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Batman & Robln

)

,
kr. 499,-

Tomml Mæklnen Rally

kr. 499,-

kr. 499,-

Allied General

Premier Manager

kr. 499,-

Tombraider 2

kr. 499,-
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Chrash Bandlcoot 2

kr. 499,-

Final Fanlasy 7

kr. 449,-

Hercules

kr. 429,-

Jurassic Park

kr. 399,-

Men in Black

Need for Speed III

kr. 429,-

Theme Hospital

kr. 499,-

World Cup '98

kr. 499,-

Resident Evll 2

kr. 499,-

Grand Theft Auto

kr. 499,-

Test Drive 4

kr. 399,-

WCW Yl. Nitro

kr. 499,-

Croc

kr. 399,-

Tekken 2, platlnum

kr. 249,-

Wlpe Out, platlnum

kr. 249,-

Allen Trllogya, platlnum

kr. 249,-

Die Hard Trilogy, platlnum

kr. 249,-

kr. 499,-

1Wl -o"'-,,8.lL

TOUAlnS CAA

--ehamplon.mø'

Crash Bandlcoot, platlnum

kr. 249,-

Rayman, platlnum

kr. 249,-

Toca Tourlngcar, platlnum

kr. 249,-

Bestill vår postordrekatalog
PS! Alle som bestiller varer
fra annonsen, får katalogen
automatisk tilsendt.
Ring, skriv eller fax inn din bestilling

•

Adr.: Pb. 1253, 2201 Kongsvinger

•

Ordretlf.: 62 8

er alt innen Playstation og Nintendo 64!

Grand Turismo

Heart

Of Darkness

kr.

449,-

Tekken

kr.

499,-

V-Rally, platinum

3

kr.

449,-

Colin MeRae Rally

kr.

499,-

kr.

249,-

Lueky Luke

kr.

499,-

Minnekort ml gigantplass
Minnekort Datel
120 block kr. 199,·
Minnekort Datel

360 block
Minnekort Playstation
org. Sony 15 block
kr. 199,·

Minnekort Joytech
240 block kr.239,-

Minnekort Joytech
15 block kr. 139,-

kr. 499,·

Minnekort Datel
720 block kr. 528,·

AnleRRelcabler, er nødvendig for deg som ikke har scart·kontakt.
Antennekabel Sony org. (RFU Adapter) kr. 279,· • Antennekabel Joytech (RFU Adapter) kr. 199,·

Ja takk, send meg:

Antenne kabel.
RFU Org. Sony
Kr.: 279,·
Antenne kabel,
RFU Joy Tech
kr.: 199,·

....stk. art.

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

å kr...................

....stk. art. . ........ . . .. ......... . . . ..... ...................................... ....... å kr. ..................
....stk. art.

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

.

....stk. art.

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

. .

.

.

.

Navn

.

å kr. ..................

...... å kr ...................
Sum kr. ..................

Adresse
Postnr./Sted
Telefon
Underskrift (Fyldt 18 år)
pono + oppkravsgebyr ener postverkets takster tilkommer.
For uavhentede varer tas en avgift på kr. 120,·

Ratt og pedaler kr. 699,·

73 77

Ordrefax: 62 83 42 62

Eurogames
betaler porto

•

Åpningstider: Mandag - Fredag 09.00 - 17.00 (Fax hele døgnet)

Avtalenr. 210230/16
EUROGAMES AS
2200 KONGSVINGER
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liIIr... ENDA MER MUSIKK - OG SPILl!

"..
liIIr...
"..

�
liIIr...

I forrige TEKNO presenterte vi de 13 beste låtenefra årets
musikkonkurranse på en egen musikk-CD. CDenfikk enfenome

nal mottakelse, og mange av låtene er blitt spilt flere ganger i
diverse radiokanaler. I dette nr.følger vi opp med enda mer
datamusikk. På MUSIC MANIA-skiven somfølger med denne
gangen, gir vi deg bidragfra samtlige deltakere i konkurransen.
Det kom inn ca. 400 bidragfra 220forskjellige deltakerefra
Sverige og Norge. CD-ROMen inneholder nesten alle låtene, og

"..
liIIr... presenterer julens musikkjippo på side 24.
På dette nummers andre CD-ROM kan du boltre deg i en haug
".. ferske
spiUdemos. Vi trekker teppet oppfor bL a. Carmageddon

�
liIIr...
"..

�
liIIr...

"..
liIIr...
"..
liIIr...
"..
liIIr...
"..
liIIr...
"..

kan spilles direkte på din Pc, Mac eller Amiga. Bjørn Lynne

2, Abe sExoddus, Colin McRae Rally, Viper Racing og mange

flere. Dufår enfull oversikt over innholdet på denne CDen i
oppslaget som begynner på neste side.
Vi mottar stadig massevis av brev og mailerfra dere, noe alle i
redaksjonen setter stor pris på. Takket være innspillfra aktive
lesere, kan vi hele tiden lage et enda bedre blad. Svært mange
ønsker mer spiUstoff i bladet, og det skal derefd! Allerede i dette
nummerfinner du deifor en betydelig utvidet spiUseksjon -nå
under navnet TEKNO GAMES. I tidenfremover skal vi presentere
enda flere spillnyheter og -omtaler, såfølg med!
Som om ikke dette var nok: Vi har bestemt ossfor å gi deg 2
CDer sammen med hvert eneste nummerfra nyåret av! Det gir
oss enda større muligheter til å presentere endaflere spill
demos, enda mer shareware, enda flere nyttige programmer,
plug-ins og verktøy.
Demoscenen glemmer vi selvfølgelig heller ikke: Heftige demos,

�

musikk og eksperimentelle animasjoner står også på TEKNOs CD-meny i

dret som kommer!

PS!

Børsen-annonsene erfra og med

dette nummer flyttet over til TEKNO
ONLINE. Logg inn på www.tekno.no
for lesernes egne annonser!

� NESTE NR.

KOMMER 26. JANUAR
TEKNO

fart på TEKNOs

Det ki i i i iimer nu ti l julefest. .. Her er den ene
av å rets to juleskiver fra TEKNO. På vår
hoved-CD er det denne gangen massevis av
fart og action - spi l ldemoer, programmer,
shareware og verktøy. Det er i ngen g runn ti l
at du i kke ska l få trimmet ju leflesketl

•

IU e·

I AV INGE MATLAND
Takk forresten, for alle brev og
mailer med kommentarer til vår
nye CD-meny. Vi fortsetter vide
reutviklingen av CDene våre, så
ikke nøl med å sende en mail til
tekno@tekno.no hvis du har
kommentarer, ris, ros eller for
slag til hvordan vi kan gjøre TEK
NO-CDene ENDA heftigere.
TEKNOs hoved-CD fungerer
under Windows. Vi har fjernet
AUTOSTART, slik at du selv kan
velge den menyen som passer
best for deg. Dobbeltklikk på en
ten TEKNO- (NY M E NY) eller

WINMENU-ikonet (GAMMEL ME
NY) .
Hvis du opplever problemer
med å kjøre den nye menyen, hø
rer vi gjerne fra deg, slik at vi
kan rette eventuelle bugs til se
nere utgaver. Problemer kan mai
les direkte til support@tzsoft.
no. Så til INNHOLDET på årets
jule-CD, katalog for katalog:

AMIGA
Programmer til Amiga. I tillegg
til M P3-spilleren AmigaAmp
2.1a finner du også en del de
moer til Amiga i undermappen
DEMOERIGRAVITY.

En samling av de siste og beste
Windows 9 5-spilldemoene. De
fleste demoene krever DirectX
installert. Siste versjon av Direct
X DirectX 6.0 finner du i
denne katalogen.
Denne gangen gir vi deg spill
bare demoer av følgende PC-spill:
-

-

• Abe's Exoddus fra GT Inter
ac tive. E tterfølgeren til pla tt
formspillet 9ddworld.
• Aneient Conquest fra Mega
media. Sanntids-strategispill.
• Carmageddon Il: Carpoca
Iypse Now fra SCi. En tidlig
demo av oppfølgeren til det svært
hete bilspillet Carmageddon!
• Colln McRae Rally fra Code
masters. Toppaktuelt bilspill hvor
du kjører rally i dårlig vær, på
gjørmete veier.
• The Creed fra Electronic Arts.
Tredj eperson action/eventyr. Vi
gir deg to demoer av dette spil
let, den ene er for deg som har
installert 3D-kort i PCen !
• Dink SmallWood fra I ridon
Interactive. Demo av rollespillet
som fikk meget god omtale i for
rige nr.
• Delta Force fra NovaLogic.
Skytespill hvor du er en elitesol
dat. Kan spilles over Internet!
Spillet er omtalt i dette nr.
• The Flfth Element fra Ubi
Soft. Actioneventyr basert på den
megakoole filmen-du-vet.

TEKNO

TEKNOs juletradisjon: 11\ el'
jul bringer vi deg elet nOI'ske nis
sespillet Xmas IlllCl'I)OS(" fra
Twilight Zone Software. Den onclc
vitenskapsmanncn Atnas Sualc
hal' kon s t rue r t sinc egne julenis
ser og I'einscl� 1'. lian rI' pa \ ei
ror å ta 0\ el' julrnissens I1jc\Jl1 på
NOl'elpolen og srnclo Cl\ gå, cle allo
julcgm enc. Du Il1Cl stoppr l1am
Føl' han nål' silt mål!
•

GAMES

• NUL 99 fra EA Sports. Det
nyeste hockeyspillet fra Electro
nic Arts.
• Populous fra Bullfrog Pro
ductions. Sanntids-strategispill i
3D. Dette er en helt ny produk
sjon av den gamle klassikeren!
• Rage of Mages fra Monolith.
Utrolig bra rollespill!
• SUOGO: Mobile Armor Di
vision fra Monolith Productions.

Skytespill hvor du tar kontrollen
over en robot.

• The Robosaurs vs. The Spa
ce Bastards. Plattformspill.
• Virus 2000 fra G rolier Inter

active. 3D-action/strategi. Dette
er etterfølgeren til suksesspillet
Virus fra 80-tallet.
• Viper Raeing fra Sierra. Enda
et heftig bilspill!

MP3
Her gir vi deg et par ferske låter
av Bjørn Lynne, blant annet Uni
on City Conspiracy. I mappen
SYNSONIQ finner du fire av låte
ne som er omtalt i artikkelen på
side 1 6.

PI_1lå ara fDIIl'ItIlIll'It.

O Areade O Adventure o Baeing o Sport

o Sbool 'em Up o Strateg o Plalform
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TASTATUROVERSIKT
F1: Disk-liste
F2: Lyd av og på
FILBEHANDLER
Piltaster: Bla opp og ned
Enter: Kjør valgt fli
Space: Tilsvarer spill avl
vis bilde/pakk ut-knappen

s: velg sorteringstype
(filnavn/extension)

SW
T�KN Os u tvalgte sha rewa re.
Bengt-Å ke OIofsson forteller om
alle programmene du finner i
denne mappen i sin faste spalte,
som starter på side 1 0.

TweakDUN v2.22. Program
som lar deg fo�andre dataoverfø
ringsoppsett i Windows. Du må
for øvrig installere filen vb5rt
sp3.exe for å kunne kjøre dette
programmet.

UTILS

•

Diverse nyttige programmer. Her
ligger også saker som blir sendt
inn fra leserne.
•

ACDSee, et kjapt og anvende

lig program for å se på bilder.
Versjon 2.3 til Windows 95.

•

WAVmaker 3.0. Dette pro

grammet, som er laget av TEK
NOs medarbeider Tommy Ander
berg, konverterer M IDI-filer til
WAV-filer.
WinZip v6.4. Program for å
pakke opp/ned zip-filer.

•

• Netscape Communicator
v4.5 Preview Release 2. Net

• ZipMagic 98. Kjør filer direk
te fra et arkiv. Støtter en meng
de pakkemetoder.

• Cool-app. Program innsendt
av en TEKNO-Ieser . . . hva gjør
det? Se selv!

That's all for denne gangen, fol
kens! Ha en god, digital juleferie!

scapes nyeste nettleser.

TEKNO

Smallw od

Viper Racing
Virus 2000

The Creed
Colin McRae Rai
Carmageddon Il

The Fifth Element

Ancient Conquest

Rage of Mages

Abels Exoddus

NHL99
Delta Force
Shogo

i
piller du
ikke spill,
i dem

Forestill deg et sted der spill er så

30BlasterVoodoo2

livaktige at det er vanskelig å skille

• Har

mellom fantasi og virkelighet. Forestill

3Dfx Voodo02 grafikk for de raskeste

spillene noensinne

deg et sted der det aller siste

• Gir 180 millioner bildeelementer pr. sekund

innen grafikkortteknologi gir en visuell

• Inntil 50 milliarder operasjoner og

opplevelse som er så innholdsrik og
involverende at den sitter igjen lenge

3 millioner

triangler pr. sekund
• Omfatter 12 MB høyeffektivt EDORAM

etter at spillet er over.
3D Blaster Banshee

Slutt å forestille deg. Begi deg inn i

• En komplett 2D!3D grafikkløsning basert på

Creative Dimension hver gang du ser

det nye Voodoo Banshee brikkesettet fra

Creative-navnet.

3Dfx Interactive

PCen din vil aldri bli som før.

CRE TIVE
-

• Funksjoner omfatter 16 MB høyeffektivt SDRAM,

Your pe'S key to another dimension

250 MHz RAMDAC og en 128-bit grafikkmotor

WWW.SCUNDBLASTER.CCM
k

Sound Card\

Grap hin Cards

Speaken

pc-ovn

o CnoøUw Technology Ltd. Alle merk.. og produktnavn _ her .......... _ � ......... og tilhører cIerea.-.-ktlve In""""",,",.

Video

..
.

o

A els
BU med på årets siste
runde i shareware
butikken. 1EKNO
plukker frem de mest
spennende godbitene
fra programskaper
nes �eolerl Al le title
ne vi skriver om her,
finner du i SW-kata
logen på CD-ROMen
som følger med dette
nummeret av bladet.
I AV BENGT-AKE OLOFSSON
HOLD PÅ ETIKEnEN

�.IJ!II. Liker du å katalo
g i s e r e og h o l d e
oversikt over a l t i
din nærhet? Hvordan s tår det til
med platesamlingen din? Er den
skikkelig analysert? Du vil kan
skje vite hvor stor prosent av pla
tene dine som er jazz og hvor
mange som er metal? Jeg har løs
ningen på dine problemer! Mu
sic Label 98 v. 4.04 (m/98_
404.zip) er den nyeste versjonen
av et program som holder orden
på CDene dine. Her finner selv
den mest kresne de funksjoner
han vil ha. En finesse som pro
grammet inneholder er den så
kalte CDDB. som innebærer at
du bare stapper inn den platen
du vil katalogisere i PCens CD
spiller. Deretter er det bare å
trykke på down load-knappen.
Programmet henter da ned nød
vendige data via Internet. Om du
vil. kan du også karaktersette
hver låt på skivene. Til hjelp for
folk som lytter på klassisk mu
sikk. finnes spesielle hjelpemid
ler for registrering av klassiske
plater. Adressen til programmets
hjemmeside er http://freeweb.

internetprogram som raskt har
vunnet ære og berøm melse på
nettet.
Det NetSonlc gjør. er å la
gre en versjon av hver besøkt side
i cachebiblioteket sammen med
en gjetning på hvilke deler som
sannsynligvis er endret ved nes
te besøk. En teknikk som pro
gram u tviklerne ka ller Intelli
Cache. Når man vender tilbake
til en side. plukker N etSonic den
frem fra cachen og sammenlig
ner så i bakgrunnen hva som er
forandret på den ferske siden, og
laster ned kun det som er blitt
fornyet. Hvis en side er endret
får du høre et pip. og muspeke
ren din endrer utseende. Denne
utnyttelsen av cacheminnet set
ter virkelig opp farten på surfin
gen.
Netsonic passer seg selv. det
eneste du behøver å gjøre er en
kelte innstillinger i forbindelse
med installeringen. Du kan ek
sempelvis velge om du vil laste
ned alle lenkene på en hjemme
side, eller om du bare vil ha de
sidene du besøkte sist.
Programmet kommer fra Web
3000, en liten gruppe avhoppede
programmerere fra Microsoft.
NetSonic støtter Netscape. Ex
p/orer og Opera
og er forbe
redt for Windows 98.
Hoppsann, jeg oppdaget nett
opp at NetSonic også kan brukes
som offline-browser. I alle fall av
og til.. .
Det er mange som har tatt
fatt i problemet world wide wait,
og utviklerne av webtrimmings
programmer slå s s neste n om
oppmerksomheten vår for tiden.
En annen variant på temaet we
bakseleratorer er Webcelera-

Jeg har ikke hatt noe å gjøre med
Sonic siden min Sega Megadri
ve fikk et akvarium over seg, men
nå dukker navnet oppp igjen. Men
i dette tilfellet dreier det seg ikke
om konsollspill, men et meget bra

TEKNO

områder. Velg om 'du vil ha stjer
nenavnene med på bildet. eller
om du vil ha Melkeveiens tåkelys
med. Eller la linjer mellom stjer-

up the web (zipuptheweb.exe)

nene tegne opp hvordan s tjerne
bildene strekker seg. Men bli ikke
skuffet når du oppdager at disse
linjene IKKE finnes.i virkelighe
ten ! Programmet fungerer i 30
dager. så se til at det blir bra
vær i en måned FØR du installe
rer. 25 dollar koster dette galak
sekalaset.

laster ned den siden du skriver
inn i programmets vindu. Kul ide.
eller?
ASTRONOMI

Slipp PC-skjermen ut av fokus for
et øyeblikk. og rett isteden blik
ket mot himmelen! Før utflukten
i det vi pleier å kalle «naturen»
(et ugjestm ildt og internetløst TID FOR SPILL
område), kan du kose deg med et Er det på tide med et lite spill
hyggelig program for astronomi. nå? Hallo, har dere sovnet hele
Nemlig Astronomlca (amica95. gjengen? Hmmm ... da får jeg vel
zip) fra Piotr Czersld i Polen.
leke med meg selv! Eller med
Begynn med å stille inn rett Sokoban (WinSokoSetup. exe).
latitud og longitud. Deretter kan Dere som nekter å kjøre et s pill
du følge planetenes beve- ��!1111111-----iij
gelse i sanntid (hviS du har
meget god tid), eller hur
tigspole deg gjennom et par
århundrer. Ta en titt på
dagens situasjon, lØp ut i
det fri (hvis du tør), og
s j ekk om. d e t stemmer.
Stemmer det IKKE er det
naturligvis natu ren som
har feil. ikke dataprogram
met! Hvis du er så h eldig å
eie en laptop, kan du ta
den under armen når du r.::.:
går ut, vi andre får eventuelt ta som ikke støtter 3Dfx kan like
gjerne lukke gluggene igjen. for
en utskrift av stj ernekartet.
Astronomica er meget profft her har vi et spill som gir oss en
og stilig. Det er enkelt å søke klang fra m iddelalderen (data
etter planeter, stjerner eller enda maskinens middelalder. så klart).
Med piltastene s kal du styre
mer fjerne himmellegemer. Det
er også lett å velge hvor svake en liten gubbe som gjør alt hva
stjerner som skal synes. (Det he han (eh . . . du) kan for å plassere
ter vel magnitud, gjør det ikke?) noen bokser på rett plass. Han
Zoom inn og ut over interessante orker bare skyve frem en boks

f?���������

digiweb.comlmuslclmuslcla
bel/.

