 

sett har sett l ike ut: 
Start i en enslig liten verden, 
og voks deg stor til å herske 
overalt. 

Spill som Crazy Planets, 
Spaceward Ho, Pax Imperia 
og utal lige andre har alle,  mer 
eller mindre vellykket, forsøkt 
å gi blivende galaktiske keise
re en bra spilloppleveise. 

Blant al le disse spi l lene 
fantes det  ett som pekte seg 
ut: Master of Orlon. I kam
pen om de sene timene , fasci
nasjonen og den rene og ufor
falskede spillegleden gikk det 
seirende ut av striden, og vi 
var følgelig ganske mange som 
egnet mye tid - kanskje alt for 
mye tid! - på dette spillet. 

UNIKT 
MOO ble lansert for flere år 
siden , og siden den gang har 
skaren av potensielle univer
selle tyranner med lengsel og 
utålmodighet sett fram til opp
følgeren. Og straks før jul i fjor 
fikk Microprose endelig fin
geren ut, og lanserte M002 -
Master of Orlon 2 - Battle 
at Antares. Jeg kjøpte spillet 
samme dag som det kom i bu
tikken.  I min nærmeste be
kjentskapskrets har i kke min
dre enn seks andre også kjøpt 
det. Unikt. 

Så spørsmålet er om spil
let lever opp til forventninge
ne Visst vil le det være kj edelig 
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om alle vi romherskere skulle 
ha ventet forgjeves? 

Innen j eg gir svaret i de
talj , skal jeg gi en l iten antyd
ning: Jeg og kompisene mine 
satt i tre uker i en PC-sal,  og 
brukte rundt 1 8  timer i døgnet 
til å spille M002 . Seriøst! 

KOLONISER! 
Så hvor begynner vi? Spillet går 
som sagt ut på å erobre galak
sen. Metoden er den gamle 
vanl i g e ;  koloniser planeter ,  
bygg u t  produksjon o g  fyl l  på 
med befolkning, forsk på ny og 
bedre teknologi, bygg romskip, 
beseir dine motstandere i strid ,  
erobre deres kolonier, stjel de
res teknikk, saboter deres pro
dukSjon og militære installa
sjoner, spill  dem ut mot hver
andre og stikk kniven i ryggen 
på dine allierte . Det gamle van
l ige politikerlivet, med andre 
ord. Og vanvittig morsomt! For
eldre som vil at deres barn skal 
tilegne seg litt sosiale kunn
s k a p e r ,  burde u m i dd e l b art 
stikke dette spi l let  direkte i 
hendene på dem. 

Det som skil ler M002 fra 
andre spil l  i samme kategori,  
er hvor velgjort og veIbalan
sert det er .  Med velgjort me
ner j eg at noen til en aweks
ling har testet og trimmet spil
let før det kom i butikkene.  

Alle funksj oner og ingredi
enser bidrar til stemningen, og 
det finnes ingen momenter som 
er kj edelige el ler monotone.  
Med velbalansert menes at det 
ikke finnes noen strategier som 
lønner seg så mye at de gjør 
at man må spille på en be
stemt måte . 

Man kan satse på forsk
ning, på produkSj on eller på 

-

ÅRETS SPILL: Skal du 
bare kjøpe ett spill i år, er 
dette spillet, mener vår 
anmelder. 

ekspansj on og vinne . Al le spill  
utvikles forskj ellig, og det er 
Sjelden at en taktikk fra ett 
parti er fremgangsrik i et an
net. Heftige utfordringer for 
kreative diktatorer. 

MIKS AV DET BESTE 
Den som har spilt Clv kommer 
til å kjenne igjen mye, l i ksom 
den som har spilt Pax Impe
ria, Spaceward Ho og Sim 
City. M002 har på en frem
gangsrik måte tatt de morsom
ste bitene fra alle disse spille
ne, og bakt d,et hele sammen 
til  en ti ltalende miks .  Mest 
kom m e r  n a t u r l i gvis  g a m l e  
MOO-spillere t i l  å kjenne seg 
igjen,  selv om M002 i visse 
deler er et helt nytt spill. Sim 
City-momentet, som er  helt 
nytt, gjør at det er av avgjø
rende , betydning å kunne byg
ge opp de rette sakene i rett 



rekkefølge i sine kolonier.  el
ler så bl ir  man overkjørt av de 
andre spil lerne . Teknologisys
temet er sofistikert. og inne
bærer mye mer enn bare stør
re kanoner og hardere skjold .  
Visse teknologier kan eksem
pelvis benyttes i kombinasjon 
med andre for å få effekter som 
blir mye bedre enn noen av tek
n o l o g i e n e  b r u k t  e n k e l tvi s .  
Dessuten fungerer teknikktre
et på en måte som tvinger spil
leren til å velge mellom ulike 
teknologier - et valg som iblant 
kan være riktig vanskelig. Men 
det j o  nettopp sånne ting man 
har spioner og diplomati for.  

STRATEGISK 
ELLER TAKTISK? 
Til syvende og sist avgj øres 
spillet l ikevel på slagmarken.  
Du kan velge mellom å spil le 
strategisk. slik at slagene av
gjøres ved at PCen sammen
ligner teknikken og styrken på 
stridende flåter.  og simulerer 
slaget for deg. eller så kan du 
velge å spille taktisk og selv 
styre sine skip og våpen i stri
den . Det gjør man naturligvis 
- det er skikkelig kult å slå ut 
en i utgangspunktet overlegen 
fiende ved hjelp av overlegen 
stridstaktikk. 

Mot slutten av spillet.  når 
man har tilgang til skikkelig 
fete våpen. kan man unne seg 
å sprenge motstanderens ver
dener i fillebiter. Alle vi som 
har sett og beundret dødsstj er
nen i Star Wars simpelthen 
fryder oss når vi ser den herli
ge animasjonen som dukker 
opp når vi sprenger en hel pla
net i småbiter. 

Som om det i kke rekker 
med alt dette. så finnes det 
enda flere utfordringer - som 
rommonstre og spesielle tek
nisk overlegne verdener. om
trent som i Independence 
Day. å slite med.  

Datas p i l l e r n e  har u l i k e  
strategier for ulike motstander
raser. og spiller uvanlig bra for 
dataspillere å være.  De fusker 
naturligvis en hel del med van
skelighetsgradene. men det går 
det an å leve med.  Det kom
mer til å drøye lenge før du 
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GREI NOK GRAFIKK: Det er langt fra grafikken som er det 
store i dette spillet. men både grafikk og lyd fungerer ok. 

vinner et stort parti på impos
sible-nivået. Og det beste er 
at du kommer til å vi l le gj øre 
det om igjen og omigjen på for
skj ell ige måter.  når du først 
har lykkes. 

En klar forbedring er  at 
man nå kan Skreddersy sin 
egen rase før man begynner. 
Man har muligheten til å velge 
for- og bakdeler (i et system 
som krever at man balanserer 
begge ) .  sl ik at man får raser 
som er bra på produksj o n .  
krigføring. forskning e l ler  e t  
utall  ulike saker.  D e t  tvinger 
en til å tilpasse sin strategi til 
den egne rasens styrker og 

svakheter. og byr på nesten 
uendelige variasjonsmuligheter 
og stadig nye utfordringer. 

Om dette var alt.  så skulle 
det rekke for å gjøre spillet til 
en klassiker. M002 er det før
ste spillet jeg har prøvd på over 
fem år som jeg ikke har blitt 
lei av etter noen dagers spil
ling mot datamaskinen. 

MULTIPLAYER - WOW! 
Men den riktige susen kommer 
når man innser at det går an å 
spille flere spillere mot hver
andre . Opp til åtte spillere kan 
møtes i en kamp om l iv og død . 

Om man trodde at det var 

giftig før.  så vil man innse hvor 
fei l  man tok. Dyktige motspil
lere gj ør at ett eneste feiltrinn 
kan innebære slutten på ens 
imperium. på den annen side 
er  det uendelig deilig å tyne en 
motspil ler som har plaget deg 
med geriljaangrep og sabota
sj e .  

Om man ikke er åtte men
neskelige spillere. så kan man 
ha dataspillere med. og da blir 
det ekstra mye underholdning 
når man klarer å få dem til å 
angripe eller ødelegge for dine 
menneskelige motspillere. Or
det vennskap får en ny betyd
ning. 

I et spill  som dette har ver
ken grafikk eller lyd så stor 
rol le .  bare de ikke forstyrrer . 
Nå er grafikken ganske primi
tiv sett med dagens standard. 
men den er l ikevel helt tilstrek
kelig for spillets behov. og rask 
nok. Lyden er riktig bra - man 
kan høre torpedoene av�es. 
strålene hvine og metallene 
dunke under intensive romstri
der. Det gjør mye for innlevel
sen. og drar heller ikke ned 
hastigheten.  

Skal  du bare skaffe deg ett 
nytt spill  i år. eller dette årtu
sen. så er det M002 som gjel
der. Ut og kj Øp - det er en or
dre ! 

SYSTEMKRAV: Minst 486/1 00 Mhz, 8 M3 
(DOS 5.5) el ler 1 6  MB RAM (WIN 95), 2X 
C D·ROM , SVGA, 75 MB H D·plass ledig. 
Anbefales:  Pentium 90. For nettspi l l :  
Hayeskompatibelt modem, minst 9600 
baud (2 spil lere) , IPX·nettverk (8 spillere) . 