NETSONle

ned en hel webside i et arkiv.
Dobbeltklikk på den filen som
dannes. og webleseren din starter med den arkiverte siden. Zip

tor (webcelerator.exe). Funge

rer omtrent på samme måte som
NetSonic.

ZIP opp WEBBEN

Dette er ikke noe akseleratorpro
gram , men en sak som pakker

CD-ROM

grammer!
om gangen, så du må tenke deg
om før du stiller to stykker mot
hverandre. Dette er med andre
ord et gammeldags finn-ut-av-vi
suelle-probleme r-spill. FUAVPS .
Legg forkortelsen på minnet, og
glem ikke hvor du hørte om den
første gangen. I TEKNO!
Det finnes 369 ulike rom å
undersøke og møblere, til og med
et skuddår varer spillet hvis du
knekker ett p roblem for dagen.
Hånden på hjertet, tok det like
lang tid å runde Quake? Her får
du altså mye mer for pengene.
Et hissende, å rslangt eventyr for
en liten slant. Hva koster det,
da? Jo, programmakeren vil i sin
beskjedenhet bare at du sender
et postkort til hans datter i Bra
tislava! Hvem kan stå imot et sånt
ønske?
MAHJONG

Fra moderne tankespill til gam
meldags kinesisk brikkeflytting.
li'our Winds (4windsJO. exe) er

et ekte Mahjong, med alt hva det
innebærer. Stilig grafikk og kul
kinainspirert musikk. For dere
som ikke kan reglene, anbefales
et orden tlig dypdykk i hjelpefi
len. Ord som chow, pung og kong
klinger uvant i ører som har ven
net seg til andre enstavelsesord
som frag, gib og skin. Men det er
verd besværet å åpne sitt sinn
for en annen avdeling av spill
verdenen. Reglene og poengbe
regningen er ikke noe du lærer
deg i en håndvending, de er gan
ske tunge. Men til tross for det,
er Mahjong et trivelig tidsfordriv.
Grafikken er som sagt meget

pen , jeg savner bare et bilde over
muren også! (Mahjongspillere vet
hva muren er for noe, dere an
dre kan stå ved siden av og se
teite ut.) Du har 60 herlige sha
rewaredager foran deg. Hvis j eg
skulle si noe hyggelig på kine
sisk, så hadde j eg skrevet det ak
kurat her!
PENTE

Hva med å kombinere Go og
Bondesjakk? I spillet Pente

(pente.zip) har du muligheten til
å prøve denne hybriden. Spillet
går ut på å legge fem steiner på
rad, horisontalt, vertikalt eller
diagonalt. Du kan også vinne ved
å erobre fem par av din motstan
ders brikker. Du erobrer brikker
gjennom å omringe dem. Pente
har ikke mindre enn åtte vanske
lighetsgrader. Jeg må innrømme
at jeg foreløpig holder meg til den
letteste. Du kan også stille opp
brikker i valgfrie posisjoner for
så å s pille fra ditt eget valgte

utgangspunkt (for proffene).
Det eneste kjedelige j eg kan
si om Pen te, er at det faktisk er
et DOS-spill. Det fungerer imid
lertid knirkefritt i Windows-om
givelser også.
SVART MANDAG
Black Monday (blmonday. zip)

fra Rockmeyer Innovations er et
stilig navn på et spill, men når
det viser seg at det er en børssi
mulator trekker du kanskje øre
ne til deg. ? Men ikke vær så for
domsfull, gi i alle fall denne tit
telen en sjanse! Men om sannhe
ten skal frem, så tror j eg nok at
.

MUSIC LABEL II NETSONIC II WEBCELERATOR II
ZIP UP THE WEB II ASTRONOMICA II PENTE II FOUR WINDS
VPLAV II BLACK MONDAV II Mv WORLD Il WINZIP
SOKOBAN II PLANET MP3 FIND II CDEX IlsTARTLOGO II
FALLOUT: A POsT-NuCLEAR ROLE-PLAVING GAME II
CHAMELEON CLOCK II TOOLBAR PRO II VISUALBoOKMARK

du ganske fort går lei av Black
Monday, tross alt har de vold
somme svingningene på verdens
børser det siste året vært mer
in teressante. Spesielt ettersom
sharewareversjonen er ordentlig
begrenset, eller kanskje kastrert
er et riktigere ord i denne sam
menhengen. Spillet avbrytes ak
kurat når du har kommet i gang
med forretningene. Men det er
jo nettopp akku rat slik de fleste
demoversjoner er snekret.
For syv ynkelige dollar kan
du imidlertid kjøpe hele spillet,
men forvent deg ingen Quake 11action med gale børsmeglere som
sliter hverandre i filler ( selv om
det kanskj e ville blitt et heftig
spill) . Multiplayerfunksjoner fin
nes ikke for øyeblikket, men de
er under utvikling. Black Mon
days hjemmeside finner du for
øvrig på http://www . fulop.
com.

VERDEN ER MIN
My World (myworld.zip) er in

tet mindre enn en interaktiv jord
klode som gir det mulighet til å
navigere over verden fra skrive
bordet ditt. Før muspekeren over
et land, og landets navn dukker
opp på skj e rmen. Riktignok på
engelsk, men for det meste fullt
begripelig. Du kan lenke hjem
mesider til hvert land, slik at et
dobbeltklikk fører deg direkte til
denne siden. Dette kan også gjø
res med emailadresser. Morsomt,
men kanskje av litt begrenset nyt
teverdi. Hvor mange har Oere enn
fem ulike land representert i sin
emailadressebok? Du kan dessu
ten kople et bilde til hve rt land.
Styr klodens rotas jon med mu
sen , noe ikke en gang gud klarer!
Det går også an å la kloden rote
re på egen hånd, samt å legge
inn en skygge som viser hvor på
Jorden det råder natt og dag. En
funksjon som kan være ganske
nyttig for ekte datanørder som
har sittet innestengt i evigheter.
En del ganske unødige finesser,
men My World funker bra for den
som vil lære seg litt geografi.
NY WINZIP

Er du klar over at det har kom
met en ny versjon av Winzip?
Hvem bryr seg om at Windows
98 er ute i butikkene når en sånn
verdenssensasjon har inntruffet?

Riktignok bare en beta, men dere
som ikke viker tilbake for litt
steinhard betatesting får sjansen
her. B rett opp ermene og instal
h�r Winzip 7.0 beta 48 (wz
beta32.zip). Det meste er som før,
men noen nyheter er det selv
sagt. Bedre støtte for download
via Internet, og et par ulike valg
muligheter for feinschm eckeren.
Du kan velge hvilke hurtigknap
per du synes passer best, og hvor
avansert grafikk du viI ha på
knappene. Ikke rynk på nesen,
dette er schwært viktig!
MP3

M P3-formatet er blitt svært po
pulært på nettet. Både lovlige og
ulovlig kopierte lydfiler finnes i
haugevis, og populariteten kom
mer naturligvis av at komprime
ringen er så bra. En måte å lete
etter disse filene på er Planet
MP3 Flnd (mp3find. exe). Skriv
inn ønsket a rtist eller navnet på
en låt, og se om du får napp.
Dette er en beta, og det finnes
ingen hjelpefil, så du stå r ganske
80_'-
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alene med dine bekymringer hvis
det skulle dukke opp problemer.
Har du lastet ned MP3-filer,
må du naturligvis lytte på dem
også, og Wplay er et alternativ.
Winamp er antakelig det mest
.•

spredte programmet, men det fin
nes andre også. Det er en liten
og stilig spiller, med de vanligste
og nyttigste funksjonene. Den fun
gerer også som spiller for vanli
ge musikk-CDer.
For mer info, eller hvis du vil
s j e kke om det e r kommet en
ENDA nyere versjon, sjekk deres

TEKNO

Årets siste sharewareprogra
hje m m eside på http://www.
xaudio.com/wplay.
Neste M P3-program kommer
fra Eindhoven, mest kjent for sitt
fotballag. Med Cdex (ed wxOlS.
zip) kan du enkelt forvandle dine
låter på dine musikk-C Der til
MP3-filer. Oppgi bare hvor du vil
at filene skal lagres, stapp inn
CDen og velg' de låter som du vil
lagre på h a r d d i s ke n. E n e s te
ulempen er at det tar forferdelig
lang tid å konvertere en låt, men
det får vi vel leve med?
Det går også an å koiwertere
wav-filer til MP3-format.
STARTLOGO

Synes du som jeg, at start- og
avslu tn ingsskj ermene til Win
dows er forferdelig kjedelige? Det
finnes hjelp å få. Med program
met StartLogo (strlgo.zip) kan

Du må installere filene manuelt,
legge dem i riktig mappe altså.
FØlg bare instruksjonen, hvis du
er usikker på hvor de skal ligge.
Frisk opp Windows-avslutningen,
men husk at en ekte fanatiker
aldri slår av datamaskinen .
Når jeg likevel er inne på te
maet Fallout kan j eg sende med
en kul liten fuskefil til spillet. Fal
che (falehell.zip) er et meget
praktisk program der du kan gå
inn i og endre i alle tenkbare pa
rametre for sin rollefigur i Fall
out. E r han for dum, høyner du
bare intelligensnivået, er han for
svak, høyner du . . . ja, du skjøn
ner nok hva j eg mener. Egentlig
er det trist med juksing, men
iblant kan det redde et spill (når
du har kjørt deg helt fast) . Men
overdriv ikke fuskingen!
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VISUALBOOKMARK
VisualBookMark (vbm 120.zip)

bulbJxl

1!1 kidjoke1 Jxt
00 murphy.txt
I!)ViDeJxl

du skrive inn morsomme tekster
som så vises opp i disse livsvik
tige situasjonene (når Windows
starter, altså). Miks farger til en
fin bakgrunn, eller benytt en
.bmp-fil. Hvis du ikke kommer på
noe festlig å skrive, kan du be
nytte deg av de medfølgende lys
tighetene. Les og bli flau, lathans!
G ra fikken er ikke akku ra t
glimrende, men StartLogo er alt
i alt ganske coolt likevel.
Hvi s du l i ke r RPG-spillet
Fallout vil du kanskje ha et av
slutningsbilde som m inner om
ditt favorittspill? Win95 Start

up and Shutdown screens for
FALLOUT: A Post-Nuclear
Role-Playing Game (fal/sern.

zip) passer i så fall som hansken
i hånden (eller var det omvendt?).
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TIDEN GAR

Tidtaking har alltid fascinert oss
mennesker. Vil du også være med
og måle, kan Chameleon Clock
(eham 1 0.zip) være et alternativ
til den kjedelige klokken i aktivi
tetsfel tet. Klokken legger seg
øverst på skrivebordet, ovenpå
alle andre vinduer. Det finnes et
titalls skins å velge blant i origi
nalversjonen, samt ytterligere en
hel del som kan hentes på net
tet.
TOOLBAR

Det er lenge siden j eg har hatt
med en hederlig toolbar, en pro
gram type som Windows 95 nes-

ten tok knekken på. Men tydelig
vis finnes det fantaster som fort
satt lager sånne programmer.
Toolbar Pro (tb32.zip) fungerer
i Windows95lNT, og faktisk også
i 3.1. Ved installasjonen velger
du hvilke programmer du vil in
kludere i «toolbaren». Du får også
spørsmål om du vil ha en egen
mappe med «favoritter». Der kan
du legge de programmene du bru
ker mest. Det inngår dessuten en
stoppeklokke og en alarmfunk
sjon. Øvrige funksjoner som kan
nevnes: Du kan legge inn en av
stengn ingsknapp og en knapp
som renser dokumentmappen i
startmenyen. Blant annet.
Toolbar er helt ok, men kan
skje en smule unødvendig i Win
dows95/98-tider .. ?

gir deg en liten skjermdump av
dine bokmerker (bookmarks) i Ex
plorer eller Netscape. Ikke nød
vendigvis alle bokmerkene, du im
porterer først dine bokmerker til
programmet fra browseren. Velg
alternativet capture når du lig
ger onine, og et lite bilde av den
siden du har valgt, arkiveres.
For å få tilgang til dine visu
elle bokmerker i VisualBookMark,
kreves det at du logger inn med
brukernavn og passord, opplys
ninger du selv fyller inn første
gangen du starter programmet.
På denne måten kan flere perso
ner benytte programmet, alle
med egne bokmerker.

Finurlig og ganske lett å bru
ke, men kanskje er dette også
litt unødvendig? Uansett, så slut
ter det å fungere etter 20 dager.
Programmet kommer fra Japan
og koster 2100 yen. Har du in
gen yen i lommeboken for øye
blikket, så nøyer de seg kanskje
med amerikanske dollar.
Sayonara.

Jovisst si rkule rer
det CDer der ute
som enkelte plate
selskaper har gitt ut, men hvem
har gitt dem noen spesiell opp
merksomhet? De havner lett i
skyggen av dere s neste Iron
Lords VIII, og interessen er vel
generelt sett laber. Tror de.
Den opprinnelige ideen med
å ha musikk og lydeffekter i da
taspill, kom jo fordi man ville høy
ne spillfølelsen. Men menneske
ne bak musikken var jo som kom
ponister flest, og det er ikke mer
kelig at folk oppdaget musikken
deres. Det finnes i dag et stort
sug etter å ha spillmusikk på CD,
og det finnes et firma som har
konsentrert seg om å gi oss nett
opp dette. Nettopp, Synsoniq Re
cords.

TEKNO

Synsoniq er et tysk firma som
ble startet i april 1997 av Vision
Media Engin eering GmbH og
Chris HiiJsbeck Mediaproduction.
Hensikten var å få skikk på den
usle distribusjonen av Hiilsbecks
CDer som var blitt rammet av en
rekke grove misser. For eksem
pel kunne det ta tre måneder før
en kunde fikk CDen han hadde
bestilt! Christoph WinkJer fra Vis
ion tok grunnideen, utviklet den
og i dag både produserer og pu
bliserer Synsoniq spillmusikk. De
har ca. 50 CD-titler på lager, men
til tross for at de utgir musikk
for bestselgerspill som Worms 2
og Shadows of the Empire, er inn
tektene ikke tilstrekkelig store for
at de skal kunne leve av denne
virksomheten.
- Det er mer en hobby akku
rat nå, men jeg håper at det skal
bli en forandring på det i fremti
den, sier Winkler til TEKNO.
I Synsoniqs stall inngår Chris
HiiJsbeck, Tommy TaJ/arico og
Bjørn Lynne. De er ikke fast knyt
tet til selskapet; en ny avtale skri
ves for hver CD. I andre tilfeller

kjøper selskapet inn ferdige ski
ver fra komponistene (som Allister BrimbJe og Andrew Qa,,' n.,, �-l-c,·W�l,C"
bas) og plateselskapene.
På Synsoniqs hjemme:�idf�"l l'em�R
www .synsonlq.com utførlig informasjon om
dukter. Jeg savner imidle
re lydklipp på disse sidene!
blir jo enklere å avgjøre om
mul
skive er bra, hvis
heten til å høre li
dag finnes det bare IlUtaJ.., �:lli!J:LKt:....
få eksempler. noe Winkler er opp
merksom på.
- Vi har tenkt på det, men å
ha Internet i Tyskland er dyrt.
Hvis vi kan komme frem til en
billig løsning, kommer vi defini
tivt til å legge ut flere lydklipp,
sier han.
Chris Hiilsbeck, som helt si
den midten av 80-tallet har kom
ponert spillmusikk, er i dag bare
indirekte involvert i firmaet. Han
flyttet til USA i begynnelsen av
året for å arbeide med musikken
til de nye Star Wars spillene for
Lucas Arts. Det er imidlertid in
gen tvil om at musikken hans gjør
·

-

TEMH: MUSIHH
Og nå til det kanskje vik
tigste: Produksjonene. Chris
toph Winlder sendte oss en
bunke CDer, og her skal jeg
gi deg et hint om hvilke pla
ter jeg mener er bra, og hvil
ke som eventuelt ikke er det.
Benytt samtidig anledningen
til å danne deg din egen opp
fatning ved å lytte på de fire
låtene som finnes med på
hoved-CDen i dette numme
ret av TEKNO (i mappen
M I»3).

WORMS21
BJØRN LYNNE

alt dramatikken, slår en rett i
ansiktet allerede på åpningsspo
ret Prologue. Sammen med Todd
Dennis har Tallarico komponert
all musikken 18 spor, 54 m i
nutter. Tallarico har selv p rodu
sert denne pla ten, og det låter
virkelig superprofft.
Jeg blir overrasket av a t det
meste er komponert på en data
maskin, fordi orkesterlyden låter
så ekte . M u sikken og s pillets
handling ser ut til å kle hveran
dre godt. Jeg har riktignok ikke
prøvd spillet. men gjennom å se
på låttitler og CD-omslaget får
jeg et hint om hva det dreier seg
om. Eller hva sier du til An Up
scale Affair og Crossfire? Spor
ni, A Padded Cell, minner om den
morsomme musikken som Canti
na Band byr på i barscenene i
Star \.-Vars, når Luke og Obi-Wan
leter etter noen som kan ta dem
til Alderaan.
Jeg ble nødt til å sjekke hans
hjemmeside www.tallarico.
com for å se hva han har gjort
tidligere. Earthworm Jim, Alad
din og MortaJ Kombal TriJogyer
ba re tre eksempler på de i alt
100 prosjektene han har j obbet
med de siste syv årene.
Nå har jeg hørt om Tommy
Tallarico. Det bør du også gjøre!
-

WOl'ms 2 er et typisk eksempel
på en plate som bli r bedre og
bedre for hver låt. Innlednings
sporet Worms Schack føles gan
ske kjedelig, men allerede på spor
tre. Bad Boy Boggy B, begynner
det å svinge. Det føles nesten som
om Lynne har kom ponert låtene
i samme rekkefølge som de lig
ger på skiven. Worms 2 splitter
meg virkelig. Iblant er den bra,
og iblant ikke. En medvirkende
faktor' er definitivt en litt nat pro
dukSjon, som dessverre av og til
gjør CDen litt kj delig. Høyde
punktene er uten t il Worms-fi
gurenes med i rk n i ng, og syv
taktslåten Attack in Se vens.
Lynne selv s p iller gitar og
bass, noe so er super koolt! All
ære Lit synth r, men lydbildet blir
bredere med «riktige» instrumen
ter, og feelingen i låtene blir mer
levende. Til d i e ha rd-fan sen:
Kjøp. Til alle a n d r e : Ven t til
Synsoniq legger ut lydklipp på
hjemmesiden.
MDK/
TOMMY TALLARICO

Jeg må tilstå at jeg
aldri har hørt om
To my Ta1larico
tidligere, �å det var
�!..Y!�� m e d s p e n n i n g men også m d en viss rynking på
nesen - at jeg kjørte i gang MDK
soundtra Ket.
Dere s m liker musikk til sci
fi-filmer kommer til å elske den
ne CDen. Mystikken, og fremfor

-

-

SHADESI
CHRIS HULSBECK

Det viste seg at Chris Hiils
beck hadde gitt ut en CD som
blant annet inneholdt reproduk
sjoner av hans gamle C64- og
Amiga-låter. På den tiden var det
skikkelig svære greier, ingen had
de jo gjort noe lignende før.
Det var nettopp med låten
Shades at Hiilsbeck ble kjent.
Han vant en musikkonkurranse
som ble arrangert av bladet 64er
Magazin, og det var da verden
fikk øynene opp for ham. A ret
var 1985. To år senere fikk han
jobb hos Rainbow Arts, der han i
en fire års periode produserte
spillmusikk. I 1991 forlot han RA
og startet sin bane som freelan
cer, som han fortsatt er i dag.
Jeg blir helt solgt når jeg hØ
rer R-Type og Shades, men jeg
har det riktig ille når Addicted to
These Games blir spilt. I en blan
ding av reggae, dance og arabis
ke takter får vi høre en fyr som
rapper den mest patetiske tekst
som noensinne er skrevet. HØY
latter- og spyf�Ktor! Total sett
er skiven verd å ha i sin samling,
selv om CD-heftet er på tysk.
TO BE ON TOPI
CHRIS HULSBECK

AKkurat sol1,l Shades er To Be On
Top t sammenplukk a diverse
a be ider der spillmusikk blandes
med danselåter.. Av totalt 16
spo er det tre som er bra. Tit•

telsporet er en klassiker. og i Ro
mance og Battle Isle flørter Hiils
beck med filmmusikk. Meget vak
kert. Danselåtene er av dårligste
sort, der fyndige tekster som «Get
busy, honey move your feet, Get
busy, on the floor to this beat»
blandes med vidunderlig tysk-en
gelsk. Hvorfor tar han med sånt
skrap? Platen anbefales ku n til
den mest hengivne fansen. Et tips
hvis du vil spare penger: Kjøp
Back in Time (les i TEKNO 5/98)
istedenfor. Lånen To be on top
finnes m�d der.
RAINBOWSI
CHRIS HULSBECK

pere som var spillfreaks i de
gode, gamle dager, kommer til å
elske Rainbows. Produksjonen av
de 1 sporene er av topp kvali
tet, g hitsene følger tett eLter
hverandre: Giana ,?isters, Jinks,
Z-Out og Jim Power. Nettopp GiTEKNO
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rene er fulle av looper og samples
som er helt royaltyfrie. Her er
det bare å sample så mye du or
ker!

ga-fansen kommer ikke til å ha
noen problemer med å kjenne
igjen låtene. Du får kanskje pro
blemer hvis du ikke kan tysk. for
CD-heftet er skrevet på dette
språket. Hvorfor. vet jeg ikke.
Blant låtene er Main Title og WaJ
ker Factory de som har de mest
i n te ressante m e lodi ene. men
også Bionic Action, som får re
presentere de mer «opp-tempo»
låtene. fungerer bra. Det kjen
nes godt at platen bare innehol
der spillmusikk fra Turrican. Iste
denfor å fylle platen ut med dan
selåter har Hiilsbeck komponert
mesterverk som The Great Bath.
Anbefales.
EXTREME ASSAULTI
CHRIS HULSBECK

ana Sis ters er vel Hiilsbecks bes
te låt gjennom tidene. Den har
både catchy og herlige melodier.
svøpt inn i en rytme som svinger
slik at noen hver garantert kom
mer til å vrikke på hoftene.
Er du musiker? Har du alle
rede brukt dine samples hundre
ganger? Da er denne skiven per
fekt for deg. da de fire siste spo-

CD-versjonen av Turrican er litt
mer eksperimentell. med stem
mepålegg her og der. men Ami-

heftet. og du befinner deg plut
selig inne i spillet.
Det er umulig å nevne en låt
som peker seg spesielt ut. for alle
holder like bra kvalitet. Anbefa
les.

Hiilsbeck har lenge drøm t om å
få skrive filmmusikk. Med denne
CDen har han definitivt tatt et
skritt nærmere målet. Låtene på
Extreme Assault er flott farge
lagt. og kan nytes av hvem som
helst. De holder en så høy kvali
tet at de klarer seg bra på egen
hånd. og må samtidig avgjort hØy
ne følelsen i selve spillet. Det
beste man kan gjøre. er å sitte i
et rom med dempet belysning og
bare lytte. Se så på bildene i CD-

Med PC·telefonen WinPhone
kan du se hvem som ringer!
*Høyttalende telefon
*Automatisk omkobling høyttalende- lavtalende telefon
*Volumkontroll for høyttalende og lavtalende modus
*Mikrofon muting
*Stort telefonregister med egen database
*Kortliste for de du ringer ofte
*Kobling mot andre databaser (ODBC)
*Telefonsvarer med dato og tidsstyring
*Informasjonstelefon «tast 1 for... osv»
*Fjernstyring av andre svartjenester
*Sending av tekstrneiding til GSM og personsøker
*Enklere bruk av tjenester i sentralen som viderekobling
*Enklere bruk av talestyrte tjenester som kontofon,
bestilling/avbestilling i bokklubb etc.
*Enkel og sikker betaling av telegiro
*Viser samtaletid og samtalepris
*Loggbok som summerer og viser dine telefonutgifter
... og mye mer
TEKNISK INFORMASJON:
For vanlig analog t abonnement
Kan bl ukes sammen med ISDN (fol utsetter dobbeltlinje e l)
Kan brukes mot hussentral (forutsetter analog tllknytnmg)
KJorel Windows 3 1, Windows 95/98 og Windows NT 4 O

http://www.wphone .com

"'" Fåes hos ledende data/tele forhandlere og internettbutikker

Tell AS Tlf: 63848856 Fax: 63 81 0076 e.post winphone@online.no

YAMAHA OSP FACTORY
I denne spalten forteller TEKNOs medarbeider

Bjørn Lynne om

som helst, har nå fått en raske
re, lettere og billigere måte å

aktuelle produkter som dreier seg om data og musikk. Har du
spørsmål om dette tema, er du velkommen til å
sende en e-mail tilleknoOlekno.no. Skriv MU
SIKK i SUBJECT-feltet. Spørsmål av allmenn inter
esse vil så langt det er mulig bli besvart i bladet.

Yamaha har nå gitt ut sitt DSP
Factory (eller DS2416). Dette er
mer enn bare et lydkort - det er
egentlig en digital mixer' (en Ya
maha 02R for å være nøyaktig) .
Kortet inneholder saftige DSP
prosessorer som lar deg tilføre
effekter og gjøre all miksingen i
sanntid fra sequenceren din, uten
at det går så hardt utover pro
sessorkraften til PCen, siden all
den harde jobben blir gjort på
selve kortet. Du kan lage låtene
dine helt ferdig i sequenceren
(Cakewalk har allerede støtte for
kortet), inkludert haugevis av
både lyd- og midi-spor ferdig mik
set og polert ut av den analoge
eller digitale utgangen fra dette
kortet.

ACID - LOOP-BASERT
PROGRAMVARE
Sonic Foundry, firmaet bak det
populære lydredigeringsprogram
met Sound Farge, har gitt ut ACid,
en slags sequencer spesielt for
samplede loops. Selve kjernen i
dette programmet er at det kan

tøye og strekke sam plede loops
mens det spiller, slik at en loop
som er samplet i en spesiell to
neart eller et spesielt tempo også
kan brukes i annen tempo og to
neart. Hvis du f. eks. har et gi
tarriff i E, og resten av låten din
går i F, så kan du be Acid om å
løfte sam plet fra E til F, uten å
forandre tempoet. Du ba re slen-

ger samplet inn, så fikser pro
grammet resten. En hel haug av
samples følger med i program
pakken.

skaffe seg spesielle lydeffekter
på. Tidligere har du måttet finne
ut akkurat hvilke lyder du tren
ger, vente til butikken åpner og
så gå og kjøpe en hel CD med
lydeffekter til flere hundre kro
ner, selv om det kanskje bare var
en eller to lyder du trengte. Eller
enda verre, du måtte kanskje be
stille CDen fra utlandet og vente
i flere uker på at den skulle duk
ke opp. Og vi vet jo alle at når
man trenger en lyd, så trenger
man den nååååå - ikke neste uke!
Vel, nå kan du gå til Sa und Dags
på http://www.sounddogs.
com, lete gjennom deres enor
me samling av lydeffekter, beta
le over nettet, og laste ned lyden
du trenger - på røde rappen . Og
du betaler bare for akkurat de
lydene du vil ha.

LYDEFFEKTER
pA RøDE RAPPEN
De som jobber med å produsere
lyd til TV, video, radio - eller hva

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

Cakewalk Pro Audio i versjon 8.0!
Ikke før har vi fått meldt om versjon 7.0, gir Cakewalk ut versjon 8.0
av sin midi- og audio-sequencer. Den nye versjonen har bl. a. mulig
heter for opptak og avspilling av lyd i 24-bits, 96 kHz oppløsning.
Ifølge proffene skal dette få CD-lyd til å høres ut som en gammel
skrukkete kassett i sammenligning. Du må selvfølgelig ha maskinva
re som kan takle dette, hvis du skal få ta del i kremlyden. Andre
nyheter inkluderer full støtte for Yamahas nye DSP Factary DS24 16
lydkort, midi-effekter som brukes på samme måte som audio plugin
effekter, arpeggiator, og ikke minst: Mulighet til å laste inn anima
sjoner (AVL MPEG eller QuickTime MOV) og synkronisere musikken
din til disse. Sjekk http://www.cakewalk.com for detaljer.
•
•
•
•
•
•
•
•
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I ENDA EN FORBEDRET UTGAVE: Cakewalk VB kommer rett
etter at vi har presentert V7 (forrige TEKNO). I den nye
versjonen kan d u også synkronisere lyd til animasjoner!

LINUX - ALTERNRTlV SPILLPLRTIFORM

Det kan finnes mange fordommer mot Li nux, men en ting er det i kke tvi l om,
og det er at systemet er i vekst.
AV LARS KRISTIAN HAGEN

I begynnelsen va r Linux et rent
tekstmodus-system. Alt som skul
le gjøres, måtte skrives inn. Det
te har for lengst forandret seg,
og i dag finner vi grafiske syste
mer (GUl) som etter m in mening
er vel så avanserte som Windows
og MacOS.
Med tiden har det kom met
store mengder programmer for
Linux. Alt fra im ponerende G Uls
til avanserte internetservere er
å finne. Den store fordelen er at
det meste av dette er gratis. Kva
liteten kan av og til være så som
så, men generelt sett er den god.
Selskaper som Corel, Orac
le og andre har lansert interes
sante Linux-programmer. Denne
artikkelen er skrevet i WordPer
fect 7, et L inux-progra m fra
Co re!.
Men, til tross for velstanden
med gratis og kommersielle pro
grammer er det noe som mang
ler: SPI LL!

TEKNO

E lter flere års venting el' det
nå interessa n te ting på gang. Vel
ansette spillproclusenter som Id
Software (Ol/ake I-Il), crack
dot com (Abl/se) og flere andre
lager nå spennende saker for Li
nux.
Crack dot com ha r kanskje
den mest interessante ideen så
langt. Goigotha er et sanntids
strategispill der du ikke bare
planlegger oppd ragene, men du
deltar også aktivt. H istorien: I år
2048 har verden gjennomgått en
total atomnedrustning. Dette har
imidlertid ført til at supermakte
ne, Asia og E u ropa føler seg
utrygge. De har dannet nye pak
ter og unioner. Disse er Europa
unionen, Den asiatiske unionen
og Den amerikanske unionen.
Da en amerikansk arkeolog
blir drept i Israel lover USA hevn.
Dette liker ikke den europeiske
unionen. USA ber da den asiatis
ke unionen om å angripe Tysk
land. Asia trenger den tyske rik
dommen, og så er spiraleffekten

i gang. Historien i spillet blir ikke
formidlet som ferdige animasjo
ner, m en som 3D-scener. Dette
gjør at spilleren lettere kan leve
seg inn i historien han deltar i .
D e t første oppdraget begyn
ner med at du skal angripe en by
i I rak. Det er der en tror arkeo
logens drapsmenn kommer fra.
Byen er nesten totalt ødelagt og
du møter overraskende liten mot
stand . Styrkene finner ut at alt
er satt opp av USA og de deser
terer. Europa og Asia går til krig,
og tredje verdenskrig er i gang.
Dine oppgaver er å lede dine styr
ker og delta i kam pene gj ennom
40 oppdrag over hele verden.
Selve spillet m inner om Batt
Jezone. G rafikken skal være vir
kelig bra. De screenshots som jeg
har fått tilgang til, ser da også
fantastiske ut. For øyeblikket er
dette der mest interessante spill
prosjektet til Linux. Men det er
også andre lovende ting på gang.
Av d isse kan jeg nevne GaJactic
CiviJization 3 og WormhoJe.

Id Software har, som allere
de sagt, gitt ut alle sine Quake
og Doom-spil!. Fra dette firmaet
har jeg fått bekreftet at kommen
de spill også er aktuelle for Li
nux. Vi går en spennende tid i
møte.

r

I forrige TEKNO presenterte vi
konkurranse. CDen vakte stor op',.melrks;omfiet
lesere og bransjefol k, og flere
Vinneren, svenske Joakim Robe
popstjerne. Med utgivelsen av
kommet ett skritt nærmere sitt mi !

I AV BJØRN lYNNE
l dette nr. gir vi deg en proppfull
CD-RO M med bidrag fra samtli
ge deltakere i konkurransen, slik
at du selv kan høre de fleste me
lodiene juryen hadde til vu rde
ring. Det kom inn ca. 400 bidrag
til konkurransen , fra 220 forskjel
lige deltakere rra Sverige og Nor

ge. CD-ROMen inneholder nes
ten alle låtene.

noen av
får du ikke spilt
egen katalog D8'1tltit:�\J.&&4H:l1se-ir l}T uragene som e r laget med
er nummerert. Dette nummeret Soundfont.
henviser IKKE til noen poengsum
eller plassering i konkurransen IU. alU Ul filE.
- det er rett og slett bare den Da vi satte sammen denne ek
rekkefølgen som bidragene kom stra CD-ROMen, gikk vi frem på
ut av postsekken på, med a ndre denne måten:
Modul- og MlDI-filer ble ko
ord - helt tilfeldig.
piert direkte til CDen. Bidrag som
kom inn på kassett, er kiørt inn i
A�G
I players-katalogen finner du de en Korg 168RC digital m ikser. og
programmene som trengs for å samplet gjennom en optisk kabel
til et Frontier Design WaveCen
spille musikken på PCen din.
ter digitalt lydkort. inn i Sound
Forge. Der bar vi foretatt litt
• XM- 08 MOD..ftler bør spil
stØyreduksjon og balansering av
les med FastTra�ker Z.08.
volum etc. , før lå tene er blitt ko
det til en 1 28 kbitls M P3-fil.
• IT-mer bør spilles av med la
Bidrag som ble send t inn på
tuiTracker eller Mlktt.
DAT-tape er lest digitalt/optisk
fra tapen. volum balansert i Sound
• Noen av modulene trenger
spesielle avspillere som Mod Forge, og kodet til MP3. Bidrag
som ble motta tt på CD, er omko
Plq eller OctaMEDPlayer.
det til MP3.
Vi har satset spesielt på å få
• MP3-ft1ene spiller du med
lydkvaliteten så bra som overho
WlllAI8p, som også er inkludert.
Har du Am løa eller Mac, så bru det mulig, ved å bruke noen av
ker du AadADlp eller MacAmp. det nyeste i digitalt lydbehand
lingsutstyr og programvare til å
rense opp bakgrunn sstøy osv.
• Noen sendte inn General MI
Men i noen tilfeller var kildema
DI- og MIDI-Oler med tilhøren
de Soundfoat - .sf2.ft1er. I dis terialet rett og slett for dårlig til
se tilfellene har vi lagt MIDI-file å få et bra resultat.
ne og Soundfontene på C Den.
Hvis en melodi er laget for å spil.... n"l� on...�i'lo

Noen deltakere syntes heller
ikke å ha lest (eller brydd seg
om) konkurransereglene hvor det
stod at bare chrome- eller metall-kassetter skulle brukes. Noen
sendte inn eldgamle «normal»kassetter. I ett tilfelle kunne vi
høre rester av 8impJy Red komme gjennom under opptaket!

220 TALENlER
Her er en liste over alle deltakerne, og deres katalognummer
på CDen. Hvis du finner en låt
du virkelig liker, så kan du slå
opp i denne listen og se hvem
som laget den:
001
002
003
004
005
006
001
008
009
01 0
91 1
01 2
01 3
01 4
01 5
01 6
01 7
01 8

Mikael Backstram
Chnis Veløy
Daniel Lindquist
Snorre Forsgren
Kenneth Jakobsen
John Ekstrøm
Nils Håkansson
Andreas Winther
AAdreas Franzen
Mortem H. Sverndsen
Oskar Granstrana
Mats Antonsson
Thorbjørn Berg Skjetne
Geir Sigve Hokstad
Øystein Solberg
Linus Walleij
Jan Rune Wahlstrøm
Manuela Hoter

TEIlMO

01 9
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
on
078
079
080
081
082
083

112
113
114
115
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
1 32
1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
1 40
1 41
1 42
1 43
1 44
1 45
1 46
1 47
1 48
1 49
1 50
1 51
1 52

084
085
086

1 53
1 54
1 55
1 56

1 57
1 58
1 59
1 60
1 61
1 62
1 63
1 64
1 65
1 66
1 67
1 68
1 69
1 70
1 71
1 72
1 73
1 74
1 75
1 76
1n
1 78
1 79
1
1 81
82
1
1 84
1 85
1 86
1 87
1 88
1 89

1 94
1 95
1 96
1 97
1 98
1 99
200
201
202

Ole Kristoffer øye
Linus Persson
lars Ahlzen
Magnus Nebdal
Hans�Petter Persen
Magic Reality (band)
Fredrik Askebris
Patrik Bjarkman
Preben Kirkeng
Andre L. J. løver
lars Kristian Kvarenes
Jonatan Nilsson
Bjarn Holmberg
Mattias Sjoa
Per Eivind Vestgarden
Tor Kristian Bjørnebøle
Fredrik Forsberg
Tom Johansson
Simon Rybrand
Wolfgang Wee
Johan Petersson
Torbjarn Staaf
J ø rn Knutsen
Mikael Svensson
avandi
leo Sarela
ommy M. Olsen
Ni
n
David Gunnarsson
Mikael Andersson
Morten Rivelsru
Geir Gund
n
Ma
odin
arcus Lindm
Tomas
jøldsvold
. Gulbrandsen
Mattias Jacobson
Ulf Dahl
Tony Kjellin
Bjarn Hagman
Sonny Nilsson
Hans Magne Rørvik
Magnus Hojer
Mattias Dahlberg
Thorleif Arnesen
Daniel Andersson

203

Kristian Larsen

204
205
206
207
208
209
21 0
21 1
21 2
21 3
21 4
21 5
21 6
21 7
21 8
21 9
220

Erik Johansson
Olof Ortstad
Per Johan Nyhate
Stefan Stokki
Olav Aune Thomassen
Robert Sundelin
Kent Ove Josefsen
Mikkel Hastrup
Martin Nilsson
Pål Nordlien
Petter Ljung
Robert Pohl
ASbjørn Skeie
Øystein Claussen
Christian Espeland
Ø�an T. Bell
Jon SandeIin

on ro

Parkveien 62A, 0254 Oslo,

Tlf. 22546865, Fax: 22549856

WWW.softcontrol.no / post@softcontrol.no
Skal du overclocke ?
Trenger du mer kj øling ?
Vi fører de originale 3DfxCooI
Viftene for CPU, Voodo02, HDD m . m .
Se www.softcontrol.no for mer informasj on

Voodoo 2 Dual 24 Mb.
Dette kortet er must for de seriøse
spil lfreakene. Se Unreal, NFS III o . l . på e n
helt ny måte.
Se www. softcontrol. no for mer informasj on

ISDN Internettløsning
fo r s m å b e d r i ft e r

LAN
Cisco ruter

ISDN

hI

,

Tele2
MaiI-server

Internett

I

Tele2s ISDN pakke for småbedrifter er skreddersydd for bedrifter
som ønsker tilgang til e-post, informasjonssøking, dokumentoverføring og en rekke
andre nyttige Internett-tjenester til markedets beste pris.
Antall brukere

Veil. etablering

Inntil 5

kr. 5 900, 

Inntil 10

kr. 5 900, 

Inntil 15

kr. 5 900, 

Inntil 25

kr. 5 900, -

Tilbud etablering
kr. 2 900,
kr. 2 900,
kr. 2 900,
kr. 2 900,-

Pr. år 128kbps

Pr. år 64kbps
kr. 2 900, -

kr. 4 400, -

6 900, -

kr. 8 400, -

kr.

kr. 9 900, -

kr. 1 1 400, -

kr. 13 900, -

kr. 15 400, -

Systemkrav:
TCPIIP Software

10 Mbps Ethemet

UTPIRJ 45
Ledig port på

Tilbud på etablering gjelderfrem t.o.m

01. Desember 1998.

HUB

Ledig ISDN tilknytning

www. softcontrol. no

PH DRTRPRHTY
I samarbeid med
Kreativ Aktiv Norsk
Data Ungdom (KAN
DU) og nettleveran
døren PowerTech
arra ngerte WarpCrew
LAN-Party på Zonen
Aktivitetshus i Stav
anger, i midten av
oktober.