TEKNO 
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i ! S k r e m m e n d e  m y ste r i e r  i s tu m m e n d e  m ør k e  
on i Duke Nukem- og Quake- derveis er oftest tomme, men l 
stil og problemløsende even- selvfølgelig er  du ikke alene!  I 
tyr i rollespill sti I. Det hele støt- Heldigvis b iter kuler og krutt I 
tes godt av nesten to timer pro- på det meste du møter , noe I fesjonell spillefi lm,  som setter l som gir en ganske betryggen-

Det damper svovel fra helvete. Denne gangen 

I er det i kke bare djevelen som tar seg en  røyk; 
hele stedet e r  på vei t i l  å gå i l uften og spre 
evig ondskap over Jorden.  Midt i det he le  er 

, en spesiell stemning rundt det de følelse,  Men skal et s krekk- i 
du og du ska l natur l igvis redde dagen. ' hele.  spil l  i det hele tatt føles trygt? t , I Huset som Adam oppsøker Produsentene skryter av- et ! 

er langtfra en normalt bygning. arsenal med hele tolv forskjel-I AV HÅKON URSIN STEEN l Adam er prestesønn . Etter Dørene viser seg å være di- l l ige våpen du kan finne under-
farens død fikk han plutselig I mensjonsporter som leder inn veis! Mens du i Duke el ler Qu

. • 1 .  M e n i n g e n  m e d  et I en meget spesiell drø-m, som til et nettverk av (tilsynelaten- ake ustanselig kan vente deg 
l � skrekkspil l ,  sl ik jeg I stadig kommer tilbake - og blir l de) forlatte underj ordiske kor- en strøm av kanonføde, lever I liiilIiiIiiIIIIM ser  det, e r  at det , sterkere for hver gang. Fryk- I ridorer, og også kirker, tem- Realms of the Haunting opp til 

I 
��U skal gi spil leren en I telige visjoner av ondskap,  I i- I pler,  lavahav, rom med sarko- horrorsjangeren ved hele tiden I 

ekte følelse av frykt deise og tortur,  men også kor- , fager og gamle borghaller.  Og å spille på «sti l le før stormen»- l I og gru. Det bør kanskje være ! te glimt av lys og kjærlighet, I det meste er stort sett ganske følelsen - samt ved at du hele t ! så skummelt at du egentlig og et b estemt hus som stadig I mørkt. At du bare har en liten tiden sitter med en vemmelig I 
I helst vil le  slippe å spil le .  Men dukker opp - alt i en vil l og I parafinlampe til å lyse din vei følelse av at du har for knapt : ! l ikevel skal din utforskertrang skremmende blanding. , med, gjø r  det hele ikke stort I med ammunisjon.  , 

alltid friste deg videre inn i At faren drev med mer enn I bedre. Det er utrolig hvor mye i I 
ondskapens svakt opplyste kor- de normale prestegjerningene i en liten effekt som en parafin- I HIMMEL OG HELVETE t 
ridorer. . .  I blir klart etter a t  e n  hØyst ube- lampe kan gjøre for e t spill som I I det store o g  hele er ikke Re-

Rea l m s  of the H aunting hagelig mann oppsøker Adam l' dette . Det flakkende lyset for- . al ms of the H aunting mer enn II 
kommer på hele fire CDer. In- med en pakke. Pakken viser vandler lett en lenestol til en I en raffinert utgave av Doom 
stallasjonen gikk smertefritt - I seg å inneholde noen leirski- ! korpulent zornbie . . .  o g  Quake. . • 
ingen vei tilbake - og spillet I ver med underlige tegn . .  ! ' Men det e r  e n  forskj el l  - I 
snart i gang. Kvelden etter øker drømme- I den virkelig gysende ti lfreds- I 

Vi blir introdusert for spil- ne i styrke, og Adam skjønner I 

I 
stilleisen du føler når du plut- { 

lets mørke atmosfære gj ennom ! at den eneste måten han kan I selig oppdager sammenhengen 
en fem minutters videopro·log få klarhet i mysteriet på, er å I i et vanskelig problem som må 
hvor vi møter hovedpersonen, ! oppsøke huset han har drømt , løses for at du skal komme deg I 
en ung mann ved navn Adam l om. I I videre.  Idet du finner den siste : 
Randal! .  Han reflekterer over l I I slangestatuetten - eller skjØfl-
de siste dagers merkelige hen- I FLAKKENDE I ner hva mønstrene på de mer- , 
deiser - mens han sitter i en I PARAFINLAMPE I L YSET: Det er en kvinne I kelige svimerkene i hånden din 
svart taxi som kjører langs øde 

I 
I et nøtteskal l :  Realms of the med i mysteriet. Men hvor? egentlig betyr, det er da det 

veier, en regnful l  natt i et land- Haunting er en blanding av de- ! I går kaldt nedover ryggen ! 
t sens England. . .  ' tektivarbeid, shoot'em-up-acti- Rustningene d u møter un- I 
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Huset du føres ti l  er i kke i mindre enn selve senteret for 
, konflikten som har utspilt seg 

mellom himmel og helvete de 
siste tusen år. Rundt omkring 
i katakombesystemet finner du 
derfor spor og våpenskj old fra 
alle mulige epoker.  

Spillet byr på en rekke 10-
I giske mysterier. hvorav enkel

te til og med er  dype - og altså 
utfordrer både historie- og re
ligionskunnskaper. Vanskelig
hetsgraden stiger gradvis et
tersom du går dypere inn i spil
let. 

I skrivende stund sitter jeg 
faktisk fast i et av de dypere 
plottene. så jeg har i ngen for
utsetning for å si (selv om j eg 
nok har bange anelser om at 
det gode seirer ti l  slutt) hvor
dan denne skj æ rsilden av et 
spill ender. Men j eg akter å 
finne det ut. Og bare så det er 
sagt: Det er faktisk få eventyr
spill av denne typen som er så 
bra at j eg i det hele tatt gidder 
å s p i l l e  fer d i g .  Utvikl e r n e .  
Gremlin. har stort s e tt unngått 
fellene med å tryne I ulogiske 
og latterlige problemer - Re
alms of the Haunting er j evnt 
over meget engasjerende. 

CAMERA, LIGHT, 
ACnoNI 
En filmsekvens på alt fra noen 

I sekunder til 4-5 minutter vi
I ses når du har nådd viktige 

punkter i mysteriene. Sekven-
sene er proffe filmbiter isce
nesatt av gode skuespillere i 
flotte. datamodellerte kulisser.  
Her som el lers er  det brukt 
«bluescreen» (dette får vi se 
eksempler på i en dokumen
tarvideo o m  spillet som følger 
med) slik at opptaket av skue
spillerne kan mikses over på 
e n  ferdiggenerert  databak
grunn. 

I Det e r  kanskj e ikke lettest 
for en skuespiller å innbille seg 
at han er inne i en gotisk kate
dral når han egentlig bare står 
fora et stort, blått lerret inne 
et l ite filmstudio - men resul
tatet er imponerende sammen
l ignet med mange t i d l i gere 
«bluescreen»-produksjoner jeg 
har  sett. 

l SJEKK TAKET i I KAPELLET! 
I Spillet bærer på godt og ondt l preg av å ha vært i utviklingfa
, sen i mange år.  For mens his-

I torie og film virker skikkelig 
gjennomarbeidet. og grafikken 

SPILL OG MULTIMEDlR 

er bedre enn i Doom. er den 
absolutt ikke på høyde med Qu
ake. Her brukes todimensj ona-

. le. animerte « pappdukker» som 
monstre og ikke tredimensj o
nale polygonfigurer, som i Qu
a k e  og de nyeste a c t i o n 
spillene. Men noen av romme
ne er utrolig realistiske . Sjekk 
takhvelvingene til det under
jordiske kapellet med Dødssto
len . . .  

Lydeffektene fungerer for 
øvrig bra. her er det utallige 
stønn, kJink. klonk. steindører 
som lukker seg og vann som 
drypper. 

Har du sansen for skrem
mende grøss foran PC-skjer
men. bør du så absolutt gi Re
alms of the Haunting en sjan
s e !  

TEKNO 
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Let' s Quake, Reaper
bot byr opp til dans!  
Har d u  prøvd Ouake? 
Ha, for et urte it spørs
mål, de fleste av dere 
har  a l lerede spi lt 
gjennom hele sula
mitten, og lengter et
ter nye utfordringer i 
d e  underjord iske are
naene. El ler i vannet. 

, Quake Il drøyer nok 
enda en stund antar 
j eg, og hvem har tid 
til å vente? Og for
resten,  er ikke mot
standerne en aning 

for enkle? De står snilt og ven
ter på deg, akkurat som vel
oppfostrede skolebarn ved en 
bussholdeplass. Alltid på sam
me sted.  Har de ryggen mot 
deg, bryr de seg aldri om å 
snu seg før du har satt noen 
kuler i dem. Shambleren, for 
eksempel,  er en ekkel figur, 
men allerede den andre gan
gen du forsøker, så vet du hvor 
han holder til og hvordan du 
kan forberede deg. 

Hvis du har tilgang til nett
verk, kan du kjøre deathmatch,  
og DET er jo  en interessant 
måte å tilbringe den grå hver
dagen på.  Bare menneskelige, 
uforutsigbare motspillere,  in
gen fjollete grunts som knapt 
duger som kanonfø d e .  M e n  
mange mangler tilgang til nett
verk, og hvorfor skal ikke også 
de få sjansen ti l å kjenne hvor
dan det er  når kaldsvetten ren
ner fra armhulene mens en 
tungt bevæpnet gærning per
forerer deres rygger med en 
spikersprutende supernailgun? 

Her har jeg botemiddelet 
for deres plager, snart kan j eg 
vekke den morderiske brannen 
i øynene deres igjen, den brann 

som bare en lang og drama
tisk Quake-omgang kan gi . 

Reaperbot er et add-on ti l 
Quake som gir deg simulerte 
deatchmatchmotstandere,  helt 
opp til seksten stykker for den 
som elsker å m ose og å bli  
most. Disse dataspil lerne opp
fører seg akkurat som du og 
a l l e  uhyrene nede i Quakes 
mørke og hemmelighetsfu l l e  
r o m .  D e  l e t e r  etter våp e n ,  
snapper t i l  s e g  ekstra l iv o m  
det behøves - o g  fremfor alt, 
de skyter på alt som rører på 
seg. 

Når helsenivået synker for 
lavt forsøker de å flykte frem
for å gå en sikker død i møte. 
Til og med midt inne i en skarp 
duell kan de ta en avstikker 
for å forbedre helsekvoten.  De 
drukner i kke i vann og de unn
går lavabad, tilpasser våpen til 
s i tuasjonen og s kyte r m e d  
samme mangel på samvittig
het l ike gjerne på deg som på 
andre Reapers . 

VANSKELIGHETS
GRADER 
Det finnes fire forskje llige van
skelighetsgrader, O, 1 ,  2 og 3 .  
t er defaultinnstillingen, o g  når 
du synes det blir for enkelt er 
det bare å klatre videre i hie
rarkiet. 

Reaperbot anbefales også 
til al le  de som HAR multiplay
ermuligheter. Med Reaperbot 
kan du trene deg opp foran de 
virkelige fightene med kompi
sene. For hvem vil gjøre seg til 
latter og bli  kalt barmhj e rtig 
samaritan? Quake er en stygg 
og ubarmhjertig verden.  For 
fomlende nybegynnerne gis det 
ingen nåde, de tygges opp som 
karameller bare for å høyne 
scoren . Mengdetrening og hel
sekost gjør det til Quakever
dens Vegard Ulvang. 

HVORDAN FÅR JEG DA 
IGANG DETTE UNDER
VERKET? 
For å få dette til å fungere må 
du lage en mappe i Quake
mappen,  og kalle den for rp· 
bot. Pakk opp filene i rpbot-

mappen. Gå over i Quake-map
pen og skriv 

quake ·game rpbot 

Når spil let starter, velger du 
konsollen (trykk på paragraf
tegnet ovenfor tab-tasten ) di
rekte, og velger den death
matchbane du vil  kjøre. Quake 
har seks ulike baner du kan 
velge mellom. Dessuten finnes 
det mengder av hjemmesnek
rede baner på Internet og på 
ulike C D-ROMer. 

Når du e r  inne på banen, 
trykker du b for å skape en 
motstander.  Vil du ha mye ac
tion med en gang, trykker du 
n, og du får fire kombattanter 
etter deg med en gang. Med q
tasten får du opp en l iste over 
de tre beste slakterne i spillet 
ditt for tiden .  Pass på at du får 
navnet ditt med på den l isten!  

I den medfølgende manua
len kan du lese mer om de for
s kj e l l i g e  k ortkommandoene 
som finnes,  samt mye annen 
informasjon du kan få bruk for.  
God j akt! 

DON'T FEAR 
THE REAPER 
Mannen (geniet?) bak Reaper
bot heter Steven Polge, som 
for tiden j obber for Epic med 
Alen til  Unreal . Med tanke på 
Reaperbots kvalitet så må Un
real bli  noe e kstra for finsmak
erne blant oss.  

Om du e r  sugen på å teste , 
finnes .Reaperbot for download 
på http://lVww l 0.torget.se/ 
quakel. Der finner du også en 
mengde annet hyggelig tilbe
hØr - patcher ,  maps m . m . !  



SPILL OG MULTIMEDlR 

Quake Level Pack # 1: 

Siden Quake d ukket opp, har fl ittige program
merere og sp i  I l designere verden over stått på 
hodet for å lage ed itorer, patcher og nye b rett 
ti l IDs nyeste g u l l baby. Men rent bortsett fra 
dette, har  det skj edd l ite på Quake-fronten .  
Quakewo rld er underveis, n o e n  patcher for 
3D-kort er laget og et meningsløst stort a nta l l  
k loner e r  opprettet, m e n  e l lers i ngent ing  re
volusjonerende.  

I AV TONNY ESPESET 

Selv om enkelte av 
brettene som er la
get av Quake-fantas
t e r  er fo rryk e n d e  
b r a ,  ja  nesten bedre 
enn originalene, er 

det fre mdeles noe som man
gler.  Det er  som å få et spil l  
basert på Star Wars , som er 
blitt kalt  'Spaee Wars ' ,  og hvor 
'Duke Skystal ker' har hove d
rollen.  Dette spillet kan være 
så bra det bare vil , men noen 
Star Wars-stemning vil det ikke 
klare å skape. Vi trenger ge
nuine Quake-produkter, fra de 
samme gutta som laget origi
nalen! 

Men nå er  den offis ie l le  
Quake-oppfølgeren her,  og nå 
skal det  bl i  andre bol ler !  I D  
software , Aetivision og Hipno
tie har nå gått sammen om å 
lage Quake Level Pack # 1 : 
Scourge of Armagon . Dette 
er ikke bare en samling med 
nye brett, men både nye mon
stre og nye våpen er inkludert. 
Det hele minner i grunnen mis
tenkelig om oppskriften som 
ble brukt da Doom Il ble la
get. Men hvem klager? 

HVA ER NYn? 
Denne oppfølgeren inneholder 
tre nye episoder: Fortress of 
the Dead, Dominion of Dark
ness og The Rift - pluss et 
deathmateh-brett ,  E dge of 
Oblivion . 

Selv om du kj enner alle ele
mentene i Quake som din egen 
lomme, bør du ikke være for 
trygg. Denne oppfølgeren lo
ver nemlig noen særdeles vem
melige nye fiender. Gremlins 

er onde skapninger bestående 
av dårlig humør og sylskarpe 
klør. Når de ikke spiser, for
merer de seg. De kommer vel
tende i store mengder, fra mør
ke hjørner og i l leluktende kor
ridorer, når du minst venter 
det. Centroid er et beist du 
neppe vi l le like å møte i en 
drosjekø en sen lørdagsnatt. 
Disse enorme skorpionaktige 
tingene er utstyrt med nailguns 
og panservern. 

Men, heldigvi s ,  du får også 
et sett nye våpen du kan be
kj empe de nye truslene med. 
PROXIMITY MINES e r  miner 
som eksploderer etter å ha bl itt 
utløst av en bevegelsesdetek
tor .  Denne snertne l i l le  saken 
vil sørge for å gi spillet et snev 
av strategi . LASER CANNON 
lar deg skyte lasere som må
ker ned fienden. Laserboltene 
rikosj etterer fra veggene,  så 
dette våpenet kan med hel l  
brukes t i l  å t a  knekken på fi
ender som befinner seg bak et 
hjørn e .  MJOLNIR,  som nok 
med hell  kunne oversettes til 
Mjølner, er, som alle vi her på 
berget vet,  Tors hammer. Den
ne var planlagt i den opprin
nel ige versjonen ogs å ,  m e n  
kommer altså først med h e r .  
Om d u  s l å r  h a m m e r e n  i bak
ken, spytter den ut lyn i alle 
retninger, med et  øredøvende 
brak, som gj ennomborer fien
den. Fett! 

I tillegg kan du finne et spe
sielt horn, som vil tilkalle en 
hjelper som angriper dine fi
ender. Du vil også komme over 
en drakt som gj ør deg usårbar 
ovenfor lynnedslag for en kor
tere periode . 

_fl Ol 

VANSKELIGERE 
Dette spillet begynner der Qu
ake slapp. Du kan dermed reg
ne med en mye tøffere oppga
ve denne gang. Selv omgivel
sene er farligere,  og du må se 
opp for fall-lemmer, lyn og fly
gende miner fylt med spiker. 

Sj efen selv, Armagon, er 
dessuten ikke til å spøke med. 
Dette er et vesen som har lånt 
en god del fra bossen i Doom . 
Han minner om en gigantisk 
robot, med rakettkastere og 
lasere. Dette ser ut til  å bli en 
heftig ny spi l loppleveise for 
alle som ennå i kke har spilt 
seg lei  av denne type spi l l .  

TEKNO 
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En *nard* må g iare det han må . . I  
OK, det ska l innrøm
mes: Det går  a ldri  an  
å erstatte en  f l ipper 
med en PC, Det b l i r  
a ldri  det samme å 
sitte og hamre på 
skifttastene på et PC
tastatur som å lene 
seg bekvemt mot et 
stort, stab i lt fl ipper
sp i l l , Men det behø
ver jo i kke bety at 
fl ippersp i l l  på PC er 
kjedel ig  og verd i løst. 

I AV MARTIN PERSSON 

I alle fal l  synes jeg 
det er ganske kult å � fl ippe bort en time l!IiTmI eller to i hjemmets 
lune rede - du vet, INn a *nørd*s gotta 

Q do what a *nørd*s 
gotta do.  

Det er  selvsagt vesentlig 
at selv om det ikke er et ekte 
flipper, så skal det se ut som 
et flipper, oppføre seg som et 
flipper og låte som et flipper, 
og det gjør Slam Tilt så det 
rekker. Om du har sett Pin
ball Fantasies, kommer du 
garantert til å kj enne deg 
igjen når du ser Slam Tilt, noe 
som knapt er noen spesielt 
stor overraskelse siden det er 

den samme gj engen som står 
bak begge spillene . 

Bortsett fra nye baner og 
l itt flere features, så er 
grunnkonstruksjonen ganske 
lik. Opphavsmennene har de
finitivt lykkes i å lage en ver
dig arvtaker til den smått le
gendariske forgj engeren. Inn
sprengt i all  perfeksjonismen 
og alle finesser, finnes det 
også en hel del humor, og 
iblant føles det som at enkelte 
detaljer ble lagt til litt av ren 
djevelskap for at man skal 
minnes om at Slam Titt ikke 
skal tas på blodig alvor. 

Sammenlagt finnes det fire 
ulike baner å velge mellom, 
<·Mean Machine» og «Ave of 
space» ,  som begge er ganske 

nedluset med ramper og fi
nesser, samt « The pirate» og 
« Night of the demon» som fø
les relativt « rene» i sammen
l igning. Opplegget på banene 
er ganske vettuge , balanserte 
og varierte . På alle banene 
finnes det dessuten et grafisk 
display som i dag også ser ut 
til å ha blitt standard på de 
fleste virkelige flipperspi l l ,  og 
dette utnyttes virkelig maksi
malt. Bitvis hender det så mye 
på displayet at det er lett å 
glemme kulen. 

Alle banene forklares inn
gående i den medfølgende 
manualen, som også er forbil
ledlig enkel å finne frem i.  
Ikke noe mas med cool design 
eller heftige fonter, men en 
grei ,  enkel og lettlest manual 
med svart tekst på hvitt papir.  