I

AV BJØRN G. KNUDSEN
OG ROY OLSEN

KANDU stilte opp med pas
sende mengder utstyr, og 1 0
Mbps-nettet kom opp uvanlig
kjapt. Det gikk ikke lang tid
før støyende Quake-spillere la
seg i hardtrening foran kon
kurransene. Lenger tid tok
det før man virkelig kunne
nyte høye hastigheter i
et switchet 1 00 Mbps
nettverk, dette ble
først satt opp etter
at Internet
uplinken ...._.
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C o c a-C o l a Norge

;ns k e r å d i s kut e re

marke ds f;ring me d deg !

Alt

du b e h;ve r å g j ;re

oss

et post kort me d navn og adre s s e .

Vi vil

Vi

�n8ker

a� din hverdal Ol de� du

er opp�a�� av ,

�

skal få s� rs� mulil

be� �dDinl for markeda f�riDien av

�

da s e nde

e r å s e nde

d e g n o e n s p;rsmål

om C o ca-C o la s om vi v i l
b e svare .

du s kal

_år vi skal ve lle u� de

fem vimmerne , vil vi l e lle vek� på

verdens s� rs� e merkevare .

krea� ivi� e� i b e svare lsen.

D e r f or vi l vi g j e rne at

de lt akerre g l e r vil

de l e

du ska l

e n dag s ammen me d o s s .

f å an l e dning t i l

å se

Du v i l

s e nder d e g

S e nd dit t

reklamebyrå j obb e r med markedsf;ring ,

p o s t kort

s amt

PB

hva

du

me d d ine

s yn e s

du mot t a når vi

s p;rsmå l s s k j e maet .

hvo rdan

C oca-Cola Norge og Pub licis

komme

inn s p i l l

t il

navn
t il :

460 . 1471

og adre s s e

på et

C o c a-C o la Norge AS .
Skåre r

e r vikt ig .
Me rk kort e t me d " T e e n s "

Vimmerne vil mo��a kr .

1 500 . -

Ol

få mulighet en t il å komme t il Oslo

l

for å m t e Cooa-Cola .orle AS

4 . februar

Andre

1999 .

Post kort e t m å �re
oss

i hende

15 .

de s emb e r

inn e n

1998 .
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INTERNET & CYBERSPRCE

RASKEST?

Hva er den raskeste serveren
som tilbyr gratis hjemmesider?
Jeg har holdt på med Geocities
en stund, men det går såååå
treeeigt! Noen ganger tar det over
et minutt før browseren i det
hele ta tt connecter til www .
geocities.com! HELP M E !

Enigma X

I
I

I

Dette spørsmålet er dessverre
like vanlig som det er umulig å
besvare på en enkel måte. Hvor
rask en server ser ut til å være,
avhenger nemlig ikke bare av ser
veren selv. Å ta hensyn til den
belastningen den utsettes for i
form av gjennomsnittlig antall
brukere og en gjennomsnittlig
båndbredde for hver og en av
dem, rekker heller ikke. To servere kan være like som to tytte
bær og levere nøyaktig den sam
me informasjonen til like mange
brukere; likevel kommer forskjellige brukere til å være uenige om
hvilken server som er raskest.
Problemet er naturligvis at
brukere og server i allmennhet
ikke har en direkte linje til hver
andre. Det er lett å glemme, men
all informasjonen ferdes gjennom
nettet i form av IP-pakker som
leter seg frem til sin destinasjon
gjennom å hoppe fra node til
node. Reiseruten er ikke bestemt
på forhånd, og kan være forskjel
lig fra gang til gang. Ulike noder
er ikke like raske, utsettes for
varierende belastninger og er
dessuten koplet til h verandre
med linjer av varierende hastig
het. Eksakte svar finnes ikke. Det
beste man kan gjøre, er å føre
statistikk - og være bevisst på
at den bare gjelder for andre bru
kere i den grad de kommunise
rer med serveren via de samme
nodene som du gjør.
Så hva gjør man? Enklest er
å benytte plng, en Unix-komman
do (døpt etter ubåtfilmenes so
narlyd) som nå også finnes i Win
dows 9x og NT. Alt man behøver
å gjøre for å ta rede på den tota
le svartiden (tur/retur gjennom
nettet) for (f. eks.) www.netsca
pe.com ved et bestemt tidspunkt
er å skrive
plng www.netscape. com

på kommandolinjen. Prøv det!
TEKNO

Enda mer opplysende er trace
route, eller «tracert» i Windows.
Skriver man
tl'acel't www.netscape. com

får' man en liste med svartider
for samtlige noder som «pinget»
ferdes gjennom.
Den foretaksomme hackeren
kan lett sette sammen et script
som pinger en server automatisk
på ulike tidspunkter, og fører sta
tistikk over resultatet. Vær for
siktig hvis du eksperimenterer
med slike scripts: «The ping de
ath», å kræsje en server ved å
pinge den i en loop fortere enn
den rekker å svare, er en klas
sisk crackerteknikk som man lett
kan komme til å gjenoppfinne ved
en feil. I dag er det få servere
som lar seg knekke av et så en
kelt grep, men risken er stor for
at man får problemer med vrede
systemansvarlige som oppdager
at man har «angrepet» deres
maskin!
Vil man unngå sånne forvik
linger, kan man begi seg til
www. tophosts.com og benyt
te deres «Test This Host»-funk
sjon. TopHosts kjører en trace
route fra fire ulike noder i USA
og rapporterer snittresultatet,
som altså forhåpentligvis gir et
noenlunde rettferdig bilde a v
h vordan amerikanske brukere
oppfatter serveren. Siten tilbyr
dessuten en liste med 500 web
hoteller og muligheter for å søke
gjennom den på kriterier som pris
og diskplass.

GJENNOMSIKTIGE
GIF-BILDER

Hvordan lager jeg gjennomsikti
ge gif-bilder?

Hilsen Torkel

Det er lett: Du arkiverer dine bil-

der med et program som kan lage
gjennomsiktige gifer! Det finnes
massevis av slike programmer,
f. eks. ItfranYlew (freeware, fin
nes i alle velassorterte program
arkiv på nettet, og også i UTILS
mappen på hoved-CDen som fØl
ger med dette nummeret av TEK
NO), men ettersom vi i denne
spalten sysler med Internet be
nytter jeg anledningen til å nev
ne en kul, helt web-basert vari
ant: WWf". J'1'1. com/lmaglng/
ffltel's.html.

(cALOERSKONTROLL))
PA PORNOSITES

den som blir rammet av dem heller velger å tape noen dollar enn
å bli avslørt som en (mer enn
lovlig lettlurt) pornokjøper. Et
australsk postordrefirma rendyr
ket nylig dette prinsippet, og skal
ifølge ubekreftede opplysninger
ha tjent millionbeløp på følgende
(fullt lovlige!) opplegg:
Nye kunder ble tilbudt en pak
ke med ekstreme hardpornovide
oer til «tilbudsprisen« 99 aust
ralske dollar. Men istedenfor vi
deokassetter fikk de forventnings
fulle bestillerne etter noen dager
et brev som forklarte at loven i
nettopp deres hjem trakt forbød
handel m e d slikt ma teriale.
Sammen med brevet fulgte en fir
masjekk verd 99 australske dol
lar. Formelt sett var det altså
ikke snakk om bedrageri; kunde
ne fikk tilbake sine penger. Men
ytterst få gikk likevel til banken
for å løse inn sjekken, som var
prydelig merket med firmaets
navn: Anal Sex, SpankJng &
Pel1'el't Video Sales Ltd.

Sånn kan det gå når man ikke
tenker med dertil egnet organ.

LINK TIL DEL

AV BILDE
Hvordan får jeg Iinket en URL til
en del av et bilde. Mange sider
benytter seg av dette, men jeg
finner ikke ut hvordan det gjø
res. Aner dere hva jeg snakker
om?

Hilsen Cato

På enkelte sites (jada, pornosi
tes), står det at man må oppgi
kredittkortnummeret sitt «for al
derskontroII» (selv om sidene skal
være gratis) . Er dette så tvilsom t
som det ser ut?

Moffe

Ja, det er det. Det var nettopp
dette vanlige trikset som luren
dreierne bak den mislykkede «My
First Time»-bløffen tenkte å be
nytte seg av (du gikk vel ikke glipp
av forrige nummers Ne tNews?).
«Alderskontrollen» er naturligvis
forenet med en «liten avgift» . . .
Det som gjør a t disse «for
retningsmetodene» blomstrer og
ikke saneres på vanlig måte, dvs.
ved at folk går til politiet, er at

Tviler du? Det du snakker om, er
en såkalt imagemap. Det finnes
flere måter man kan lage sånne
på. Med CGI-script som kjøres
på web-serveren, med scripts (f.
eks. JavaScript) eller Java-app
lets som kjøres i web-leseren el
ler (enklest) med HTML-taggene
MAP, AREA og USEMAP. Den
sistnevnte metoden er mer be
grenset enn de andre (man kan
f. eks. ikke få morsomme anima
sjonseffekter når m uspekeren
beveger seg over et hotspot, dvs.
en lenke i bildet), men den er
brukbar i de fleste tilfeller. Sånn
kan det se ut:
<MAP NAME=»northOrSouth»>
<AREA SHAPE=rect
H REF=»north.html»

co

ORDS=»O,O,99,199" ALT=»North»>
<AREA SHAPE=rect

I

INTERNET & CYBERSPACE

Retts b rå k

HREF=»south.html>, CO

om

M P3

- men Sony. kånes a v sine egne

ORDS=,,0,200,99,399" ALT=»South,,>
<AREA SHAPE=default
HREF=»default.html» ALT=" Neither
north nor southl,,>
<IMAP>
<I MG SRC=»mylmage.glf"
USEMAP=,,#northOrSouth,,>

Iler har vi definert et enkelt kart
med to rektangulære hotspotS:
Det øvre dekker koordinatene
(0,0) til (99, 1 99) i bildet, det ne
dre (0,200) til (99. 399). Klikker
brukeren utenfor disse område
ne, får han opp default-lenken
(SHAPE=defa uJt). ALT-taggene
angir som vanlig strenger som
vises om browseren ikke klarer
grafikk (el/er om brukeren har
stengt av for bildevisning).
Bildet (mylmage.gif) koples Ul
kartet med USEMAP-taggen i
IMG-setningen. Legg merke til #
tegnet i USEMAP=»#northOr
South», det fungerer på samme
måte som med en vanlig HREF
tag, dvs. det separerer et even
tuelt filnavn fra MAP-navnet. I
dette UlfelJet ligger kartet i sam
me fil som IMG-setningen, så fil
navnet er underforstått.
Hotspots behøver ikke nød
vendigvis å være rektangulære.
De kan også være runde,

Amerikansk
platebransje går
til søksmål mot
Diamond Multimedias
nye MP3-spiller Rio

-

men tør ikke røre
MPMan

eller Disc

Man . . .

<AREA SHAPE=clrcle CO
ORDS=,,1 00,1 00,5">

(koordinatene angir i så faJ/ sir
kelens midtpunkt og radius), el
ler de kan være polygoner:
<AREA SHAPE=poly CO
ORDS=»0,O,1 00,0,50,1 00">

angir f. eks. et triangel med hjør
ne i (0, 0), (1 00, 0) og (50, 100).
Til slutt et nyttig triks: Isteden
for HREF kan man skrive NO
HREF (uten bindestrek) i sin
AREA-setning for å definere et
område som ikke lenker til noe.
Praktisk h vis man benytter SHA
PE-default, men ikke vil at hele
bildet skal omfattes av default
setningen.

TEKNO
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«NYE» IANA
Føljetongen om Internets fremti
dige administrasjon fortsetter.
Etter at sommerens konferanser
i bl.a. BrUssel og Geneve overbe
vist deltakerne om at tiden ikke
strekker til for å finne en fornuf
tig løsning før den amerikanske
statens kontrakt med InterNIC og
IANA (Internet Assigned Numbers
Authority) løper ut. er en over
gangsorganisasjon blitt dannet
etter forslag fra IANA-sjefen John
PosteI [1] . «Nye IANA» skal kon
sentrere seg om å holde DNS
systemet i gang. og skal også opp
rette nye toppdomener mens dis
kusjonen fortsetter. Organisasjo
nen skal drives på ideell basis.
og ha ni ulønnede medarbeidere
som engasjeres for tre år. Høyst
halvparten av medarbeiderne får
komme fra samme geografiske
område. Regjeringsrep resentan
ter kan ikke sitte i ledelsen. men
skal få anledning til å komme med
sine synspunkter gjennom et spe
sielt rådgivende orga n . Forhå
pentligvis skal inn synet i beslut
ningsprosessen også bli bedre
enn hittil. ved at styremøtene må
utlyses på Internet med minst 14
dagers varsel.

en av dem . Cisco står for kjer
nen i systemet. nettovervåknings
p rogramva ren NetFlow. mens
Solects Internet Administration
Framework (IAF) tar hånd om
selve debiteringen. Målsettingen
er å muliggjøre differensierte av
gifter. f. eks. dyrere nota for sur
fing til USA enn innen landet. el
ler høyere pris for Internet-tele
foni enn for erna il. Cisco oppgir
at flere av Nordens største nett
operatører kommer til å innføre
differensierte avgifter allerede i
1999. Norske Telenor er kommet
lengst. og har siden j uni prøve
kjørt et egenutviklet system. Den
som ikke finner utsikten til dyre
re utenlandssurfing foruroligen
de nok. bør kanskje fundere på
den videre konsekvensen av at
samtlige dataoverføringer til og
fra egen konto kommer til å bli
registrert i detalj .
[2] http://WWW.cisco.com

NYE STANDARDER
Forestill deg en fremtid der Mi
crosoft og Netscape tvinges til å

implementere W3Cs web-stan
darder til punkt og prikke før de
fortsetter å bygge ut sine inkom
patible utvidelser til lE og Com
municator. En u topi? Kanskje.
men webmakerne bak Web Stan
dards Project (WaSP) [3] har på
kort tid lykkes i å vekke stor opp
merksomhet i datapressen. At de
dessu ten allerede fra begynnel
sen har forsikret seg om støtte
fra ou tsideren Opera [4] har ikke
gjort saken dårligere.
[3] http://www.webstandards.
org/
[4] http://opera.nta.no/

sL! AV SCRIPTETI

Pleier du å benytte web-baserte
email-tjenester som HotmaiJ? Da
kan det være på tide å fundere
på om du ikke burde slå av script
funksjonaliteten når du leser pos
ten din. En kanadisk cracker har
demonstrert hvor lett det er å
«brekke» en email-konto ved hjelp
av mail som inneholder et lite
JavaScript [5]. Når mottakeren
åpner mailen i sin web-Ieser, si
mulerer scriptet Hotmails innlog
gingsside og lurer leseren til å
taste inn sitt «utgåtte» bruker
navn og passord. som så mailes
til avsenderen. I prinsippet kan

PENGER OG SEX

[1] http://www.iana.org/
artlcles1.html

JULEPRESANG
TIL NETTBRUKERE
I passe tid før år 2000 forbere
der et konsortium av mer enn 50
telekomselskap en ordentlig jule
gave for alle Europas Internet
brukere: En ny. transatlantisk
kabel. dØpt til TA T- 1 4, som kom
mer til å øke båndbredden for
datatrafikk med 64%. 80% av det
systemet som bygges rundt TAT14 - til en kostnad av 1, 5 milli
arder dollar - kommer til å bli
reservert for Internet- og multi
mediatrafikk.
DIFFERENSIERTE
PRISER
Apropos j ulepresang - kanskje
ikke helt. Verdens ledende leve
randør av Internet-systemer, Cis
co [2]. har i samarbeid med ka
nadiske Solect lansert et produkt
som gjør det mulig for nettope
ratører å overvåke hundretalls
millioner datastrømmer samtidig.
og å ta betalt separat for hver og

TEKNO

en få scriptet mail til å vise hva
som helst i din web-Ieser. så mu
lighetene for ubehagelige over
raskelser er nærmest ubegren
sede (og. bør det tillegges. på in
gen måte spesifikt for Hotmail).
[5] http://www .because-we-can.
com/hotmailldefault.htm

KRYPTOFLYKTNING
Vince Gate, velkjent kryptoakti
vist og en av initiativtakerne til
de årlige konferansene i Karibia
om temaet Financial Cryptograp
hy, har kjØpt seg et mosambiksk
statsborgerskap for 5000 dollar
og har levert tilbake sitt USA
pass. Hans motiv: Å være «fri for
de latterlige amerikanske lovene
om krypto». Han har i lang tid
bodd på Anguilla. der han driver
et firma som utvikler nettopp fi
nansiell krypteringsprogramvare.
ELEKTRONISK
AVTALE
USAs president Clinton og Irlands
statsminister Aherne skrev his
torie i begynnelsen av septem
ber. da de undertegnet en mel
lomstatlig avtale med elektronis
ke signaturer. Dokumentet er en
overenskomst om å fremme den
elektroniske handelen mellom de
to landene. Kommunikeet fra se
remonien konstaterer at «global
elektronisk handel kommer til å
bli det 21. århundrets økonomis
ke vekstrnotor».