Også lydeffektene hever 
seg over all kritikk, og får 
frem følelsen av at Slam Tilt 
virkelig er mekanisk. Det er 
ikke ugj ennomtenkte lyder 
som avspilles,  men omsorgs
fullt pålagter klikk og smell 
som kommer i nøyaktig rett 
øyeblikk for å gi rett i l lusjon 
av releer og strømbrytere. 
Musikken, til slutt, er prikken 
over ien. Den stemmer bra 
inn med banenes ulike tema, 
og lykkes for eksempel virke
lig å forsterke stresset når 
man har fått en multiball  og 
lignende . Hvis du ikke har 
gjort det allerede ,  så synes 
jeg at du skal kople PCen til 
et bra stereoanlegg istedenfor 
et par såkalte « datahøyttale
re>· ,  for følelsen av å spille 

Rednecks inntar PC-skjerlØen 
En redneck er hva vi 
på norsk vi l le  ka l le  
for en 'Harry', 

I AV TONNY ESPESET 

• Han kj ennetegnes 
� av mye hår på brøs-
tet, en l itt for høy stemme og 
buldrende latter, som gj erne 
settes inn når man minst ven
ter det. Beste sj ekketriks er å 
kjøre rundt i en bil  i dårlig 
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stand, og tute på de damene 
med minst klær på seg. 

Det kommende PC-spillet 
Redneck Rampage fra Inter
play produetions presente
rer deg for Leonard og Bub
ba. De er bønder, og levde et 
enkelt l iv helt til deres pris be
lønte gris,  Bessie, ble stjålet 
av romvesener. Dessverre for 
disse er Leonard og Bubba 
klin gale ,  og kasser med dyna
mitt, hagler og andre mer el
ler mindre lovlige våpen hen
tes frem.  Bessie skal reddes! 

Spillet er laget ved hj elp 
av 3D Realms Duke Nukem
motor.  Grafikken er derfor i 
samme gaten som denne 
topp-hit'en;  fargeglad og vari
ert. Men scenariet er l agt til 
en nokså vanlig bygd, ingen 
trange ganger i høyteknologis
ke romskip denne gang. Mot
standerne er dessuten feite 
bygdetullinger med hagle eller 
smågale bønder som løper 
rundt med en Colt . 4 5 .  

Interplay vil le ikke lage 
nok en Doom-klone , og har 

Slam Tilt når musikken dun
ker bør oppleves !  

Kort sagt kan j e g  konsta
tere at om man er det minste 
interessert av fl ipperspi l l ,  så 
er dette definitivt en het sak 
som bør spanes inn. Slam Tilt 
kommer absolutt med på min 
personlige ti-på-topp-liste 
over aktuelle spil l .  Dessverre 
dras karakteren litt ned, fordi 
animasjonene nå og da kan 
bråstoppe et øyeblikk, noe 
som er veldig irriterende når 
man for eksempel akkurat 
skal til å fl ippe kulen avgårde. 
Men dette kommer sannsyn
l igvis mer av at Windows 9 5  
egentlig e r  en vits når det 
gj elder multitasking (noe som 
Windows dessverre deler med 
de fleste andre typiske hjem
me-OS) enn at det er en fei l  
på Slam Tilt.  

dermed satset på et nytt kort: 
Humor! Det er få av Doom
klonene som har klart å ser
vere noe særlig på latterfron
ten, kanskj e  med unntak av 
Duke Nukem 3D? Dette ret
tes opp her,  og det til gagns! 



SPILL OG MULTIMEOIR 

Så pingvinflæra f�ker i hurtigmikseren 
M uterte p ingviner får I s å  fjæra fyker i hur-

I tigmikseren !  Er  det 
I en fugl?  Er det et fly? II Er det B i l l  Gates? ! 
Nei ,  d et er MUTANT 

I PENGUINS fra Game-

I Tek ! 
I AV HÅKON URSIN STEEN 

- .. -,-. Bakgrunnshistorien 
� � er klassisk - med en 
interessant vri : Skumle ,  grøn
ne space-aliens vil ta over Jor
den . D e  er  derfor ivrige etter å 
vite hvordan deres ofre ser ut. 
Men når de planlegger inva
sjonen, er de galaktiske TV
mottakerne deres dessverre 
innstilt på Naturredaksjonen & 
« Sydpolen spesial» . Glade og 
fornøyde kamuflerer de seg 
derfor  som den åpenbart do
minerende rasen på Jorden -I pingvinen. 

Etter invasjonen skjønner 
de at de har gjort en tabbe. 
Ergo: D e  kamuflerer seg på 
nytt - som mennesker. Dess
verre går det ikke helt bra den
ne gangen heller, for de ser 
fremdeles ganske pingvinske 
ut. Dette gidder de ikke å bry 
seg om. og utseende deres for
blir påfal lende nok til at de 
gjennomskues før de får sjan-I se til å angripe .  

I Derfo r  står våre helter -
I Rodney (med balltre) og Ber-

nard (med stekepanne) - kla
re til å banke dem . For ikke å 
snakke om den antarktiske ur
befolkningen.  Jordens virkeli-

I ge pingviner føler seg meget 
fornærmet av de invaderenes 
l øsslupne bruk av etniske mi
noriteters biologiske særtrekk. 

sende p ingvinene øst og vest. I 
Men du må hele tiden lade opp l 
våpenet ditt igjen.  Og tro meg . I - det har du vanligvis ikke tid 

I ti l  når femten mutantbøl l e r  
ANTI-LEMMINGS kommer trampende. 
Alt er duket for et kalas uten Det er da du må satse på 
l ike med et opplegg som en- d e  vidunderl ige maski nene .  
klest kan beskrives som « Lem- D ette er innretninger som hur
mings på hodet», men som tigmiksere , spikerklemmer, ka
også er krydret med elemen- tapulter og andre fantasifulle I 
ter tydelig inspirert av The In- ødeleggelsesmekanismer. Det 
credible Machine. Med andre triste med disse er at de har 
ord: Styr, bank, slå og diriger alt til felles med de fantastis
alIe fiender ut i fortapelsen! ke maskinene jeg selv laget i 

Målet er alltid å kverke nok Lego for ti år siden. De funge
mutanter til at en forunderlig rer upåklagelig bra i to minut
innretning kalt « Dommedags- ter - så går de i stykker.  Det 
vekten» ikke blir aktivert. Fei- er i kke grenser for hvor man
ler du, regnes invasjonen som ge strategiske kjepper i hjule
fullbyrdet og «Game Over».  ne du støter på.  Det nytter 

Her kommer ingenting gra- nemlig ikke å reparere mask i
tis . For det første må du finne nene sel, for å få den j obben 
noen bokstaver gjemt rundt på gjort, må du fange noen små, 
brettet for i det hele tatt ha blå djevler av noen hårballer geo Dessuten kan du bare st y
mulighet til å b ruke våpenet som kalles « gremlins».  Jo f1e- re din l i l le  verdensredder med 
ditt. For det andre må du lade re du setter til å fikse en mas- p i l t a s t e n e  e ll e r  j oysti c k e n  
o p p  gunneren f ø r  du k a n  bru- kin, jo  raskere er den klar for ( eventuelt gamepad) .  Siden du 
ke den skikkelig. Våpenet la- innsats. Samtidig stikker grem- hele tiden må løpe til og fra 
der du ved å dæl je  løs på de linene ustanselig avgårde, så forskjel l ige steder, hadde det
stakkars mutant-pingvinene,  du må løpe etter og fange dem I te spillet vunnet mye på å ha 
s l ik  at det formelig drysser - igjen og igjen.  kl ikk-og-pek-musstyring il la  
« kraftkuler» ut av dem. Avhen- Command & Conquer. Lydef-
gig  av hvor mange sl ike du har  VANVITTIG KAOS fektene er helt OK, mens for-
tid til å samle opp, kan du med Om i kke dette skulle være nok, I søket på å lage musikk i en 
Rodney o p pgradere t i l  hen- har du også en viss mengde I slags surrealistisk crazy-sti l 
holdsvis balltre, superklubber andre tekniske innretninger bare blir frustrerende.  
og chili-ånde ( kuul sak ) ,  mens som du må forholde deg ti l .  Hvis du er ute etter et un
Bernard i sin tur får stekepan- Jeg nevner i fleng: Veiskilt som I derholdende lettvekts-strategi
ne, elektropanne ,  boomerang- forandrer retn ing (som du kan spi l l .  er Mutant Penguins ab
panne - og i kke å forglemme bruke for å lure mutantene ) ,  solutt verd å s e  nærmere på. 
« Samurai-Bernard» .  Bevæpnet I vindel  broer,  bal longer, anti- Men det blir neppe en klassi
med slike våpen er det bare å mutasj onssente r .  drager og ker: De originale Lemmings 

I OPPGJØR: De ekte ping
vinene hjelper til med å 
banke mutantene. 

mye mer. Kok dette sammen kaster glatt m utant-pingvine
på ett eneste brett, legg til 80 ne tilbake til det ytre rom . . .  
aggressive mutant-pingviner og 
et par dusin særdeles sinte or-
dentlige pingviner - og du får 
et kaos jeg ikke har sett ma
ken til i et dataspill  tidligere. 

Lass på lass med m o r 
somme effekter o g  strategiske 
finurligheter . Men hva så? Er 
Mutant Penguins morsomt og 
spiIIbart nok? 

Til det må jeg si j a ,  men 
med forbehold.  De første mi
nuttene er helt ekstatiske. Fø
lelsen av å klubbe ned mutant
pingviner mens kraftkul e n e  
spruter.  e r  vanvittig deilig. Men 
brettene blir kanskj e  l itt for 
raskt for kompliserte, og noen 
ganger blir de etter min me

I ning også litt for langtekkeli-



SPILL OG MULTIMEDIA 

I la b le n e s  v e r d e n  

Nei, overskriften hen
spi l le r  i kke på Micro
softs supportavde
l ing, men på eventyr
spi l let Fab le  fra en
g elske Teistar. 