PGP 6.0

Det er n e p p e noen nyhet at p enger og sex h ø l'e r t i l de m e s t
sen tl'a l e fo re teel s e n e i l h e t - o g d e r m e d ogsa på N e ttet. P å sett
og v i s e r d e t d e rfo r u n d e l' l ig at i ngen har ko m m e t på ta n ke n å l a
dem fo renes på en o g sa m m e s i te . D e L v i l s i . f ø r n å . S i d e n begyn 
nelsen a v s e p te m b e r ka n m a n n e m l ig l i n d re s m erten over s i n e
a k s j e L's sen e s te dypdykk ved a begi seg til [ g l o g l a b l i kket g l i
m e l l o m ku rsove rsi kLene o g e n t i l fe l d ig ge n e rert fo to m o d e l l a v
valgfl'i tt k j ø n n , a vkledd i valgfL'j grad . D e t u l ti m a te b i ld e t av d e t
deka d e n te gO- ta l l e t?

[9] http://www.sexquotes.com/

PGP 6. 0 er sluppet [6]. Blant ny
hetene m e rker vi o s s nøkler
med tidsbegrenset gyldighet (kan
skje noe for shareware-forfatte
re?) og multiple nøkler (samme
ide som har vært brukt i årtier
bl.a. for å kontrollere avfyringen
av atomvåpenraketter. dvs. flere
personer må aktivere sin nøkkel
samtidig). Dessverre har Network
Associates i skrivende stund ennå
ikke frigitt kildekoden. og det e r
uklart om d e t kommer t i l å skje,
så den seneste internasjonale
(dvs. i Norge innscannede og
kompilerte) versjonen er fortsatt
5.5 [ 7].
[6] http://www .nai.com

[7] http://www.pgpl.com
EGET NETT
FOR PAVEN
Paven h a r bestemt
seg for å skaffe seg
sitt eget «Inte rnet».
Til å begynne med
settes elleve servere

INTERNET & CYBERSPRCE

(hvorav tre er oppkalt etter er
keenglene Gabriel, Rafael og Mi
kael) opp rundt om i verden slik
at vatikanets tjenestemenn skal
kunne kople seg opp via private
telefonlinjer, uten å gå gjennom
statlig kontrollerte og eventuelt
avlyttede og sensurerte gate
ways. Vatikanets web-site [8]
kommer naturligvis også i fort
settelsen til å være tilgjengelig
for allmennheten.
[8] hHp://www.vatican.va

DIGITALDIVAS
AKSJONERTE
Synes du at webben så used
vanlig grå ut elen første okto
ber? Årsaken var ikke noen
plutselig bølge av nostalgi for
det tidlige gO-tallets første,
usofistikerte siter, men «Grey
Day» - en slags demonstra
sjon organisert av 55 kvinne
lige artister (<<Digital Divas»)
som vil minne oss om alle de
8l'tister, skribenter. musikere
og programmerere som lager
webbens innhold. og som alL
for ofte oppdager resultatet av
sitt eget arbeid på andres si
der uten at deres navn blir
nevnt (og uten at de har fatL
betalt for det).

ENSOM AV NETTET?
Høsten har ført med seg en haug
av selvmotsigende rapporter om
Nettets innvirkning på våre liv.
Human Computer Interaction In
stitute ved Carnegie Mellon Uni'versity i USA forsikrer at web
ben er deprimerende: Ifølge de
res statistikk rekker det med en
times surfing i uken for å øke
depresjonene med 1% og ensom
heten med 0,4%. I snitt skal hver
time pr. uke som tilbringes onli
ne, minske surferens sosiale
krets med 2,7 personer. Active
media [11] forsikrer like overbe
vist at Nettet er bra for sosiale
relaSjoner: 62% av deltakerne i
deres studie oppga at Internet
hadde gjort det lettere for dem å
møte likesinnede, 35% at det ikke
hadde påvirket deres personlige
liv, og bare 3% at det hadde hatt
en negativ effekt.
[11] hHp://www.activemedia.
com

BROWSERKRIGEN
FORTSETTER
Etter Microsoft-sjefenes mail til
hverandre, er det duket for at

Netscapes interne mail-lister skal
bli brukt som bevis i rettsbråket
som vi godt kan gi overskriften
«Netscape og alle andre mot Mi
crosoft». Microsofts advokater
har krevet at utskrifter fra to kla
gemurer for misfornøyde Nets
cape-ansatte, «Bad Attitude» og
«Really Bad Attitude», skal leg
ges ved saksdokumentene. Hva
de håper å vise, er at Netscape
ikke behøvde noen hjelp utenfra
for å tape browser-krigen. Ifølge
Wall Street Journal skal Jamie
Zawinski, i dag en av drivkrefte
ne bak mozilla.org, ha kommen
tert saken på følgende måte: «Jeg
tenker for meg selv at Microsoft
kommer til å betale noen advo
kater 200 dollar i timen for å
oppdage at vi hater maten i kan
tinen vår, misliker sikkerhetsskil
tene, hadde en dårlig newsfeed
og synes at�Navigatorvar et coo
lere navn enn Communicator. Og
jeg ler.»

INTERNET ER
MER POP ENN ØL

DIREKTE FRA EVEREST

ProViva Everest
Ski Expedition '98

....-

'-

_
_

WIN a IHllF VISIOIl rool �ox

Hva sier du til å få følge med pa en klatring til toppen av �Iount
Everest. fulgt av en skifel'd nedover fjellets nordside? Det er hva
Craig Carlonica har bestemt seg for a bli først med, og han
inviterer alle interesserte til a følge med pa ferden i diæktesen
ding - via webben, naturligvis [lO]!
[10]

hHp://www.skiingeverest.com

LINUX-VIRVAR

I takt med at Linux
øker i popularitet og
54% av de intervjuede i Active
blir stadig mer «ma
medias studie mente at Nettet er
instream» (se [12]
intellektuelt inspirerende. De 241
hvis du ikke har fått
deltakerne i en annen undersø
med deg Linus Tor
kelse, gjennomført av AT&T, sy
valds på Forbes Ma
nes å være enig: 77% mener at
gazines forside!), øker
Internet-bruk fører til bedre ka
også initiativene for å
rakterer på skolen og på univer
ta frem en enhetlig Li
sitetet. 68% av foreldrene og
nux-standard - og for å tjene
69% av både lærere og elever
penger på den. Den beryktede
mente å ha erfart dette person
Linux-piraten Michael McLagna
lig. Det kan kanskje forklare det
har stiftet «Linux Standard As
oppsiktsvekkende resultatet av
sociation» (LSA) [13] (medlems
årets Student Monitor. Undersø
antall: 2), og registrert varemer
kelsen har vært gjeI1tatt siden
ket «Standard Linux». Den uttal
1988 og går ut på å ranke hva de
amerikanske studentene mener· te hensikten er å kreve penger
av alle som vil distribuere Linux
er mest «inne». Førsteplassen
under betegnelsen «Linux Stan
har alltid vært «øldrikking» - helt
dard Compliant». Linux Internat
til i år, da 73% av 1200 studen
ionals advokater har oppfordret
ter fra 100 universitet mente at
USA til umiddelbart å opphøre
web-surfing var «inne», mens tal
med sin «lisensvirksomhet» [14].
let for øldrikking stanset på 71%.
Samtidig er LSB (Linux Standard
Base, et seriøst forsøk på å ska
pe en standard for binære Li
nux-distribusjoner) oppløst og
gjenoppstått i løpet av to uker.
Det begynte med at Red Hat og
Debian forlot samarbeidet i pro
test mot koordinatoren Bruce
Perens. stadig mer diktatoriske
stil, og startet isteden det nye
Linux Compability Standards
Project (LCSP), mens Perens for
sin del forlot SPI (Software in
the Public Interest, som han selv
startet i 1996). Da det stod klart
at Perens' LSB dermed hadde
mistet sin legitimitet, ble navnet
overtatt av LCSP. «Nye» LSB fin-

nes på [15], og ser ut til å (i
hvert fall inntil videre) ha vun
net striden om Linux-kollektivets
støtte.
[12] http://www.forbes.com/
forbesl981081D/gifsi
coversm2.jpg
[13] http://www.linuxstandards.
org!
[14

http://www.linux-howto.
comllinux.trademark

[15] http://www.linuxbase.org/

NETTBOKHANDEL
-DYR IDRIFT

�

Rådgivningsfirmaet lcegroup har
sett nærmere på et av de riktig
store suksessymbolene for Inter
net-handel: Amazon.com. Den
mest interessante konklusjonen
er at kostnadene for ordrernot
tak ikke er mindre enn i en kon
vensjonell bokhandel. Å håndte
re en gjennomsnittlig bestilling
koster Amazon hele 40,81 dol
lar; dessverre er den gjennom
snittlige ordreverdien bare 35,59
dollar! Skal Amazon noensinne
kunne gå med overskudd og inn
fri aksjeeiernes hardt oppblåste

TEKNO

CYBERSPACE

HVOR MYE ER BILL VERD I DAG?

".-- . ...
BW a... Net ".. ....

=�..O::�.:.:.=.�c::.,::,�-.,r.mu.IIIIOl . ..

...... _ .. _ -....... - .... _ ... �_._...-_ . ..
_ _o
.., ... �lr t:tIIftØ ��
BlU ill wortk $-41 �� Billion.
.... _ for ... .......
''Il l GåIo � fII "' u.,

="-:.===:! ==�=r==1t:.�

B i l l G a tes t' 1' i kke l e nger «1)8 r'c» USAs r i ke s te person (s e Bill
Ga tes Net H Ol'th Page [ 1 6 1 fo l' en s ta d ig o p p d a te r t t i l s l l n d s l'a p
port; om h a n s penger og m c n gc! el' 8\ a n a l og i e r i beste po p u l æ r'\ i
ten s ka pe l i g , tra d i s j o n ) . men også hove d e i e r a v verd e n høye s t
vu rde r te I)ør's sel ska p . A l l e rC' ttsl ige p ro b l e m e r t i l t r o s � . h a r d e n
s e n e r e tie! ' bØl'sLll'o gått be t yde l ig h a rd e re u t o v e r cl 'n ga m l e
e n e r e n Ge n e l 'al Electric e n n 'vIierosoIl. s o m b e røvet o l j r k j em pell
eg m ed
8>.xon fo r 8 I 1 C! I'ppla s se n så s n t som i va r . GE ka n trøst
en seks ga nge r s tø r re o m se tn i n g og en dobbe l t så s tO l gC\ i n st.
Det e r M i crosofts b e tydel io s tøtTe ve ks tta kt s o m l i gger bak den
høye v U I'd e " i n gen . i kke d c ts fa kti s ke s tø r rel se .

[16]

http://web.quuxuum.org/-evanlbgnw.html

forventninger, må transaksjons
kostnadene minskes kraftig og
salget øke til minst 1 milliard dol
lar i året.
«GEEK» OG «APPLET»
I OPPSLAGSVERK

D e n æ rverd ige Oxfora English
DicUonalY ska l oppdatercs fo r
d a ta a l d e r e n . N c s t e o p p l a g
ko m m e r t i l å i n n ehr l e! e o l'c!
s o m «snail mail) . «app/c t) ,
«geek») og t i l og med «spam» .
Bifl Gates få r s i n egen l)e s k r i 
vel se : «Am e r i ka n s k en trepren ø r ; fu l l s te n d ig navn \ { ilJiam
J-Iemy Gates. En av gl'lr n n l eg
gCL'n e av p /'Ogra mva rescl s ka
p e t � l i C l'osort og den yngste
m u l t i m i l l i a l' d æ L' e n i a m e r i 
ka n s k h i storie» .

enhet. Kostnaden for et blankt
kort er cirka 1 5 kroner. En av de
første kundene skal ha vært op
pOSiSjonslederen Carl Bildt, som
i god tid før høstens svenske riks
dagsvalg delte ut CD-kort med

utdrag fra sin bok, tips om weba
dresser og et nostalgieksemplar
av sitt aller første elektroniske
ukebrev.
[1 7] http://www. pir.se

DIGITALT
VISITTKORT
Svenske Pir new world media
[ 1 7] har lansert en C D-plate i
visittkortformat. Navn og telefon
nummer trykkes som vanlig på
fremsiden, men i tillegg kan kor
tet inneholde 1 6 MB data som
kan leses med en vanlig CD-ROM-

TEKNO

INDERNE KOMMER
Trofa ste TEKNO-Iesere husker
kanskj e vår spådom fra høsten
97 om en h urtig økning av antal
let indere på nettet (TEKNO 5/
97). Da, etter at regjeringen had
de besluttet å droppe det statli
ge televerket VSNLs Internet-mo
nopol, var forventningene store.

Det ble snakket om en økning fra
80000 brukere til 1 , 5 millioner
på et par år. I dag er det virkeli
ge antallet 1 20.000. VSNL har
nemlig lykkes i å trenere avmo
nopoliseringen nesten et helt år
ved å saksøke staten (dvs. sin
egen eier!). Men nå er saken av
gjort, og de første lisensene til
private ISPer er u tdelt. Foruten
et drøyt hundretall lokale firma,
sies det at også A T&T, Compu
serve og Microsoft skal være in
teressert. Inderne kommer, ga
ran tert!
GRATIS INTERNET
I G0TEBORG
Andre som synes å være på gang,
er gøteborgerne. Kommuneledel
sen i Sveriges nest største by un
dersøker muligheten for å gi alle
husholdninger en gratis Internet
konto. Bakgrunnen er den store
satsingen på kommunal informa
sjon via nettet som er gjort det
siste året. Muligheten til å legge
ut nærmest ubegrensede meng
der informasjon og å oppdatere
den uten lange ventetider og sto
re kostnader til trykking og dis
tribusjon, har gjort inntrykk på
de som driver med styre og stell
i Gøteborg. Det eneste proble
met er at bare en av fem hus
holdninger i byen har tilgang til
Inte rnet. Det vil man nå endre
på.

MER NYTT
PA 'rEKNO ONLINE

Du finner flere nyheter på TEK
NO DNL/NE [ 1 8] . For øvrig min
ner vi opp at vi honorerer alle
nyhetstips som fører til stoff i
bladet. Tips om nyheter du me
ner bør være av interesse for
oss i TEKNO, kan du maile di
rekte til oss i redaksjonen på
adressen tekno@tekno.no.
Vi er også interessert i flere
tips om bra web-sites, gjerne si
der litt utenom det vanlige. For
tell oss om dine favorittsteder
på nettet!
[18] www.tekno.no
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WEBCAM I BUSHEN

T i l s l u tt e.t webcam - ti p s : D e n n e s i te n [ 1 9 1 s ka l pa ko r t tid ha b l i t t
S ø ra fl'ikas m e s t p o p u l æ t'c . A l l e de som h a l' d rø m t om å l i gge p å
l u r v e d et va n n h u l l i den a l'L' i ka n ske v i l l m a rken , m e d ka m era i
b e redskap, ka n nå e n d e l i g få s i n drøm o p p fyl t - u ten a reise seg
fra s k r ivebo rd s s to l en !

DU K!\N KLAR E DET.. .
For å stu mpe røyken er det vi ktig at du selv er motivert. Det kan være vanske l ig å sl utte og lett å gi opp.
Da er det helt natu rl ig å be om l itt hjelp. Røyketelefonen 800 400 85 hjelper deg gjerne med gode råd og tips.
Dessuten e r det gratis , og det er du som får all æren for å ha greid å sl utte å røyke !

.. . MED LITT H.J ELP!
, '.,

røykesluttbok for både gutter og Jenter
får du ved å ringe til Røyketelefonen

800 400 85

800 400 85

RØYKETELEFONEN

l OQOID
SPI

K LA RT FO R
NORSK .
TO P PS PI LL

•

: Skri ket fra mi l l ia rder av sjeler kn uses i
: torden. Dette er menneskehetens siste
•

: fei lg rep, men du må leve videre.

Å R ETS

BESTE & VERSTE

SIDE 58

PC -S P I LL
TEKNO

BEST:
Battlezone. Fordi det å pnet øynene mine for hvor morsomt et

strategispill faktisk kan være, fordi det hadde heftig grafikk, en
levende verden, kul musikk, smidige flerspillermuligheter og gåse
hud-garanti.

VERST:
SSI lager alltid kjedelige spill, og sjørøverforsøket Buccaneer er
intet unntak. En kjip piratstemme, middelmådig grafikk og et par
bugs. Manglet bare pappaen til Pippi Langstrømpe.

SteInar lIelgesen

BEST:
Quake 2. Det er bra laget, man

har stor frihet til å lage baner,
spillernodeller, skins etc., etc.).
De fleste andre Quake-spillerne
er dessuten veldig coole folk.

VERST:
Deep Sea Trophy Fishing. Til
og med esken var fæl. Fysj & fysj !

Jan Søndstrøm

E. Bde

Har du installert Windows 98
på PCen din ?
••

Knut Erik Østbø (22):
Nei, jeg har Windows 95, og det holder
foreløpig. Men etter hvert skal jeg nok ta i
bruk Windows 98. Må bare føle meg
sikker på at det funker som det skal førsti

Terje Malerud (21 ):
Nei, det har jeg ikke.
Windows 95 holder lenge for
meg ennå. Det fungerer ok
med alle de programmer jeg
bruker til daglig, så jeg føler
ikke noe akutt behov for
oppgradering.

Terje Grønli (21 )�
Skulle gjeme ha gjort det,
men først tror jeg at jeg
trenger en ny PC. Jeg har
bare en gammel 386, og
den er neppe noe å
installere Windows 98
på.. !

\
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norsleI

Endeli, køll dø so. er "øyStøtlon-til"" er ,lede
deg ove, , lese "., offi.l." . I',.,S,.,io.1118,a.'".' pl nørskl
De" e får dø ; Off;s;e" norsk
" a,Sfa,ion Magazine:
CD I HVER UrGAVE
· 'ullstøppet med opptil
spelnende demospill
OrE. ,ø SIDER
· med 6/.ø. siste nytt 'rø
P/ørStøtiøn m
det
• ri rEI · tester
nye spill
• rl'J ·
sekoder, råd og tips
som hjelp deg li komme videre
I'IE.,EIEI · vi viser
•
siste ny" 'ør det kommer
på mørkedet
•

----------8ESTI LLI NG S KU PO NG

Kan sendes
ufrankert I Norge.
OffIsiell NorU
PlaySlaUon
Magazlne
vi l betale portoen.

JA TAKK
D

send meg Offisielt Norsk Play5tation
, Magazine i 1 år. Da får jeg 6 utgaver,
og jeg betaler bare kr. 3 1 4,·. Jeg sparer 25% i forhold til å
kjøpe bladet i løssalg!

O

JA TAKK, send meg Offisielt Norsk Play5tation

Magazirie i 1/2 ar. Da får jeg 3 utgaver,
og jeg betaler bare kr. 1 75,·. Jeg sparer 1 0% i forhold til å
kjøpe bladet i løssalg!
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Heart Of Darkness
Produsent: Amazing Studios
Testet av: Christian Siebenherz

For et par år siden var rendret
3D ingen selvfølge i dataspill,
men Heart of Darkness hadde
masse av det, og dessuten mye
flottere 3D enn alle konkurren
tene. Det er nok mang en spill
entusiast som i lange tider har
ventet spent på denne godbi
ten . men først ganske nylig
kom spillet i butikkene. Det
store spørsmålet er da. er det
fremdeles like imponerende?
Spillet starter med en flott
rendret intro. Her blir man pre
sentert for unggutten Andy.
som er hovedpersonen i spil
let. Plottet dreier seg om en
reise Andy må gjøre til en an
nen dimensjon for å redde hun
den sin (vi har vel skjønt at
originale plott i kke finnes i da
taspill ienger) .
Sptllet faller innenfor sjan
geren plattformspill. noe jeg i
utga n gs p u n ktet er g a n s k e

Amazing Studios' første produksjon må være
tidenes mest utsatte spil l . I mer enn fem å r
h a r Heart of Darkness vært i produksjon. Det
sies at Spielberg kjøpte fi lmrettighetene
a l lerede ved den første offentl ige visningen
for et par år siden.