I AV BENGT-ÅKE OLOFSSON 

• Kartongen til Fable 
l er fantastisk stil ig 
og vella�et (om vi nå skal gå 
inn på SANNE vesentligheter) . 
«Etter denne innkapslingen kan 
alt bare bli en skuffelse , »  var 
min umiddelbare tanke,  men 
den ble i kke riktig oppfylt.  In
troen er  nemlig også stil ig, til  
tross for at ansiktene på men
neskene ser ut som kålhoder. 

Dette er h istorien om den 
unge Quickthorpes leting etter 
de fire magiske edelsteinene i 
riket Necubarz. Som den enes
te frivill ige gir han seg ut i den 
store og farlige verden. Tenk 
at det allti d  finnes en dumming 
som tør sånt! 

Men som den uromatiske 
spilleren j eg er, blåser j eg for 
det meste i bakgrunnshistori
er, jeg vil bare kjøre i gang 
med selve hovedgreia.  Spillet,  
og også Necubarz, er inndelt i 

TEKNO 

EVENTYRET: Fable er 
historien om den unge 
Quickthorpes leting etter 
de fire magiske edel
steinene i Necubarz. 

fire soner, alle med hver sine 
s p e s i fikke ege n s k a p e r .  Det 
permafrostbitte Frozen Land, 
der hele eventyret begynner,  
det temmelig våte Engulfed 
Fortres s ,  d e t  fuktdryppende 
Land of Mists og Land of Sha
dows. I hvert hjørne av verden 
er det gjemt en magisk edel
stein.  Det er en tøff oppgave 
som har falt på Quickthorpes 
skuldre. 

Fable er et ordinært og 
ganske snilt  event�Tspill ,  som 
egentlig ikke tilfører sjangeren 
spesielt mye. Iblant sleenger 
Quickthorpe fra seg en humo
ristisk og ganske uhistorisk 
kommentar om Armani-dresser 
eller Tj ernobyI . Den fine gra
fikken minner sterkt om bar
mibokil lustrasjoner (positivt 

rinter og nøtter å knekke . Det 
er rikelig av lokkende ledetrå
der som ikke fører noen ste
der hen. Ganske forvirrende ,  
men j eg pleier å stappe lom
mene ful le  av «items» . Intet 
nytt under solen (bortsett fra 
innpakningen,  altså ) .  

Det tok litt tid før jeg kom 
på hvordan de forskjell ige tin
gene i Quickthorpes eie skulle 
h å n d t e r e s  ( g iv e ,  take ,  u s e  
osv. ) ,  men da j e g  først fant ut 
av dette gikk spillet som en 
dans. Jeg synes det er ganske 
vanskelige gåter Quickthorpe 
blir stilt overfor,  og det er l ett 
å gå dukken. Derfor er det en 
god ide å arkivere ganske ofte, 
for bak neste sving kan din ba-

nemann stå gjemt. Av og til 
rekker det med en feil replikk 
for at vår stakkars helt skal 
bli  ekspressoverført til de evi
ge jaktmarker. Han er i ngen 
stor fighter ,  den gode Quickt
horpe. Han minner faktisk mer 
om en villfaren revisor. 

Spillet kræsjet et par gan
ger, uten den minste skamfø
lelse. Bortsett fra dete, funger
te det rent tekniske problem
fri tt. Fable krever mer av deg 
selv enn av din PC,  det holder 
nemlig med en 486 og 8 MB 
RAM. Fable har autorunfunk
sjon til glede for oss Win 95-
slaver. Dere andre får klare 
dere med en gammeldags in
stallasjon. 



Eksp l os ivt i S q nd i c a te Wa rs �  
Da Syndicate kom ut 
på Amiga for en de l  
år  ti lbake. satt jeg 
som k l istret ti l skjer
men. Dette va r et av 
de første sp i l lene 
som lot deg ta  frem 
de mørkere s idene av 
deg selv. Du ledet en 
hensynsløs mafia 
med verdensherre
dømme som mål .  

I AV TONN Y ESPESET 
• I denne oppfølgeren 

l h a r  du fre m d e l e s  
samme roll e .  M e n  nå h a r  or
ganisasjonen begynt å rakne .  
EuroCorp-syndikatet h a r  kon
trollert verden i 95 år, men 
krigene som undertrykket men
neskene har stilnet av. 

I et høyteknologisk samfunn 
hvor alt er styrt av datamaski
ner, og selv mennesker går 
rundt med en chip i hodet, vil 
alt bryte sammen om teknolo
gien gj ør  det. Det var derfor 
uheldig for syndikatet at et vi
rus infi ltrerte hoved com pute
ren deres og spredte seg over 
hele verden.  Folk våknet opp 
og begynte å lage bråk over 
alskens detaljer :  « Dere l ikvi
derte familien min» ,  «jeg har 
ikke noe sted å bo,> og « skatte
prosenten er på 95%» . Syting 
og klaging over alt.  

Den mektige Kirken av Den 
Nye Epoken ble grunnlagt, og 
syndikatet ble møtt av organi
sert motstand ledet av den ge
niale Ko-Paull Vissic. Du må 
nok en gang føre ditt team på 
fire cyborger for å slå ned den
ne motstanden . 

EKTE 3D 
Det første man legger merke 
ti l ,  er den enorme ansiktsløft
ningen som er gj ort på gra
fikkside n .  Alt er nå i smekker 
3D ,  med teksturerte polygoner 
og sanntids lyskilder.  3D-mo
toren er bygget på teknologi 
utviklet for Dungeon Keeper. 
På grunn av at alt er i ekte 3D,  

slipper du å e rgre d e g  over 
områder du ikke kan se. I ori
ginalen kunne du lett bli  tatt 
av fiender som ikke var synli
ge på grunn av høye bygnin
ger. Nå kan du nokså greit ro
tere hele spillområdet 360 gra
der, og får dermed ful l  over
sikt. Dessverre er bygningene 
blitt mye høyere,  så istedenfor 
at dette er en grei ekstrafunk
sjon,  er det en tvingende nød
vendighet å rotere kameraet 
rundt teamet ditt hele tiden. 
Sitter du på en treg maskin, 
blir dette ganske slitsomt. Det 
hakker ,  og det tar en evighet å 
manøvrere kameraet rundt.  
Men til gj engjeld får du altså 
fantastisk 3 D -grafikk i e kte 
Blade Runner-sti l .  

Bullfrog h a r  gj ort god bruk 
av lyseffekter , og til tider kan 
man bli virkelig imponert over 
den visuel le  dybden. Små de
talj er ,  som skygger som kas
tes riktig i forhold til gatelyk
tene ,  gir en herlig følelse av 
realism e .  At alt kan vises i 
SVGA skader selvsagt heller 
ikke, skjønt da må du ha en 
kraftig datamaski n .  På min 
Pentium 7 5  måtte jeg pent hol
de meg til lavoppløselig, noe 
som var litt av en nedtur etter 
først å ha prøvd den hØyopplØ
sel ige varianten .  

Spil lbarheten er god ,  men 
t i l  tider kan det  bl i  kj edelig når 
fienden gj ør de samme feilene 
gang på gang. Inte l l igensen 
deres er lav, men dette kom
penseres ved at du overdynges 
av motstand.  D ette gir i kke 
noen reell utfordring heller, om 
du bare er tålmodig nok. Du 
kan lett lure en og en mot
stander inn i en fel le ,  for så å 
plukke dem ned.  Men det skal 
l egges til at du hele tiden stø
ter på nye ting du må takle .  

PYROMANENS MEKKA 
E k s p l o s j o n e n e  i s p i l l e t  e r  
skremmende gode . Når d u først 
får heftige nok våpen, kan du 
sprenge selv de største byg
ninger i luften - i et inferno av 
flammer. 

Det meste kan ødelegges.  
Du kan for eksempel velge å 
sprenge deg igj ennom en mur, 
istedenfor  å følge den sterkt 
bevoktede veien for å komme 

frem til målet. Du forsker hele 
tiden frem nye våpen som gir 
deg større ødeleggelsespoten
sial, og en nyhet er at du kan 
velge automatisk forskning.  
Dette kan være greit om du 
kun er interessert i actionbi
ten av spillet. 

LAV IQ: Fienden har ikke 
akkurat oppfunnet kruttet. 

Dette er et glimrende spil l ,  
m e n  noen a v  elementene det 
byr på virker l itt foreldet. Det 
er en del funksjoner du må bru
ke tastaturet ti l ,  som lett kun
ne ha blitt gjort mer intuitive 
ved hjelp av mus pekeren , for 
eksempel.  

MISTER OVERSIKTEN 
Jeg er også usikker på om ka
meravinkelen egentlig fungerer 
så bra. Kanskj e en mer nyten
kende løsning i samme stil som 
Tomb Raider ville gjort seg? 
Grunnen til at man i den opp
rinnelige utgaven valgte en vin
kel hvor man så det hele i fu
gleperspektiv, var den gode 
oversikten dette ga. I Synd ica
te Wars e r  kameraet nærmere 
teamet ditt, og du mister der
for den store oversikten .  Jeg 
skulle ønske det gikk an å kon
trollere kameraets stil l ing mer 
fritt, men det hele dreier seg 
vel om å venne seg til det hele .  
Det tar  l itt t id  . . .  

PC-PYRO: Når du først får 
heftige nok våpen, kan du 
sprenge selv de største 
bygninger i luften - i et 
inferno av flammer. 

Opp til åtte personer kan 
spille samtidig, enten i team 
eller mot hverandre. Fire per
soner kan også spille sammen 
på en PC , ved å bruke forskjel
l ige tastegr u p p e r ,  mus og 
joystick(er) . Hvordan det vil 
utfolde seg i midten av en bru
tal kampsekvens tør jeg ikke 
tenke på.  

Ingen dramatiske forand
ringer er gjort i spillkonsep
tet. Samtidig som dette er spil
lets største fordel er  det også 
dets største svakhet. Jeg følte 
at det fort ble l itt kj edelig. Li
kevel mener jeg at dette alt i 
alt er en verdig oppfølger som 
gir mye igj en for pengene. 

TEKNO 



SPI�L !Hl MULTIMEDlH 

Sega eksporterer autOJ 
Spi l leha l lenes stor
hetst id er  over, om de 
nå noensi nne hadde 
så  stor suksess her i 
Norge. Hjemmedata
maski nene leverer 
stad ig  mer datakraft 
for pengene, og det er  
i kke lenger sikkert at 
myten om spi l l 
automatenes over
legenhet ho lder. 

I AV TONNY ESPESET 

For virkelig å sparke bena un
der denne myten har spille hal
lenes store legende, Sega, for 
fullt kastet seg inn i spillmar
kedet på PC . Det dreier seg i 
første omgang om rene over
settelser av deres beste spill
automater .  Virtua Cop, Sega 
Rally og Virtua Fighter er 
noen av de mest kj ente titlene 
som alt har blitt oversatt, og 
flere oversettelser er på vei . 

SegaPC, som den nye PC
avdel ingen hos Sega så fanta
siful lt  kal ler seg,  setter sin 
stolthet i å oversette spillene 
så tett opp mot originalen som 
mulig. Siden de selv sitter på 
originalkoden og grafikken, byr 
det nok heller ikke på så store 
problemer å gjøre pixel-perfek
te oversettelser. Hva som hel
ler byr på l itt hodebry, er at 
dagens PCer i utgangspunktet 
er laget som rene kontorverk
tøy, og per dags dato har spill
automatene klare fordeler for
di spillfunksjonaliteten er støt
tet helt ned på metallet.  på en 
PC drar en m ikroprosessor så 
å si hele lasset alene,  selv om 
vi er i ferd med å tråkke over 
en grense ved hjelp av MMX
teknologien og skj ermkort med 
støtte for 3D-grafikk. 

MICROSOFT 
BRØYTER VEI! 
Alle oversette lsene til Sega 
støtter seg til DirectX-tekno
logien fra Microsoft. Dette er 
et bibliotek som gir spillpro
grammereren mye gratis .  Det 
inneholder rutiner for 3D-gra-
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fikk, f1Jtting av obj e kter og lyd
avspilling, for å nevne noe. Det 
fine med dette bibl ioteket er 
at det automatisk drar nytte 
av finurlig maskinvare du måt
te ha, hvis det kan gjøre spil
let raskere . Skaffer du deg et 
3D-kort, vil for eksempel alle 
dine 3D-spil l  som er tilrette
lagt for DirectX automatisk bl i  
oppgradert med bedre og ras
kere grafikk. 

MONSTER-MASKINER 
Mange av spillene til Sega kan 
ta pusten fra deg. Virtua Figh
ter 3 er helt rått ,  og beviser 
at coin-op'ene fremdeles besit
ter de største digitale muskle
ne. Å oversette spil l  av dette 
kaliberet til en PC ,  som ellers 
trives best med å kj øre Word
pad, er slett ingen enkel sak. I 
dette tilfellet kreves det et ek
sepsjonelt talent, noe bare en 
håndfull programmerere hittil 
har klart å hoste opp. Gutta 
bak DirectX-standarden er nok 
ikke blant dem. Uten maskin
varestøtte e r  spill som benyt
ter dette biblioteket i kke mye 
imponerende , spesielt om det 
er 3D-basert. Det klarer til en 
viss grad å henge med i helt 
enkle 3D-sp i l l ,  men Ouake 
skrevet ved hjelp av DirectX 
ville nok vært en smertelig opp
levelse.  

Godeste John Carmack -
h ove d p r o gr a m m e r e r e n  b a k  
Doom o g  Quake - sier d a  også 
selv at Microsoft ikke helt had
de hodet med seg dagen de 
klekket ut dette bibl ioteket. 
Han foretrekker selv OpenGL
standarden, som dessverre ser 
ut til å bli slukt av Bill Gates' 
glupske baby. Resultatet av alt 
dette er at Segas oversette lser 
ikke glir så j evnt som de kun
ne ha gj ort med litt mer skred
dersøm i programmeringen,  
m e n  dette veies d e t  se lvsagt 
opp av et bra 3D-kort. Har du 
ikke et sl ikt kort, kan du glem
me å kjøre spillene på noe tre
gere enn P 1 66 .  Og selv da vi l 
du merke at maskinen din til 
tider i kke henger helt med. på 
spill pakkene påstås det riktig
nok at det holder med en P90 i 
de fleste tilfel ler ,  og P75 er 
også blitt nevnt som bra nok 
på enkelte pakker, men dette 
er helt urealistisk uten en 3D
akselerator .  
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atspill til hjemme-PC 
TRENGER VI COIN-OP
SPILL HJEMME? 
Ja, mener Se ga. De peker på 
spill  som Doom, Jazz Jack
rabbit og Pinball Fantasies. 
Dette er alle banalt enkle spil l ,  
men med en  dybde og spil lbar
het som har gitt dem legende
status .  Coin-op-spill fungerer 
etter samme prinsippet. De må 
være utrolig enkle å komme 
inn i ,  slik at folk  ikke føler at 
de to første tierne forsvinner 
uten at de får noe igj en for 
dem . Videre må spillene gi en 
helt unik opplevelse slik at man 
skal bl i  hektet og spille igjen 
og igjen .  I teorien høres dette 
bra ut, men tankene mine van
dret hen mot spillet Hugo da 
jeg hørte dette . 

Hugo er et søtt l ite spil l  
som gjorde stor suksess i en
kelte TV-kanaler for en tid si
den. Det fungerte ved at publi
kum kunne ringe inn til kana
len og spille det ' l ive' ved hjelp 
av tele fontastaturet. Grafi kken 
var fargerik og appellerte til 
seerne,  og det var dessuten 
uhyre enkelt å sette seg inn 
det. Da det dukket opp som 
kjøpespill  på PC, sank entusi
asmen betraktelig.  Spillet alle 
var blitt så fascinert av, viste 
seg å være et sett tomme ku
lisser uten spesielt spennende 
spillbar het. Dessverre kan man 
trekke paral le l ler  videre til 
mange av Segas coin-op-spi l l .  
Virtua cop var et svært popu
lært spill i sin originale form, 
og slukte nok mang en tier .  
Selv ble jeg kraftig imponert 
da jeg prøvde dette første gang. 
Men når man får dette spil let 
hj em,  og finner ut at man har 
klart hele sulamitten i løpet av 
en tim e ,  sitter man igjen med 
en  sur smak i munnen .  

Problemet er a t  for en spill
automat regnes det som en sei
er om noen spiller lenger enn 
en tim e .  Det er  omtrent det 
maksimale spil lutviklerne hå
per å kunne tyne ut av hver 

PC-SPILL FRA SEGA: 
øverst to screenshots fra 
Bug! De to nederste 
bildene er hentet fra 
henholdsvis Virtua Fighter 
og Sega Rally. 

PC-SPILL FRA SEGA: øverst et skjermbilde fra Sonic 's 
Schoolhouse, nederst et glimt fra \!]rtua Squad. 

spil ler.  Det er viktig å gi størst 
mulig opplevelse i hvert spil l ,  
men sørge for at det ikke va
rer for lenge - noe som jo er 
dårlig økonomi . Desto lenger 
spilletid, desto færre mynter 
rekker automaten å sluke per 
dag. Overført til  hjemmet fun
gerer dette dårlig. Man kj øper 
et spill til fire hundre kroner, 
og forventer da å bli  under
holdt en god stund. Virtua Cop 
var gøy så lenge det varte , men 
i løpet av en håndfull spill had
de jeg kommet meg igjennom 
det hele, og det føltes ikke mye 
fristende å spil le om igjen .  

IKKE BARE 
AUTOMATSPILL 
Sega satser heldigvis ikke ute
lukkende på oversettelser av 
sine automater,  men har også 
satt i gang andre prosj ekter -
blant annet oversettelser av 

s i n e  populære konsol l s p i l l .  
TEKNO prøvde blant annet e t  
eksemplar  a v  Panzer Dra
goon, som er en svært god 
gj engivelse av Saturns kanskje 
største klassiker. Dette spillet 
er tilrettelagt for et hj emme
publikum , og har mye større 
varighet og dybde enn automat
spillene - til tross for sitt el
lers enkle spi l ldesign. Dette 
spi l let er til tider knakende 
godt, og er vel et av de få Se
gaPC-spillene vi kan anbefale 
å ta en nærmere titt på.  

Sega har også fått til en  
samarbeidsavtale med Micro
soft, og et av deres første spill 
er Bug! . Et kose lig l ite brett
spil l  med en 3D-vri . Flere an
dre titler er også planlagt. Så 
det  ser ut til at  Sega har  følere 
ute på store deler av PC-mar
kedet, og det kan virke som 
om de ser responsen noe an 

før de bestemmer seg for å sat
se for full t .  

VI VENTER OG SER ••• 
Det er spennende at et så vel
renommert spi l lse lskap som 
Sega har kastet seg på PC-ba
nen, men ingen av deres utgi
velser har i mponert hitti l .  Vel 
og bra at Sega Rally er  som 
spyttet ut av originalen, men 
hva hjelper det når det rykker 
avgårde som om det ble kjørt 
på en 286-prosessor? Det er 
snodig at andre spil l  som for 
eksempel Screamer 2, som 
etter min mening har langt hef
tigere grafikk enn Sega Rally, 
helt greit kan kjøres på maski
ner med en bedagelig klokke
frekvens.  

Det hele lukter sant å si av 
l itt for rask masseproduksjon.  
La oss håpe de kommer ster
kere tilbake .  Sega sitter på en 
i m ponerende utvikler kompe
tanse,  så vi burde kunne for
vente mange spennende PC-tit
ler fra dem fremover.  

Family: 
• Bug ! 

Baku Baku 
• Sonic C D  

Sonic's Schoolhouse 

Areade: 
• Sega Rally C hampionship 

Daytona USA 
• Virtua Fighter PC 
• Virtua Cop 

Virtua Squad 
• Panzer Dragoon 

Comix Zone 

• Testet av TEKNO, 
grunn laget for denne 
art ikke len .  

SegaPC på nettet : 



Etter nesten femten 
timers bussre ise, når  
vi ende l ig  vårt mål .  
Byen Aars, med andre 
ord The Party - etter 
manges mening årets 
store databegivenhet 
her i Norden.  