LEKKER GRAFIKK: Det tok
fem år å Jage Heart of
Darkness, og grafikken er
da også blitt svært bra.
skeptisk til. Men disse fordom
mene kastet jeg fort fra meg.
Alle skjermbildene er selvføl
gelig i imponerende rendret
3D. og har en masse fine de-

taljer. De fleste stedene er og
så krydret med animerte om
givelser og bakgrunner. H eart
of Darkness må beskrives som
en visuell skjønnhet.
Kontrollene er veldig viktig
i et plattformspill. Her virker
de som de skal, verken mer
eller mindre. De er akkurat så
bra som de bør være. men ikke

noe mer enn det. Det samme
gjelder lyden, den er så bra
som den bør være. men man
legger ikke mye merke til den.
Stemmer og lydeffekter er av
bra kvalitet, men imponerer li
kevel ikke på samme måte som
den lekre grafikken.
Heart of Darkness er uan
sett hØyt over snittet i forhold
til andre plattformspill . Det
skyldes i kke bare grafikke n ,
men også variasjonen o g den
utrolige bra gjennomføringen.
Spillet minner meg veldig om
Another World (hovedprogram
mereren bak den gamle klas
sikeren jobber for Øvrig nå for
Amazing Studios ) .
Oppløsningen på 5 1 2 x 384
er i dag i minste laget (det er
dessuten en svart sørgerand
rundt hele skjermbildet) . men
alt i alt e r H eart of Darkness
blitt et solid spill med mange
timers spilletid.

SCORE: 87%

Premier Manager 98 - hvis du har god tid !

lilI.P!:)

Premier Manager 98
Produsent: Gremlin
Testet av: Peter Carlsson

Her skal du simulere fotballmanagerens
jobb. og føre ditt lag til topps i øverste
liga. For å lykkes med dette kjøper og
selger du spillere. matcher laget ditt mot
andre og trimmer inn taktikk. lønner. tre
ning og alt annet som trengs for å få
spillerne til å gjøre sitt beste.
For å sammenstille den enorme sta
tistikken i spillet, har Gremlin hatt hjelp

TEKNO

av Goal Magazine, og her finnes statis
tikk for alle de 92 engelske klubbene,
pluss en hel del europeiske og sydame
rikanske. Alle data benyttes av PCen når
lagene spiller mot hverandre, for å få et
realistisk matchbilde av alle dyrekjøpte
spillere og veltrente lag.
Premier Manager 98 er verd prisen.
men kun for dere som har god tid og
som virkelig ELSKER fotball.

S C O R E : 7 5%

Seanne,.:

Kr. 695,
Kr. 895,
Kr. 1 .595,
Kr. 3.295,-

Mustek Paragon 6000P parallell
Mustek Paragon 1 2000 P parallell
Agfa snapscan 310 SCSI
Agfa snapscan 600 SCSI

Skjermkort:

ATC 4MB 3DMrge DX, PCI
ATe 4MB 3DMrge GX, AGP ml TV.utg.
Matrox Productiva G-100 8MB, AGP
Matrox MiUennlum G-200 8MB, AGP
Matrox Mystique G-200 8MB, AGP

Kr. 295,
Kr. 295,
Kr. 795,
Kr. 1 .250,
Kr. 1 .250,-

SoundBlaster PCI 128 Discovery 321
Creative 32X cd-rom
I
CreetiYe Pel 128 lydkort
·

•

•

•

H�fere 20W (Aktive)
Unreal

CD-romICD-b,.nnere:

Sony 32x IDE CD-rom
Pioneer 36x IDE CD-rom, SLOT-IN
Pioneer 32x SCSI CD-rom, SLOT-IN
Plextor 32x SCSI CD-romspiller
Sony 2xl8x IDE CD-brenner
Philips CDD 3610 IDE CD-RW brenner
Panaaonlc 4x18x SCSI CD-brenner

Lydkort:

ESS 1868 1 6bits ISA lydkort
Yamahe PCl lydkort
CreaUve SB 1 6 lydkort
CreaUve 128 PCl lydkort
Creative live PCl lydkort

Alle priser er Inkl.mva.

Kr. 595,
Kr. 7�,
Kr. 995,
Kr. 1 .095.
Kr. 2.495,
Kr. 2.895,
Kr. 3.495,Kr.
Kr.
Kr.

SPILL OG MULTIMEDlR
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FORCE

Monster-PC nødvendig i kampen mot narko
baroner og terrorister...
Delta Force
Produsent: Nova LOgic
Testet av: Peter Carlsson

Kanskje kjenner du til Spec
ops - det suverene krigsspil
let der man springer omkring
og utfører kommandooppdrag
sammen med sine soldatbrø
dre. Delta Force er et spill i
samme ånd. Her gjelder det
også å fikse ulike oppdrag, til
fots. Det dreier seg om både
rent militære utfordringer,
men også anslag rettet mot
terrorister og narkobaroner.

• • • SEGA har trukket teppet til side for flere overraskelser på sitt nye 1 28-bits spill konsoll Dreamcast.

I tillegg til de mange klokke- og plystrelydene på den nye spillmaskinen, bys det bl.a. på Internet-tilgang
via en WebTV-plugin, online programvare, modem, tastatur, en fiskestang-kontroll (!) og en Puru Puru
vibrasjonsenhet. Representanter for spill bransjen har uttrykt bekymring for at maskinen gjør det mulig
for brukerne å laste ned programmer og spill fra nettet ...

Til hjelp får du u like vå
pen, bl .a. et gevær med kik
kertsikte. Delta Force har po
tensial til å være et meget un
derholdende spill . Det er laget
av Nova Logic, som også har
gitt oss Comanche og Coman
che 2. Grafikken er bra, og
minner en smule om den vo
xel-grafikken som Comanche
benytter seg av. Men dessver
re blir grafikken ganske tung
å drive, selv for en ganske
kraftig PC .

KREVENDE: Delta Force
krever en 1 66/1 6, men vi
mener du bør ha en P200
eller bedre.

TEKNO

Nightlong - Union City
Conspiracy
Produsent: Team l 7
Testet av: Andre E . Eide

Men Joshua bryter tan keba
nen, han har nemlig alltid vært
en handlingens mann. A ret er
2099 og samfunnet er dras
tisk forandret.
Et slør av likegyldighet har
bredt seg blant befolkn ingen,
som virker totalt passiv i for
hold til styresmaktene og de
store firmagigantene som pre
ger hverdagen . Midt i denne
grå massen finner du Joshua
Reev. En gammeldags privat
detektiv, som snytt ut av 50tallets gangsterfilmer. På top
pen av byens skumleste sky
skraper blir han etterlatt av
sin oppdragsgiver Hugh, med
nøkler og de nødvendige papi
rene i lommen. Oppdraget har
begynt.
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Det er konstant natt i Union City. En dyster sky
skjuler rynkene i pannen til privatdetektiv
Joshua Reev, der han trer ut av flybi l en. Han
retter på sol bri l lene, og tenker tre sekunder
på hva hans gamle overordnede Hugh Mar
tens nettopp har fortalt. ..

BRILLEDAMEN: Hun har
magisk virkning på Joshua.

Det blir min oppgave å vei
lede Joshua rundt i dette sam
funnet. Under dirrende neon
lys trykker jeg mine første fam
lende musekli kk for å granske
omgivelsene og p l u kke opp
nødvendige objekter til spillets
gang. Det første som slår meg
er den tydelige likheten med
eldre spill i samme sjanger.
Broken Sword Il er kanskje det
meste nærliggende for min del ,
og j eg kan ikke annet enn å
innrømme at jeg stadig fore
trekker styresystemet i Broken
Sword. I NightLong er jeg sta-

dig plaget av feilklikk som med
fører gjentagende bevegel ser
eller unødvendige kommenta
rer fra Joshua. Men prinsippet
er som sagt det nesten sam
me. Man leter med ' musen for
å finne og kikke på ting, p luk
ker dem opp, kombinerer dem
med andre objekter før man
prøver kombinasjonen på alle
mulige andre måter. I kke noe
nytt her i gården, men helt per
fekt for den som digger slikt.
En god stund etter den før
ste s kuffelsen har l agt seg,
oppdager jeg mange av de fan
tastiske detaljene utvik l e rne
har pønsket ut. Flotte skygger
og nydelige lyseffekter gjør el
l ers statiske bilder levende.
Joshua er vakkert animert der
han rusler inn og ut av belys
ningen, og bøyer seg ned for å
granske alle mulige obj e kter.
Det slår meg at denne s i l ke
myke grafikken går så glatt at
man nesten ikke legger merke

Alt I alt flr du tre fulle

CDer med

masse fantastisk grafikk, et
variert persongalleri og et rimelig
antall timer med rolig underhold
ning. Men hvorfor kan Jeg for
eksempel /ldee spørre politiman
nen om han kan veksle penger,

og hvorfor er det å forbanna
vanskelig I ta trikken?

til de fine effektene. Stedene
man besøker er også dyktig
rendret. Persongalleriet er va
riert og fantasirikt, og med på
å styrke følelsen av dette kal
de samfunnet - du ser aldri
noen smiler her. Lydbildet pre
ges for det meste av en nesten
for anonym bakgrunnsmusikk,
og noen ganske lite entusias
tiske dialoger. Savnet etter noe
mer BJaderunner-lignende Van
gelis-musikk er der hele tiden,
men ok - da vi lle jo dette spil
·
let så å si vært Bladerunner
opp av dage.
Som du sikkert skj ønner,
klarer dette spillet ikke å over
bevise meg helt. Grafikken er
riktignok glatt og feilfri. Det
samme kan man si om følel
sen under spillets gang, med
unntak av det krøkkete kon
trollsystemet. Så da er det plot
tet som blir det største anke
punktet. Spenningen og drivet
mangler. Det blir litt for mye
labbing, venting og en konstant
følelse av at hele samfunnet
går på hvilepuls. Det klassiske
problemet med for få valgmu
ligheter er også til stede. Hvor
for kan jeg for eksempel ikke
spørre politimannen om han
kan veksle penger, og hvorfor
er det så forbanna vanskelig å
ta trikken? Jeg blir litt matt av
slikt, selv om j eg skjønner at
utviklerne ikke bare kan gjøre
hele spillet til plankekjøring.
Alt i alt får du tre fulle CDer
med masse fantastisk grafikk,
et variert persongalleri og et
rimelig antall timer med rolig
underholdning. Et plot fullt av
kjente muligheter og effekter:
Syre på lås, rotte på rulleskøy
ter og nøkler under matta
triks. Ikke så verst valuta for
kronene. og helt klart et svært
egnet spill for dagen-derpå
sysling. hvor technomusikk er
det siste som frister. Men. bare
om du allerede har fullført Bro
ken Sword Il.

SCORE: 19"
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TEKNOs medarbeider Bjøm Lynne har laget
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Quake 2 Missio"n Pack:
Ground Zero
Produsent: Rogue/Activision
Testet av: Christian Siebenherz

Det er ikke ofte at et spill er
populært et helt år etter at det
er blitt gitt ut, men Quake 2
har til en viss grad holdt seg.
Sannsynligvis skyldes det den
geniale støtten for multiplay
er, som de færreste spill har
klart å konkurrere med. Når
folk blir lei av å spille Unreal
alene, kommer de gjerne til
bake til Quake 2. Likevel har
nok de fleste for lengst gått lei
av å spille Quake 2-kartene,
så denne dosen med nye kart,
monstre og våpen er sikkert
etterlengtet av mange.
Ved første øyekast virker
Ground Zero helt likt med Qu
ake 2, men den nye pakken byr
selvsagt på nyheter. Den før-

Så populært som Quake 2 ble, måtte det jo før
eller siden komme en mission paek. Nå er
den her!

GAMMEL GRAFIKK: Vel et
år etter at Quake 2 kom i
butikkene, virker graf1kken
litt trist og gammeldags.

ste forskjellen man oppdager,
er at introen er ny. Ikke spesi
elt spennende, men det var jo
ikke den på originalen heller.
Nok en
har man styrtet

mitt i fiendens område og må
utføre diverse oppdrag, som
stort sett går ut på 'å ta knek
ken på fiendene. Kartene er
ganske like de du kjenner fra
Quake 2. Det er fremdeles grå
og triste. farger som domine
rer, og fiendene er stort sett
cyborger og roboter.
Den nye musikken gir spil
let et aldri så lite friskt pust,
men det er først når man fin
ner de nye våpnene - og har
klart noen kart - at man gjen
oppdager den gamle spennin
gen ved å spille Quake 2 .
D e t som e r mest skuffende
med denne tilleggspakken , er
grafikken. Quake 2 er jo blitt
ganske utdatert sammenlignet
med spill som Unreal og Sho
go. Det er heller ikke gjort noe
særlig forsøk på å friske opp
den gamle grafikken. OverflaGAMLE FIENDER:
Motstanderne er stort sett
de samme som før roboter og cyborger.

TEKNO
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tene er stort sett som før, og
de triste fargene blir kjedelig i
lengden . D et futuristiske og
dystre miljøet ble ganske ut
brukt i kartene til Quake 2 .

P å den positive siden får vi
nye, solide kart som er bra ut
formet. Og noen overraskelser
dukker jo opp (for eksempel
motorsagen som gjør come
back fra Doom). De som fore
trekker multiplayer kan glede
seg over at det følger med ti
nye kart for deathrriatch, hvor
de nye våpnene ligger utplas
sert.
Dette er ingen dårlig pakke,
men dessverre har den for lite
originalitet. Ground Zero er la
get av proffer, men i realiteten
er det ingenting her som er an
nerledes enn hva du kan hen
te ned gratis fra Internet. Like
vel får jeg meg ikke til å slakte
denne tilleggspakken, siden den
er like morsom å spille som Qu
ake 2, noe som etter min me
ning er ganske imponerende i
seg selv. Men hvis du er kresen
med hensyn til grafikk og origi
nalitet, burde du kanskje vente
på Half-life eller DatkaUma iste
denfor dette.

S C O R E; 84%
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assiske arkadespill fra Microsoft

Revenge of Arcade
Produsent: Microsoft
Testet av: Mansur Abbasi

Hva gjorde menneskene før
C D-ROMen var oppfunnet og
det bare var en i nabolaget
som hadde PC? Svar: De sto i
arkadehallen og spilte «Pac
Man» . Microsoft gir deg nå 
med C Den Revenge of Arcade
muligheten til å spille fem
av de beste arkadespillene på
din egen PC . Vi har tatt en titt
på disse spillene.
Ms. Pac-i\'Ian: Hvem har
vel ikke spilt Pac-Man i sitt
liv? Nå er Pac-Man tilbake ,
men han har tydeligvis tatt en
kjønnsoperasjon, og går n å
rundt m e d r ø d sløyfe p å hodet
og leppestift. I tillegg til alt
det og noen små forandringer
her og der skiller ikke Ms.
Pac-Man seg noe særlig ut
fra forgjengeren.
-

MOTOS

TEKNO

Pac-Man og andre gamle kjenninger i delvis ny innpakning

PAC-MAN

Rally-X: Dette er et utrolig
morsomt bilspill hvor du , uten
bremser, skal kjøre rundt i la
byrintformede baner og samle
så mange flagg som mulig.
Samtidig må du passe deg for
de fiendtlige bilene som har
som mål å krasje mot deg
(men heldigvis kan du avlede
dem ved hjelp av røykskyer) .
l\IapPl: Bad Cats, Bad
Cats, whatcha gonna do? I
dette spillet er du en mus i
politiuniform som i kjent «Su
per Mario»-stil skal prøve å
finne igjen ting som kattene
har stjålet. Hvert brett har
nye vanskeligheter å by på.
\c\1ous: «Shoot 'em up;
bomb 'em down» - trenger jeg
å si noe mer . . ?
Motos: Dytt eller bli dyttet
i dette kjedelige spillet, som
går ut på at du tar plass i et
rart kjøretøy og prøver å dytte
noen baller utfor kanten på
plattformen. Med andre ord:
en digital versjon av «kongen
på haugen».
Alle spillene har selvfølge
lig ekte arkademusikk (som
ofte får lydkortet ditt til å hø
res verre ut enn PC-speake
ren ) .
Det største minuset ved
Revenge of Arcade er at man
blir fort lei det. Ellers er det
helt perfekt for de aller min
ste (hvis du tør å la en fem
åring slippe til på PCen din ) .
Revenge o f Arcade passer
også bra for de som liker å
spille litt i kaffepausen.

SPILL OG MULTIMEDIA
Et anfa l l av nosta lgi har tydel ig ført ti l at 30fanatismen for en gangs skyld har b l itt
l iggende på hyl la. I god, gammel bi Isp i l l
trad isjon følger nem l i g Excessive Speed opp
arven etter klassikerne Super Sprint, Super
Cars og Micro Machines, og gjeninnfører bil
spi l lmoro fra akk så velkjent fug l eperspektiv.
Vi har tatt en forhåndstitt på ...

Excessive Speed
Produsent: Chaos works
BETAtester: Andre E. Eide

Tro ikke at det ikke lukter svidd
gummi av den grunn, for Ex
cessive Speed er kanskje det
mest overdrevne slæddespiJlet
jeg noensinne har prøvd. Du
sklir rundt hele tiden. Du tren
ger nesten ikke svinge på rat
tet, for de svingete veiene fø
rer deg automatisk rundt lØY
pen. Den gammeldagse grafik
ken har forresten en nydelig
innpakning, og er opplagt la
get av en grafiker som har
smurt seg inn med dyktighets
krem av hØY faktor. En slags
pseudo 3D-effekt får vi på kjØ
pet, med svære trær eller rom
skip som slynger seg foran oss,
og som til tider dekker hele
banen. Heldigvis ser du alltid
bilen, de fleste bygninger er
gjennomsiktige når det trengs.
Nydelige presentasjonsskjer
mer introduserer hver bane.
Variasjonen mellom bane
ne er enorm, med alt fra vanli
ge racerbaner og undervanns
baner til stemningsskapende
middelalderomgivelser . Det fin
nes hele t 4 baner å velge mel
lom, og de "kan til og med kjø
res baklengs. Power-ups som
laser, turbo, skjold og annet

voldelig eller anti-voldelig fin
ner du strødd rundt banen. Blir
eksplosjonene for voldsomme,
etterlater destruksjonsobjekte
ne store kratere i veibanen.
Det ser ut til å være mye
godt i dette spillet, men jeg er
fortsatt glad for at det kun var
en liten beta-versjon jeg ' har
fått prøve. For her er det en
del småting produsenten bør
legge merke til . For det første:
Når en bil kjører i oppover"
bakke, så ser det litt rart ut at
bilen går rett frem. Dessuten
finnes det ikke noe kulere enn
spektakulære hopp av totalt
overnaturlig type, og Excessi
ve Speed er totalt blottet for
for slike eksesser. Så dersom
gutta finpusser kontrollen, gra
vitasjonen og legger til noen
av mine overnaturlige ønsker,
så kan dette bli en hojdare.