I AV KARL GELLERSTEDT 

Aars er en typisk pittoresk 
dansk småby, noen mil  sør
vest for Ålborg. Ti l tross for 
sin beskj edne størrelse har 
byen et  flott messesenter,  og 
der ble partyet arrangert. 

Alle plasser var opptatt 
allerede en uke før arrange
mentet skulle brake løs . Del
takerne ble regnet i tusentall ,  
og de tre store messehallene 
føltes nesten trange på grunn 
av alle deltakerne og maski
nene deres . Oppslutningen 

TEKNO 

CYBERHULTUR 

var så stor at sovesalen i all  
hast ble gjort om til datahall ,  
men noen måtte likevel klare 
seg uten eget bord. De som 
var søvnige ,  fikk et hjørne 
med dempet belysning (der vi 
sov som si ld i tønne)  samt en 
hastig innleid skole . Men søvn 
er sekundært på et dataparty. 

Jeg ble  umiddelbart s lått 
av en overveldende atmosfære 
da jeg gikk inn i lokalene, det 
var som en vegg av lyd og be
vegelse.  Luften var ladet av 
forventninger. Etter alt slitet 
med koding, grafikk og mu
sikk gjennom et helt år, reiser 
folk  hit for å slå seg løs, for å 
konkurrere og for å få nye 
friske ideer og ny energi . 

Man kan aldri overvurdere 
betydningen av denne typen 
sammenkomster .  Deres sosia
le  funkSjon er enorm, og de 
fungerer som katalysatorer 
for hele scenen.  Tiden før par
ties ful lstendig bobler av akti
vitet, og kreativiteten øker 
kraftig når ideer luftes, nye 
bekjentskaper stiftes og gam
le  holdes ved like. 

Den første kvelden ble det 
budt på (nåj a, vi hadde j o  fak
tisk betalt 2 5 0  danske kroner) 

på en suveren technokonsert 
som ble overvært av et tusen
talls besøkend e .  Jeg synes at 
aktiviteter som dette er vel
komne innslag på parti es. 
Men jeg skulle ønske at infor
masjonen fra arrangørene 
iblant var l itt bedre for dem 
som ikke satt og så på stor
skj ermen hele tiden .  I invita
sjonen stod det noe om en 
bowlingkveld,  men ikke en lyd 
hørtes fra arrangørene om 
dette , så jeg glemte det helt 
bort. Forvirring når det gjel
der tider er  vanlig på parties 
som dette, for tidsbegrepet 
forsvinner lett Det er ikke så 
rart, med tanke på omstendig
hetene : I to døgn lever man 
intensivt i en messehall der 
skiftningene mellom dag og 
natt så å si ikke merkes . 

Partyet nådde sitt høyde
punkt da konkurransene be
gynte . De ble innledet tidlig 
den andre kvelden.  Bidragene 
var mange og av hØY kvalitet, 
så det tok sin tid. C64-demo
konkurransen pleier å tiltrek
ke seg spesiell stor interesse, 
og denne var intet unntak i så 
måte . Mange av bidragene var 
meget imponerend e ,  også for 

HØY STEMNING: Messe
hallen I Aars sydet av 
kreativitet og gode vibra
sjoner / de to døgnene The 
Party gikk av stabelen. 

meg som holder meg fl jour 
med hva som hender på C 64s 
demoscene og vet hvordan be
grensning etter begrensning 
overvinnes og nye , eneståen
de effekter skapes. Den tyske 
gruppen Reflex vant demo
konkurransen med « Nine», 
tett fulgt av Smash Design 
med « Triage». Reflex' demo 
inneholdt litt for mange gamle 
effekter etter min mening, 
men de var elegant lenket og 
holdt hØY standard. 

Vinnere i PC-demokonkur
ransen var gruppen Free 
electric Band med demoen 
«AIto Knallo» ,  en meget spesi
el l  demo med en  bisarr 3D
demonstrasjon som hovedele
ment, akkopagnert av stem
ningsfull  musikk. Hele demo
konkurransen var en ganske 
merkelig og engasjerende 
opplevelse . De aller fleste 
partydeltakerne lot seg rive 
med av den flere time r  l ange 
kavalkaden av avanserte 3D-



[YDERHULTUR 

RESULTS 
PC DEMO 
1 Alto Knallo (Free Electric Band) 
2 Megablast (Orange) 
3 Venus (Fudge) 

AMIGA DEMO 
1 Skaft 7 (Bomb) 
2 Makaveli f/-",,,,,,,rlN>1 
3 Endolymfa ( 

GRAFIKK 
1 M ulti Doodle (Mazor/Paragon) 
2 E D EN377 (Made/80mb) 
3 Firestorm (OannytThe Black Lotus) 

MUSIKK, FIRE KANALER 
1 Salsa Con Carne (MysticallPurple) 
2 High on you (Oeelite/BaJance) 
3 DA RIA (Poison/Goto 1 0) 

C64 MUSIC 
1 Gloria (Mitch and OstlB!C;res:tIH1møi 
2 5 . P . I .A . F . F  (Bo.rde.�uXif,4\Q1s8l'X8IlOIJJ 
3 Slapped bass Ful>enlOJi:vronJ 

C64 GRAFIKK 
1 Fear ( TyranVTherapy) 
2 Girlie (Gizmo/lcebird) 
3 Die Schnitte ( Felidae/Reflex) 

effekter ,  psykedeliske farge
e ksplosjoner og h erlig piksle
de bilder med tilhØrende am
bientJtechno-musikk. De fles
te Amiga- og PC-bidragene 
kan hentes via FTP på 
ttp.funet.filpub/amiga/de
moslP ARTIESlParty96/ og 
formodentlig snart også via 
The Partys egen hjemmeside. 

Samtidig vil jeg benytte 
anledningen til å nevne en 
kommende tilstelning i Sveri
ge . Party Remedy og Icing e r  

I blitt s lått sammen til ett par
ty, IR97. Dette skal arrange
res i Juni,  sannsynligvis i Sol-
na utenfor Stockholm. For 
mer informasjon, ta en kikk 
på deres hjemmeside på 
W\\W.ir97.com. 

The Partys hjemmeside 
finnes på W\\W.theparty.dk. 

Jeg håper at det store an
tal let besøkere overbeviser 
både arrangører og besøken
de om at the Party er bl itt en 
tradisjon som ikke må brytes.  

TEKNO 



CYOERHULTUR 

På s l utten av BO-ta l l et va r 

han  med på å ska pe 

h i sto ri e som det 

musi ka lske g e n i et i den  

kl assiske demo-g ruppen 

XAKK. 

Nå har  han  s l u ppet s i n 

første so l o-CD.  Møt Bjørn 

Foge l berg,  a l i as «Knatter» ! 

I AV JOAKIM NORLING 

�&.f 10 At CO
,
mmodore 64 

I CD-ROM har fatt en renessao
KATALOG: XAKK se på I nternet .  vet 
alle som pleier å lese TEKNO . 
Kjære gamle C64-spil l  g jenopp-
l ives ved h je lp  av emulatorer på 
PC og M ac .  og d e  demo-grupper 
som j obbet på C64en får ende
l ig .  etter alle år. rettmessig an
erkjennelse for at  de en gang i 
t iden startet demo-kultu rens 
viktigste kreative forum.  demo
scenen .  

En  av dem som var  med i 
begynnelsen.  var B jørn Fogel-

I berg . I 1 986 startet han demo-

TEKNO 

gruppen XAKK. med rette husket 
som en av C64-scenens  viktig
ste. For de av dere som minnes 
XAKK. er B j ørn nok mest kjent 
som Knatter - mannen som kom 
på den geniale ideen at  en demo 
kan bl i  et enda heftigere multi
media-kunstverk ( lenge før « the 
m-word» ble oppfunnet) om de 
grafiske effektene ble kombinert 
med egenkomponert datamu
sikk. 

XAKK ble etter hvert opp
løst .  men B j ørn sluttet selvfølge
l ig ikke å komponere musikk. I 
løpet av 90-tallet har han iste
den forfinet sine talenter.  utvi
d e t  sin utrustning og gradvis 
skrapet i hop t i lstrekkelig med 
bra låter for å kun ne gi ut s in 
første solo-CD . Den ble k lar  i 
januar .  heter « 64» som en hyl
lest  til en e lsket datamaskin og 
er. j a .  ganske enkelt s trålende ! 

H el t  og holdent skapt på 
synther og datam askiner er  
« 64»  l ikevel en dypt s j elfull CD 
der s temningene skifter f ra  låt  
ti l lå t .  og mus ikken ikke et øye-

blikk b l i r  k jedelig . Viss t  er  de t 
lett å putte denne skiven inn i 
ambient-/trance-båsen. men det 
ville l ikevel være å gjøre det vel 
enkelt  for seg. H er finnes ekko 
fra såvel synthpionerer som 
Y M O  og Gary Numan. som hard
rock. dataspi l lmusikk og råtech
no. 

« 64» ga TEKNO anledning til 
I å kontakte B j ørn og sti l le noen 

spørsmål om musikk. datamas
kine r  og demo-scenen .  Og B jørn .  
han svarte vill ig vekk. 

- Du begynte med å lage 
musikk med C64en som 
eneste hjelpemiddel. Hvilke 
råd vil du gi til den som har 
en datamaskin i dag og vil 
begynne å lage musikk på 
den? 

- I dag finnes det mange fle
re muligheter enn da j eg begyn
t e .  Om man ikke har råd ti l å i kjøpe en synth og et midi- inter-

I face til datamaskinen s in .  så fin',1 nes det bra gra ti sprogram . trac-
kers .  Et bra svensk program til 
PC som j eg har testet litt . er 

FastTracker 2 .06. Det finnes 
flere . og en bra måte å finne 
dem på er som vanlig via I nter
net .  Dessverre har j eg ikke hatt 
mul ighet ti l å undersøke hvilke 
trackers som finnes til Amiga 
eller Macin tosh .  men j eg er 
overbevist om at  det blir laget 
nye hele tid en .  