VRRROOMMMM: Dette
kan bli et fett slæddespiJl!

TEKNO
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Det er noe eget med
Blackstone psykia
triske sykehus. Ende
løse korridorer, jern
beslåtte dører, en
mørk, mørk kjeller
ful l av skremmende
behan d l ingsappara
ter og skrikene fra
døende og allerede
døde pasienter. Her
b l i r d u a ldri frisk.
The Blackstone Chronicles
Produsent: �ndscape
Testet av: Steinar Helgesen
Tlie Blackstone Chronicles er
et spill basert på en populær
romanserie av forfatteren John
Saul, en mann som tydeligvis
vil utfordre Stephen King som
kongen av grøss. Bøkene om
småbyen Blackstone har solgt
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i millionopplag, og nå har se
rien tatt steget over til PC . L�
oss se om det har blitt ordent
lig skummelt.
Det er mørkt ute. Lyn ra
ser over taket på det gamle
asylet, som er plassert på en
høyde over den vesle byen. Oli
ver Metcalf våkner opp og fin
ner at han står midt i inngangs
hallen. En autoritær manns
stemme spør ham om han vet
hvor han er. Og det gjør han
jo. Her vokste han opp. Du
skjønner, pappaen til Oliver var
overlege ved Blackstone. Han
var en verdenskjent psykiater,
nominert ti l Nobelprisen i
t 927. Nå er han dØd, men han
vil ikke bli glemt. Han er ra
sende fordi man har bestemt
seg for å gjøre Blackstone om
til et IJlUseum, og han er be
redt til å begå drap for å bli
husket. Eller rettere sagt, han
er beredt til å la deg drepe.
Du har tross alt gjort det før.
For noen år siden var Oliver
mannen bak en rekke mord i
den lille byen. På ordre fra sin
far, Maleolm Metcalf, oppsØk-

te han familier og spredte død
og fordervelse . Nå vil han gjø
re det igjen. Men Oliver nek
ter, og Maleolm bestemmer seg
for å ta for seg barnebarnet
sitt i stedet. Han kidnapper
Joshua, og gjemmer ham i asy
let. Det er din oppgave å finne
ham før daggry. Kort sagt, en
amerikansk grøssersåpe full av
familieforviklinger .
TBC er bygget opp på sam
me måte som omtrent alle
eventyrspill siden Myst. Du be
veger deg fra stillbilde til still
bilde, alle ganske pent rendret
i en eller annen 3D-pakke. Når
markøren skifter form, kan du
klikke - og noe skjer. Det hele
er fryktelig tradiSjonelt, og det
er jo på en måte litt grøss
fremkallende. Grafisk sett er
TBC ikke så ille, men det er
heller ikke fantastisk. Interiø
ret er ganske detaljert tegnet,
de utallige rommene har ofte
ganske mye stemning, men de
blir på en måte aldri levende.
Til det er denne måten å gjøre
en grøsser på, alt for statisk.

Hvorfor bruker jeg hele ti
den betegnelsen «grøsser»? Jo,
fordi TBe ikke er noe skrekk
spill. Her er ikke mye blod og
gørr, zornbier eller vandrende
skjeletter. Mindscape har hel
ler satset på en subtil, rygg
radskilende spenningskurve.
Etterhvert som du kommer len
ger og lenger inn i spillet, får
du stadig mer kunnskap om
stedet og dets forbannelse.
Nesten hvert rom er befolket
av en eller annen hinsidig pa
sient som kan fortelle deg om
grusomme behandlingsmeto
der og kyniske, iskalde leger.
Du får ikke se gjenferdene til
disse pasientene , bare høre
stemmen e deres , og d e er
svært godt gjort. De snakker
tydelig, men allikevel er det et
minus at det ikke finnes noen
valgmulighet for teksting av di
alogen. Og det er litt trist at
man ikke får se de forpinte,
evig van drende Sjelen e . Da
kunne det hele blitt litt mer
skummelt.
TBC er også ganske lett. De
fleste gåtene er enkle å løse,

SPILL OG MUUIMEDlH

Hexplore
Produsent: Heliovisions Prd.
Testet av: Steinar Helgesen

det er bare et spørsmål om å
finne samtlige aktiviserings
punkter i skjermbildet og klik
ke løs med alle objekter du fin
ner. Litt synd. Men heldigvis
går det an å dØ.
Musikken er av god kvali
tet. det samme gjelder lydef
fektene. Maskinkravene er gan
ske høye. På min P 1 33 hakket
grafikken en god del. og lyden
var ikke alltid synkronisert med
hva som skjedde på skjermen.
Men det hele var fullstendig
spillbart.

Du får jo et slags innblikk i
det psykiatriske helsevesenet
i dette spillet. Det er til og med
moderat underholdende. Men.
det er veldig sjelden skummelt.
Faren din. herr Metcalf. er ikke
ekkel nok. Det er i det hele
tatt litt pinlig med all denne
familiehistorien. og grafisk sett
minner spillet litt for mye om
et lysbildeshow.
Men. for all del: Kom bare
inn. hahahaahahaahaahaaaaa!

SCORE: 7 9%

Nok en gang føder året et rol
lespill. Det er godt. jeg har
vært forelsket i denne sjan
geren så lenge jeg kan hus
ke. Kinnene mine blusser og
hjertet banker hardere hver
gang jeg tenker tilbake på
netter hvor j eg. bevæpnet
med papir. blyant og doven
cola, utforsket digitale verde
ner tegnet opp på en mono
krom Amstrad-monitor. Der
for er jeg så lykkelig over at
det nå endelig ser ut til at
rollespill igjen skal bli tren
dy. Derfor er jeg så ulykkelig
over at Hexplore er et så for
bannet kjedelig spill.
Her er plottet: Du er Mac
Bride. en skotsk eventyrer, du
skal hjelpe en gjeng korsfare
re på veien til Det hellige land
(dette er rundt år 1 000, hvis
du er historisk interessert) .
Men når de kommer inn i Kar
patene (tenk Dracula) blir de
overfalt av monstre som er
blitt sendt ut av den fryktelige
trol lmannen. Garkham. De
slakter mange og tar flere til
fange. Du må nå redde ridder
ne. og mange andre fra . . . bla
blabla. Etter eller annet sted i
historien er det også en ma
gisk bok, men den orker du

SORRY: En av disse har
gjort i buksen, og etter en
kort stund drUer du også - i
hele spillet. . .

snart ikke å tenke på.
Du kontrollerer fire ka
rakterer. hver med sin spesi
alitet, kriger. trollmann, tyv
og eventyrer. Du ser alt skrått
ovenfra. spillområdet kan ro
teres 3600• Karpatene er byg
get opp i voxelgrafikk, og alt
ser trist og uskarpt ut. Spil
let krever ikke mye maskin
kraft. det kjører fint på en
P1 33.
D u går rundt. finner noen
monstre. tar knekken på dem,
går videre, snakker med noen
snille mennesker. går videre.
fi n n e r noen m o n s tre , tar
knekken på dem . finner noen
brytere. trykker på dem. tar
knekken på noen monstre ,
fi n n e r utga ngen til n este
brett. Og gjør det samme om
igjen og om igjen og om igjen.
Du irriterer deg over den dår
lige Alen. det klumsete styre
systemet og ganske snart dri
ter du i Mac Bride og kompi
sene hans. Hexplore kan bare
anbefales til utsultede rolle
spillere med lite maskinkraft.
Dette er i sannhet et barn
man ikke kan elske.

S C O R E: 5 7 %

. . . i sa n n h e t et barn ITIan ikke ka n elske !
TEKNO

I
UHUUU: Elisabeth er så
slir. og jeg skjønner iAke
hvorfor.

Creatures 2
Produsent: Mindscape
Testet av: Steinar Helgesen

Creatures 2 er ikke et spill i
ordets alminn elige betydning,
snarere en levende, pulseren
de verden på i nnsiden av PCen
din. I denne verdenen lever tre
ulike intelligente raser: Norne
ne, grendellene og ettinnene.
Navnet på verdenen er Albia,
og den er vakker. Her er ør
ken , vul ka n s k aktivitet, hav,
mørke grotter , støvete la bora
torier og eksotiske planter.
For m ange , m ange genera
sjoner siden hersket en rase
kalt Shee over denne kloden,
og de ga liv til nornene og ett
innene i sine laboratorier. De
stygge grendinnene er et re
sultat av feilslått eksperimen
tering. Dessverre forsvant her
skerrasen fra Albia, og labo
ratoriene står nå tomme . Vel,

TEKNO

Er de l evende? D e ten ker, kommunise rer og
lære r ting på egen hånd. H j ernene deres
bestå r av neuroner, de er bygget opp av D NA
og kjem iske forb i n d e l ser. Og d e er søte.
den enes død er den andres
brød. Nå får du sjansen til å
skape litt liv. Spillets grunnide
går ut på å se dette livet vok
se, og styre det i den retnin
gen du ønsker. Hvis du utfor
sker Albia, vil du til slutt kom
me over sheefolkets eldgamle
genspleisemaskin som gir deg
m u ligheten til parre vesener
fra ulike raser.
D u begynner med en pakke
norneegg. Legg ett av dem i
klekkemaskinen (velg mellom
gutt eller jente ) , og vent et øy
eblikk. Snart krabber det ut en
liten, hårete krabat. I bakgrun
nen høres myk, biologisk mu-

sikk og det føles som om et
under har skjedd. Du er bl itt
far til ditt første barn. Det ut
støter små, pipende lyder og
ser på omgivelsene med tal
lerkens tore øyne. Du må nå
gjøre barnet oppmerksom på
ditt nærvær . Veiv med muse
pekeren foran øynene på det,
snart vil du få full oppmerk
somhet. Ved gjentatte ganger
å skrive inn ordet «daddy», for
står snart barnet å kalle peke
ren for «daddy» . Nå må du bare
fo rtsette l æ ri n gsp rosesse n .
Pek p å ulike obj ekter rundt om
i landskapet og skriv inn hva
de heter. Snart har småen et

helt lite vokabular. Han må for
resten ha et navn, vi døper ham
Ronny. Etter hvert lærer han
seg også ulike verb og a djekti
ver . Han er sulten, sint, lei seg,
trett og alvorlig. Nå kan du be
gyn n e å komm u n i s e re med
ham. Han ser trett ut, og du
s p ø r , som a n sv a r s fu l l fa r :
«What» . L i l l e Ronny svarer:
« Ronny tiwed» (han har ikke
helt lært å snakke rent ennå) .
Du kan be ham om å komme
til deg, be ham om å spise,
drikke. Han finner snart ut at
han kan trykke på knapper for
å få ting til å skj e , og begyn
ner å utforske Albia .
Ronny er nysgj errig og vim
sete. Landskapet er overstrødd
med ting som er morsomme å
utfo rske - m askiner, l e ker,
planter og dyr. Han blir fort
trett og sliten - og egenrådig.
Akkurat som et barn på tre år.
Man m å være tå lmodig og gi
mye ros . Og litt ris.
En norne har en livsyklus
på rundt 1 0 timer før den dør.
Derfor må du sørge for at den
formerer seg. Så du må klekke
ut en make til Ronny. Kan jo
kalle henne for . . . Rita. Sammen
med Rita blir Ronny helt rar.
De begynner å snakke med
hverandre , og snart har Rita
lært en masse ord, uten at du
har behøvd å snakke til henne
i det hele tatt. Men Ronny for
andrer seg også. Han «glem
mer» plutselig hva ting heter,
eller gir dem nytt navn fordi
han er blitt påvirket av Rita.
Ja, han begynner til og med å
kalle seg selv for RoRo.
Nornene er veldig oppmerk
somme på hverandre, og det
kan være vanskelig å o p pd ra
dem sammen, det er derfor lurt
å legge en av dem på harddis
ken mens du j obber med den
a ndre. Disse filene kan du byt
te med andre over Internet.
Når du synes at nornene dine

•
igjen er klare for sosial om
gang, kan du bare laste dem
inn , og de er like fine.
Albia er et økosystem med
vær og vind og årstider. Plan
ter formerer seg, fisk svøm
mer i havet, bier suser gjen
nom luften. Om vinteren kan
havet fryse til is, og o m våren
spretter planter frem . Selv om
du tar ut nornene dine, fort
setter verden å utvikle seg. Du
kan også forandre den på eget
initiativ. På spillets hjemmesi
de ligger en masse ekstraut
styr som du kan laste ned. Det
er i denne verdenen du skal
sørge for at barna dine overle
ver. N å r Ronny og Rita er
kjønnsmodne, får de kanskje
lyst på sex. Du kan øke sexlys
ten deres ved å gi dem ulike
afrodisiaka. Når de har kjønns
lig omgang, kysser de. Det er
ikke sikkert at kysset leder til
barn , ofte må det flere forsøk
til . Hunnen legger et egg, og
ut av egget kommer et barn en ny generasjon. Som kanskje
er annerledes enn den foregå
ende.
C reatures 2 er fullstendig
revolusjonerende, og egentlig
ganske alvorlige saker. For er
nornene levende? Eller er de
dataprogra m mer? Spill maker
ne sier at de ikke har program
mert inn noen oppførselsruti-

I

ner, men gitt skapningene en
hjerne som etterligner en hjer
ne av kjØtt og blod, og arve
stoffer som sørger for evolu
sjon gj ennom generasjonene modellert etter de prinsippene

som er grunnlaget for vårt liv.
Det eneste som er sikkert, er
at nornene har en slags intel
ligens. De kan gjøre helt uven
tede ting. De kan motsette seg
dine ønsker, eller de kan være
lydige som hunder
Creatures 2 tar tak i en
side av spillproduksjon som
har vært neglisj ert gj ennom
O ere år; kunstig intelligens.
G j e nnom hele 90-ta l l et har
grafikk og lyd vært viktigere
enn computerens intelligens.
Se på Doom i forhold til Qua
ke 2, monstrene har operert
etter de samme prinsippene i
fem år. Tenk om monstrene i
Quake 2 hadde norne nes in
telligens og evne til å lære.
Skummelt. Man kan begynne å
spekulere på om nornene har
følelser. Når den sier at den

SKREKK: En liten fyr som
har problemer med vann . . .

SUL TEN: Gregor tror at
ordet fo/' mat el' «dis» .

er lei seg, betyr det at den fø
ler? Betyr det at den opplever
seg selv om ensom og trist?
Burde du trøste den, eller leke
med den for å få den til å føle
seg bedre? Er virtuelt liv m in
dre verdt enn virkelig liv?
Creatures 2 er pakket inn i
nydelig grafikk, varm lyd og et
enkelt brukergrensesnitt. Etter
hvert som du beveger deg rundt
i Albia, utvikler du nesten et
kjærlighetsforhold til alle de
taljene som er lagt inn i pre
sentasj onen . Ut av høyttalerne
dine strø m m e r myk m u s i k k
mikset sammen m e d surringen
fra bier, bølgeskvulp, vindpust,
nornelyder og b r u m m et fra
maskiner.
Det er som å være tilbake i
Edens hage .

S C O R E : 90%

STUKA: Flyene må vente til
landingsbanen er klar. . .

føre effektive angrep, handler
det mer om action enn strate
gi. Den strategiske tenkingen
er noe man bare konsentrerer
seg om hvis man får tid til
overs. Spillutviklernes fokuse
ring på heftigere effekter og
frekkere grafikk, gjør bare spil
lene mer og mer actionprege
de.
Det er her Arsenal skiller
seg fra mengden . Utviklerne
har finslepet dette spillet i tre
år, og har tydeligvis ikke latt
seg påvirke av trendene på
markedet for Øvrig. De grunn
leggende ideene, med Dune Il
som inspirasjonskilde, er her i
rikt monn .

PROBLEMFtIl
RESSURSHANDTERING

Siden suksessen Command & Conquer
4rsenal - taste the power
Produsent: Taotical Software
Testet av: Mikael Sundmark
Spillutviklerne har konsentrert
seg om stilig grafikk og anner
ledes handling, istedenfor å
bygge videre på det som er vik
tigst i denne sjangeren - det
strategiske momentet.
For tre år siden begynte tre
franskmenn å programmere
Arsenal - taste the power. De
var, som mange andre, fasci
nert av det nye konseptet som
Dune Il introduserte. De ville
gjøre et spill som lignet Dune
I l , men med SVGA-gra fikk,
slumpmessig kartgenerator og
bedre AI ( kunstig intelligens ) .
I løpet a v d e n tiden franskmen
nene intenst jobbet for å reali
sere sin drøm, kom Warcraft
og Command & Conquer. Dis
se var fortsatt ikke i SVGA,
men til slutt kom Warcraft Il
som første RTS-spill (RTS = re-
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har vi sett en strøm av strategisp i l l i
sanntid. Noen har vært meget bra, de
fleste m i ndre bra. Det som har ma nglet
er nytenki ng, i deer som fører utvikl i n
gen fremover...
altidsstrategi) med SVGA-gra
fikk. Spill teamet hadde tapt det
teknologiske kappløpet.
Nå er Arsenal imidlertid
klart. PrOSjektet tok tre år,
med et budsjett på mindre enn
80000 kr. Spillet ble lansert
på Internet av franskmennenes
selskap Tacttcal Software. Er
da Arsenal bare en akterutseilt
drøm i DOS-miljø, uten noen
sjanse mot de store titlene som
Blizzards Starcraft og Lucas
Arts Force Commander?
Den generelle utviklingen
innen sjangeren RTS går stort
sett ut på heftigere grafikk, fle-

re troppeenheter og større
kart. Noen nye taktiske ele
menter introduseres nå og da;
det topografiske kartet i Total
Alliance, troppenes spesielle
offensive/defensive egenskaper
i Starcraft og muligheten til å
bøye seg på kne og å krype i
Dominion. Men er en sånn ut
vikling virkelig positiv for det
strategiske momentet? Dagens
RTS-spill inneholder mer acti
on enn strategi. Fra de innle
dende trekkene, når man med
frenetisk hastighet bygger ar
beidere, til den avsluttende
striden når man forsøker å ut-

Ressurshåndteringen i RTS
spill pleier å være en pine. Las
tebilene tar feil vei og blir søn
derskutt i fiendeland. Deres AI
pleier ikke å være den beste,
og mye energi går til for å få
dem til å gjøre det man vil . Er
det overhode morsomt og in
teressant å hente naturfore
komster på ymse vis? Det in
teressante er vel hva man bru
kere ressursene til? RTS-spill
bør la spilleren fokusere mer
på forskning og tildeling av res
surser for forskjellige formål,
enn på styring av diverse kjØ
retøyer. Spilleren vil ha roll en
som general, ikke som laste
bilsjåfør.
Arsenal utspilles under an
nen verdenskrig, og benytter
tre ressurser. Penger skapes
ved å bygge boliger, olje gjen
nom å bygge et raffineri og
metall ved å bygge et smelte
verk. Lastebiler og oljefartøy
transporterer automatisk res
sursene fra gruver og oljerig
ger til smelteverk og raffineri
er. Transportene skjer p ro
blemfritt, og er ressurshånd
teringen kommet godt i gang

behøver man ikke bry seg mer
om den. Det er naturligvis bra
å plassere ut noen militære
enheter som forsvar.