Om man har tenkt å k jøpe en 
synth.  så trenger man førs t  et 
midi-kort og et sequencer-pro
gram til sin datamaskin .  Da  j eg 
laget låtene til « 64» brukte j eg 
et gam melt program til Amiga. 
som heter Dr. T. Keyboard 
Controlled Sequencer 3 .5 .  

I På Macintosh er det formodent
lig Cuba se som er mest a ktuelt 
i dag.  og det programmet finnes 
ti l PC også . En annen bra sequ
encer til PC er Cakewalk Pro . 
Det finnes også bra shareware
programmer å få tak i .  

Hvis man  ikke har  så mange 
penger å spandere. er det brukt 
som gjelder når det kommer til 
hvilken synth man skal velge. I I dag er det inne med gamle ana-



• 

UTFLUKT I DET GRØNN� 
Bjørn knatrer løs på en av 
sine synther. 

loge monstre som koste r  skjor
ten å kjøpe (om man overhodet 
lykkes i å få tak i dem ) .  Jeg bru
ker bl .  a. en gammel analog sak 
fra 1 976 ,  en Roland System-
1 00 ,  men som hovedsynth på 
« 64» benyttet jeg en (digital )  
synthmodul som heter Roland 0-
1 1 0 .  Den er  let t å få  tak i ,  og 
meget bra  med tanke på a t  den 
som regel ikke koster mer enn 
1 . 500-2 . 500 kroner .  Dessuten 
har den ,  foruten stereo-utgang, 
seks mon o-utganger som gjør at 
man kan legge ul ike eksterne 
effekter på lydene sine. Om man 
kjøper en modul, så trenger man 
et  keyboard for å kunne spi l le 
på modulen .  Jeg bruker  b l .  a .  en 
Yamaha DX- l OO som også er bi l
lig, med en pris på rundt 1 .000-
lappen.  

- på omslaget på CDen 
din kan jeg lese at du bru
ker både Amiga og en Pen
tium når du lager musikk. 
Hvilken maskin foretrekker 
du å arbeide med? 

- Jeg ble oppfostret med 
C64en, men har dessverre ikke 
gjort noe på den s iden 1 990 .  
Al le låtene på CDen ble laget på 
en u tvidet Amiga 5 0 0+, ble inn
spi lt og mastret på en PC med 

I P 1 33 ,  32 meg minne og en hard
disk på 3 , 7  gig. Amigaen er  fort-

satt en vidunderl ig datamaskin å 
arbeide med ,  men dessverre 
kommer det ikke flere program
mer til den, og u tviklingen må 
vel  gå fremover .  Jeg har derfor 
begynt å skule l i tt til Cubase og 
Cakewalk Pro til PCen . 

Om noen er interessert i de
tal jene om hvordan j eg gikk frem 
for å skape « 64» , så finnes det 
masser av informasjon på  h jem
mesiden min .  

- Hva synes du om 
demo-scenen i dag, sam
menlignet med andre halv
del av 80-tallet da XAKK var 
mest aktiv? 

- Jeg har ikke hatt så mye 
kontakt med demo-scenen ,  bort
sett fra på The Party og The 
Gathering som j eg pleier å be
søke hvert  år. De demos som vi
ses der er  som regel helt u troli
ge, og j eg vil spesielt gi min an
erkj ennelse ti l karene som viser 
a t  det fortsatt går an å presse 
fan tastiske ting u t  av en Com
modore 64. 

- Musikken din har som 
helhet en personlig stil, sy
nes jeg, men jeg mener li
kevel at jeg hører ekko fra 
andre saker i den. Kan du 
si litt om dine musikalske 
forbilder, stiler du liker 
mer enn andre? 

- Jeg er a l tetende, men har  
naturl igvi s personl ige favoritter .  
Om man kikker i platesamlingen 
min ,  så finner man bl. a .  hard
rock fra 80-tal let  ( l ron Maiden,  
Dio ,  Black Sabbath , Ra inbow) , 
Vangel i s ,  diverse trance-skiver ,  
Enigrna,  Prodigy, Underworld, 
Chem ical B rothers ,  Motiirhead, 
Jam & Spoon, Eric Semi... Gan
ske blandet ,  med andre ord!  

Helt  klart  er det  i hvert fal l  at 
dette ikke er s i s te gangen vi hø
rer om B jørn Fogelberg. [ spent  
forventning på hva han skal 
kunne avstedkomme i fremtiden, 
råder TEKNO sine lesere til å 
surfe i vei til B jørns  h j emmesi-

de ,  http://m,w.engelholm. 
se/-fogelberg, der det finnes 
massevis av info rmas jon om 
Bjørn og XAKK, r ikelig med 
smaksprøver på hans musikk og 
mul ighet t i l  å bestil le hans CD 
« 64» . 

Som en spesiell presang 
til TEKNOs lesere har Bjørn 
dessuten gitt oss tillatelse 
til å inkludere låten «Inka» 
på vår CD-ROM. Du finner 
den i katalogen «X4KK», og 
avspiller den med RealAu
dio Player som ligger l kata
logen «Internet». Lytt og 
nyt. Og du som kjenner til 
X4KK - funder nøye over 
om du har hørt Jåten før . . .  

PÅ TEKNOs CD: D u  finner 
Knatters melodi «Inka» på 
CDen som følger med dette 
n ummeret! 
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Dag Jørgen Jensen ( 1 9): 
Jeg har nettopp punget ut 
for lærebøker i data til nes
ten 1 000 kr . pr . stk . i for
bindelse skolearbeid .  Data
bøker er alt for dyre ! 

Viggo Normann ( 19) :  
Det er en stund siden jeg 
har kjøpt meg noe nytt til 
PCen min . Prisene på da
taspill  er alt for høye . PC
prisene derimot. er  aksep
table etter min mening! 

Magne Urke Krumsvik (1 9): 
Jeg har nettopp investert i 
et nettverk hjemme - med 
kort. kabler osv . Det kos
tet en formue.  men jeg fø
ler at jeg må bruke litt pen
ger på data for å holde meg 
oppdatert! 

TEKNO 

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

� NET H ITS NET H ITS NET H ITS � 
• 

: Her er dagens rapport fra lEKNOs cyber

: patru lje,  d i n  klarerte veiviser på nettet. . .  
• 
• Tar du hjemmesiden din på alvor? Da kan det kanskje være 
• en tanke å svippe innom denne URLen for å lære mer om 
: profesjonell  \veb ... design . Her vil du finne mange rå eksem .. 
• pler!  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

http:/""m.killersites .com • 
• 

: Demoer er små digitale kunstverk som skal få tilskueren : 
• til å måpe av bunnløs beundring. De gjør ikke mye nyttig. • 
• men kan være en sann inspirasjon å se på . Den definitive • 
• demosiden på nettet finner du her:  • 

: http:/""m.cdrom.comlpub/demos/ : 
• hornetlhtml/demos.html • 
• 
• Mange er interessert i astrologi . For å gjøre det hele enda 
: l itt mer alternativt har On Ramp Inc . laget en tj eneste 
• kalt Horrible Scopes. som gir deg månedlige horoskoper 
• hvor stjernene er tolket på en litt uvanlig måte . .  ! 
• http://metaverse.comMbe/hscopes/ • 
• 
• Sitter du fast i et spill? Eller har du et gammelt spil l  som 
• du aldri har fått meg deg slutten på? Da kan The Gamers 
• Choice være redningen. Her finner du tips . j uksekoder.  
: lagrede spil l  og det du måtte ønske deg for et stort utvalg 
• spill ! 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

http://kraven.simplenet.com/ 

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

• Husker du Uri Geiler? Mannen som viste sine paranormale • 
• evner på TV ved å herpe skjeer med tankens kraft? Nå har • 

: han kommet seg ut i cyberspace.  på hans \Veb-sider kan : 
• du prøve å bøye en skj e selv! Nye bilder av spiseredskapet. • 
• som er låst inne i en safe .  sendes kontinuerlig ut på nettet. • 
• Regn med mye ståhei om du klarer å bøye skjeen .  for til • 

: tross for en premie på over seks mil ioner kroner har ingen : 
• fått det til hittil . • 
• http:/,,""v.urigeller.comlexperimentlindex.html . 

� NET H ITS NET H ITS NET H ITS � 
• . . .  håndplukket av Tonnl' Esoeset! • 
• • • • • • • • • • • • • •  � . 1 '- • • • • • • • • • • • • • • • •  
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V i  gå r  raskt m o t  v å r, og se lv  
o m  det  er  lenge t i l  j u l  synes v i  
d ette eng!espi l te t  tor tjener s i n  
.olass  i GALLER I ET .  En svensk 
leser ,  A n d r e a s  Andersson  t ra  
Skel te tt eå ,  ilar  lage t  dett. 
k unstverket  ved j'l je !p  av 
aOStudio v ersjon 4, H a n  
skriver at han håper  at v i  l i ker  
bilde t, og  de t  g jør  v i l  

I Denne digitale versjonen av l 
I Hard angerkutteren HELT er 
I t a get av Stia n  S. Thorger-
I 

sen tra I sdalstø .  Bitdet er 
rendret og modellert i 
programmet I m agine 4.0 .  

I Du tinner fl ere bilder av  
� Stian ,D å  v edlagte CD-ROM . • � - _ . _ - - - - - - - - - - - - � 

� _ . _ . _ � - - - - - - - - - - - - - - - - . _ * - - - - - - -

D ette bildet er taget i 30 Studio 4 a v  Kim Sv ensson, e n  TEKNO-teser  som bor j Karls
krona i Sverige.  Han har brukt en hederlig 66 MHz 486 m e d  32Mb RAM. Han har 
finpusset  bildet i Photosho .o 3 .0 tor å tå fren den  r ette stemningen.  Det tok c a .  10 
t imer å tå b ildet 'erdig.  

TEKNO 
De som får bildene sine hengt opp i Galleriet. belønnes med CO-ROMen "Studio Meshkll».  Send dine kunstverk til: TEKNO, Galleriet, postboks 131 Holmlia, 1203 Oslo. 
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