STØRRE PERSPEKTIV
De fleste RTS-spillene benyt
ter en liten skala, der kartet
som oftest er skueplassen for
et oppdrag eller en mindre in
vasjon. Troppebevegelsene blir
taktiske, der man f. eks. må ta
hensyn til høydeforskjeller.
Arsenal utspilles i større
skala, der hele nasjoner stri
der om store kontinenter. Kon
fliktene utspilles på ulike fron
ter som dannes ved den for
svarende nasjonens forsvars
linje. Dessuten benytter Arse
nal en «virkelig verden». Ver
den begrenses ikke av kartkan
ter, dvs. din fiende i nord kan
angripe deg i sør. Troppeen
hetene har forskjellig rekkevid
de, noe som innebærer at in
vasjoner mot land som ligger
langt borte kan bli vanskelig å
gjennomføre. Man må enten
etablere baser der man kan
tanke troppene eller benytte
seg av tankbiler. Dette inne
bærer at spilleren må tenke
mer strategisk for å lykkes med
en invasjon. F. eks. har ubåter
lang rekkevidde og kan utføre
spanings-, søk- eller ødeleggel
sesoppdrag over hele verden.
Jagere derimot; ubåtenes ver
ste fiende, har meget kort rek
kevidde, og kan bare forsvare
sine egne kyster.

benytter man kampfly, taktis
ke og strategiske bombefly. Det
finnes også defensive enheter
i form av bunkere med luft
vern eller bakkeforsvar.
Alle enheter oppfører seg
meget realistisk. Flyene må
vente til landingsbanen blir le
dig før de kan lette eller lande.
Ubåtene kan bare skyte torpe
doer i U-stilling, og for å dykke
må de være på tilstrekkelig
dypt vann. Panservognene vrir
sine kanontårn og skyter også
under retrett. Kampflyene let
ter automatisk ved luftangrep
og gjør sitt beste for å forsva
re byen. Om du utvikler og byg
ger en radiostasjon, advares
luftforsvaret før du selv rekker
å se de angripende bombeflye
ne. Alle enheter kan repareres
i de bygningene hvor de en
gang ble laget. Enhetene får
erfaring i strid, og ved å trek
ke dem tilbake tidsnok og re
parere dem, kan du gradvis få
satt sammen en elitearme.

HVA MANGLER?
Arsenal er morsomt å spille,
og er et seriøst forsøk på å
simulere en virkelig verdens
krig. Det inneholder mange nye
ideer som burde kunne føre ut
viklingen av RTS-spill inn på
en ny vei, der man prioriterer
strategi og realisme. Men Ar
senal er i grunnen et hobby
prosjekt og mangler således en
hel del egenskaper som vi i
dag tar for gitt i RTS-spill.
Arsenals største svakhet er
at det mangler f1erspillerstøt
te. Den kunstige intelligensen
er bra, men før eller senere
går man lei av den og ønsker
heller å spille mot virkelige
mennesker. Ettersom utviklin
gen av spillet har tatt lang tid,
er Arsenal DOS-basert, og kan
gå litt tregt selv på en rask
maskin. Animeringer og dialog
som vi ellers er vant til, man
gler. Spillflaten er ganske li
ten, og de tilfeldig genererte
kartene blir ensformige i leng
den.
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VAPENSLAG
Arsenal har god balanse mel
lom flåte, arme og flyvåpen. De
tre våpenslagene er like vikti
ge, og man strever etter å få
overtaket i luften, på land og
til sjøs. De forskjellige våpen
slagene inneholder både defen
sive og offensive enheter, ba
sert på annen verdenskrig. Flå
ten består av transporter, ja
gere, ubåter, slagskip og han
garfartøy. På land har man til
sin disposisjon artilleri, rakett
kjøretøyer samt lett, medium
og tungt panserutstyr. I luften
SPILLBAR DEMO: Du finner en spillbar demo av ARSENAL - TASTE THE POWER på CD·ROMen som fulgte med TEKNO nr. 5/981 Check it outl

Arsenal er bare det første
spillet i en serie som Tactical
Software planlegger. I disse
dager kommer Arsenal - Exten
ded Power på markedet. Dette
spillet byr på f1erspillerstøtte
og mange nye enheter. Spillet
kommer fortsatt til å være ba
sert på annen verdenskrig. Det
planlegges også et Arsenal 3
som vil bli i 3D med støtte for
DirectX og 3Dfx. Tactical Soft
ware håper at de kommer til å
ligge i teten når det gjelder ny
teknologi og grafikk. De kom
mer også til å være på utkikk
etter muligheter til å lansere
Arsenal 3 ved hjelp av en eller
annen spilldistributør .
Du finner en spillbar demo
av Arsenal - taste the power
på CD-ROMen som fulgte med
i forrige nummer av TEKNO.
Liker du denne og vil støtte
utviklingen av realistiske RTS
spill, kan du kjøpe Arsenal via
Internet. Adressen er http://
WftW.tactlcalsoft.coml og pri
sen er ca. 200 kr.
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Skri ket fra m i l l iarder av sje l er knuses
i torden. Dette er menneskehetens siste
fei lg rep, men du må leve videre.
Assault
P:rodrusent: MicFosoft
Testet SIV: Steinar He]gese'lll

UFlDan

For et halvt år siden kom Batt
Jezone. En action- og strategi
hybrid av episk format. Nå er
Urban Assault fra Microsoft
her. De har satset på den sam
me oppskriften, mer eller min
dre. Man tar de beste delene
fra strategispill som Command
& Con quer og m i ks e r dem
sammen med hemningsløs før
stepersonsaction fra klassike
re som Quake og UnreaJ. Med
så gode råvarer, må jo resul
tatet bli vellykket. Spørsmålet
er om vi får et ok kneippbrød
eller en varm, velduftende hve
tekringle.
Urban Assault foregår en
gang i fremti den. Jorden er
blitt herjet av atomkrig, mas
sedød, Økologiske kriser - kalt

TEKNO

«The Sig Mistake» . Verdens
rommet skjuler flere farer. My
konierne og Sulgogerne slåss
mot hverandre og mot mennes
kehete n om kontrollen over
planeten. På grunn av den sto
re mangelen på personell, er
all krig robotisert. Men maski
nene er blitt så intelligente at
de trenger en leder de kan se
opp til , og som kan lede dem i
deres i deologiske kamp for
herredømme. De har valgt deg,
og du har gjennomgått en rek
ke kirurgiske inngrep for å kun
ne kommunisere med maski
nene ved hjelp av hjernebøl
ger. Planetens skjebne ligger i
dine hender.
Som i alle moderne strate
gispill, er nøkkelen til suksess
tilgang på råstoffer til å bygge
krigsmateriell. I Urban Assault
er råstoffet energi . Landska
pene er delt inn i kvadrater,

og hvert av disse represente
rer energi. Denne energien kan
du utnytte hvis du erobrer en
kraftstasjon , og jo flere kva
drater du behersker, jo mer
energi kan du foredle. Fored
lingen foregår i din store krigs
maskin, ditt moderskip, som
svever hØyt over bakken. En
enorm metallkonstruksjon som
fungerer som produksjonsen
het for tanks, helikoptre, ja
gerfly osv. All produkSjon kre
ver kraft, og har du ikke til
gang på dette energi kan du
heller ikke produsere nye en
heter. Du kjemper derfor all
tid med motstanderne om her
redømmet over kraftstasjone
ne. Har du tilgang på en kraft
stasjon kan du også teleporte
re krigsmaskinen dit, uten at
det koster energi . Har du flere
krigsmaskiner, kan du forflyt
te deg rundt på kartet for å
sette ut tropper.
Du kontrollerer krigen på
mikro- og makronivå. Du er
hjernen som ser alt, samtidig
som du er hånden som dreper.

Kontrollinterfacet er gan
ske komplisert, og kunne opp
lagt vært laget enklere. Micro
soft anbefaler bruk av joystick,
i tillegg til den obligatoriske
musen og tastaturet. Jeg har
en mistanke om at de bare øn
sker å selge flere joysticker,
for kontrollene virker lite gjen
nomtenkt. Midt i en hektisk si
tuasjon er det lett å få panikk,
fordi du ikke føler at maskinen
gjør det du ønsker.
For å kommandere troppe
ne dine , bruker du oversikts
kartet som du kan legge over
det som skjer på skj ermen. Her
deler du inn tropper og sender
dem rundt i landskapet. For å
produsere tropper, må du be
finne deg i krigsmaskinen din .
Du velger hvilke helvetesdyr
som skal fødes, og bruker mu
sen til å spre dem rundt på
marken . Etterhve rt som du
kommer lenger inn i spillet
oppdager du nye kjøretøyer,
eller forbedringer av dem du
allerede har. Dette er tradisjo
nelt stoff, men allikevel vel
komment.

ISDN

I S D N ER M E R E N N I NTERN ETT

o

D E R AN D RE

KU N G I R D EG

T I LGAN G TI L I NTERN ETT,
G I R TeieS. O n l i nePowerpack
D EG EN TOTAL
KO M M U N I KASJ O N SSENTRAL.

T L SA
PROGRAMPAKKEN

M

TeleS.OnlinePowerpack

PRISEN
er en komplett

ISDN WIN95 hjemmekontor-pakke. Programpakken leveres sammen med alle TeleS
ISDN kort. Dette er hva du får:

Telefon

Telefonsvarer

•

•

•

V.34 modem

•

COMport

•

"Elektronisk sekretær"

•

•

Videotelefon

Fax (G3 og 64000bps)

Eurofile (filoverføring)
•

•

Ruter

Program for

konfigurasion av andre ISDN enheter
Integrasion med kundedatabaser - TAPI,

•
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u
.
I
1
1
•

I
•
I
......
• I
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�
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• I
_
.. .
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samt a ndre drivere.
EnWIN-NT vers. med litt annen funksjonalitet følger også med TeleS ISDN kortene.

ISDN utstyret til TeleS finnes i alle formater: ISA, ISA-PnP, PCI, PCMCIA, og Boks for tilkobling til

TeleS leverer en komplett linje av ISDN produkter; bl.a. ISDN telefon og små hussentraler
for hjemmet/mindre fimaer. Via det patenterte "familie konseptet" kan alle disse enhetene
benyttes sammen for optimal utnyttelse av ISDN linjens muligheter.
Verdens største "Hjemme PC" prosjekt:
BCS har levert ca 10,000 TeieS ISDN kort, ca 15000 TeieS ISDN telefoner samt mange små TeieS hussentraler•
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• JA, ieg ønsker mer informasion om TeleS-Online

Powerpack, eller nærmeste forhandlere.

Navn :

· ........................................................................................................................................ .

:• .�!.�.��:..........................................................................................................................

.

• Adresse:
·

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

• Telefon :
Fax:
•
•
Fax: 22 41 1 1 43 Web: www. bcs.no E-mail: teles@bcs.no
•

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

Kva litet

•

k o mp e t a n s e

Business Communication Systems AS er en distributør av kommunikasjonsløsninger som fokuserer på : ISDN, telependling, mobil kommunikasjon, WAN, CTI og internett.
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SPILL OG MULTIMEDIA

TEKNO

o JA TAKK, send meg 6 utgaver av
TEKNO for kun kr 248 ,-. Du sparer hele
kr 1 06, i forhold til å kjøpe bladet i kiosken.
-

jeg ønsker å kjøpe
CD-etui til kun kr 59,- pr. stk. eks.
porto kr. 1 0,-.

O JA TAKK,

_

stk.

Kan sendes
ufrankert
i Norge.

TEKNO
vil betale
portoen.

SVARSENDING
Avtalenr. 1 74 21 0/444

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

Tlf:

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

Telefonbestilling: 22 58 59 20 WEI: www.riksnett.no/tekno

Majorstua Postkontor
0301 Oslo

HORT & GODT

R �OR HJ�MM�T
• • •

Nederlandske Phi l ips lanserer en ny videoprojektor
beregnet for hjemmebruk. Fel l i n i 1 00 er utstyrt med to knapper som
gir brukeren mulighet til å stille inn bildeegenskapene i forhold til
lysforholdene. Knappen Opticolor skal ifølge produsenten gi natur
lige farger og følsomme fargeskalaer. For den som trenger ekstra
lys, skal Optribrite-knappen gi et lyssterkt bilde med skarpe kon
traster. Begge disse funksjonene skal gjøre det mulig å vise klare
bilder også i dagslys.
Projektorens bilde er fullt skalerbart, og kan vise en blIdeflate
som er opptil 5 meter diagonalt. Projektoren inneholder to av
Philips' egne oppfinnelser - UHP-pæren, som har opptil 4000
timers levetid uten å miste nevneverdig lysstyrke, og Limesco
chipen, som skal gl videobilder av høy kvalitet. Denne brikken har
innebygget linjedoblingsteknikk som skal øke kvaliteten på
videobildene.
Markedet for videoprojektorer for hjemmebruk øker ifølge
Philips sterkt. Imidlertid er dette utstyret ennå ganske kostbart.
Fellini 1 00 har en veiledende utsalgspris på 37.500 kroner. Pluss
moms!

•••

Programvareselskapet
Cloanto har kommet med en
nynorsk utgave av tegnepro
grammet Personal Paint for
Amiga. Programmet har i til
legg støtte for tysk, engelsk,
fransk og italiensk.

Statens Filmtilsyn har, på ini
tiativ fra Kulturdepartementet,
levert en utredning om data
spiJl for å vurdere eventuelle
reguleringstiltak. I rapporten,
som er på 1 4 6 sider, gir tilsy
net politikere og andre «ikke
nørder» en grundig innføring
av dagens dataspill. Det er en
nøktern og saklig rapport, der
det også advares mot «medie
panikk», dvs. at dataspiJl gis
skylden for «alt fra voldsfor
brytelser til narkotikamisbruk
og satanisme».

TEKNO

På den annen side, heter
det i rapporten, skal man selv
sagt ikke lukke øynene for at
det er sider ved de nye medie
ne som kan ha uheldige virk
ninger. Innholdet i enkelte da
taspiJl kan stride mot almin
nelige samfunnsnormer. Som i
bildemediene generelt, gjelder
dette spesielt fremstillinger av
vold og sex samt «moralsk tvil
somme» handlinger.
I rapporten . understrekes
det at det er et stort informa
sjonsbehov blant politikere,
foreldre og pedagoger når det
gjelder dataspiJl. I dag er det
kun Storbritannia som har of-

Er d u eier av det lille
le!<etøyet
, kan du
fi nne endel nyttige godsa ker
på siten

I

•

fentlig regulering av dataspiJl.
I Tyskland og USA satser man
på selvsensur, og et bransje
organ setter aldersgrenser og
anbefalinger på spiJlene. En
slik ordning er også innført
gjennom det britisk-baserte
ELSPA som setter aldersgren
ser på alle de største spiJlpro
dusentenes utgivelser. Dette
har en effekt også for Norge,
siden mange av spiJlene impor
teres til vårt land fra England.

I Norden og Europa for Øvrig
er det i dag ingen regulering. I
Danmark er det nylig tatt et
initiativ til regulering. noe som
sannsynligvis vil resultere i en
form for selvsensur. Det er ikke
usannsynlig at norske myndig
heter vil legge seg på en mo
dell som den som nå ser ut til
å bli aktuell i Danmark. samti
dig som Statens Filmtilsyn gis
et kontrollansvar på linje med
det som gjelder for bl. a. film.

I

... blant di55� nøtt� pr�mi�n� I
D�n D�rD�d� b�tal�r kun kr. 137, - før 1/2 års
abønn�m�nt øg spfir�r h�l� kr. 70, - i førhøld til løssfilgspris�n I
C!: o u r i ng

C hamp i o n s h i p :

kr . 4 9 5 , Verver du 8 v..... k. du bl den heldige øler av Iaea
lourlng car Champloahlp. loea er .. av del bedre lom
har 8811 dagIIII lyl •• bll81111 1 111 PC. Med 8 av 10 mulige I
bladet Edg. er deI lDgen IVI om la lo.. car Champion
Ihlp lir deg en f.nastllk IlllIvIoppIe el8e. 1 -4 111..... spill
scr.n 01 1 -8 I _ttverk (kun 1 CD). SIIIIø for ratt, dlgble
og .... lamøpadl.

EP du lei av bIIIIIBde IaIIIlrylck pi la8IaIUreI Ol en halvdårlig
1II11Opp1øvlIII' Ni .. du lIIIIIøhetan til å få SIdawIndør Gamøpad
hvor du blanl _ k. pr....ere dine 11M <4IIOV88». Du kM
oøri koble inntil 4 gamepad8 dl hver... for grapp.pll. VØrv.r du
10 v-. er håndkontrollen din.

C �-e t ui :
kr . 129 , Hvil du verver en v.nn, får du et
CD-elul. ElUlet _ ta opptil 1 2
Co. lom .r belkyllel av pollII'et nylon

•

.... .. 3 ...... 0 1lllll .. .... 8 .....
CIIIP .. ....,... 1IIIIIIdl .. _ .. . 1Ir. 137,-.

.... . v

Dø du vørvør lår TEKNO røn
hJ,m i pollklssøn, lir døt ør i
sllg. Før kun kr. 1 37,· lIr dø
vørvøde IP
ver av
o 8 stapiplUlle C
m
r
re, pi I og mu i k. Dø betalør
kun lor to utglvør og lår den tredje gralis, dørmød
splrør dø kr. 70,· i lorhold lil llssllgsprisøn.
o
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v

I re a n 2 venne

r

aene m lom

mi n

•

EbIII'11 1: ... ... .... 2 ... . __ 2 ... ....... n ..). lIIP å .. ... .... , I11L ..n..d {2 __).
BlI11'11 2: .... ... .... 6 ___ 11 .... , ... lia ....... CIP Øl rili•• (8 ....) • • , lIlL 1.ln,l. (2 ...)
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Ill .... ... ......... . l18li111 .. _ VlPVll IIIIaIIP 1lii ...... ...... .... lom nye
111.1 .... Il ••�It . ..... 11 81 . ....... 1 •.

Jeg har vervet
venn(er) og
ønsker følgende i premie:
__

o
O
O

1 venn

__

Kan sendes
ufrankert i
Norge.
TEKNO
vil betale
portoen.

stk. CD-etui

2 venner

_

stk. Sidewinder Gamepad

3 venner

_

stk. Toea Touring Car Championship

Navn 1 : . . . . . ........... . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:............ ........................... .................. . ................

Email: ........................ .

Postnr.lSted:. . . . . .................. ..... ................ ....... ........ ........

Tlf: ............................. .

Navn 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... .

Adresse:. . . . . . . . . . ........................................ ..... ...................

Email: ........................ .

Postnr.lSted:...... ...................................... .......................

Tlf: ............................. .

Navn 3: .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .

Adresse:.............. ..... ............... . . ................................ ......

Email: ........................ .

Postnr.lSted:............. ................................. ............ .........

Tlf: ............................. .

SVARSENDING
Avtalenr. 1 742 1 0/444

Navn 4 : . . . . . . . . . . . . . . ..... .............................................. ......... .

Adresse: .......... ........................................ ....................... .

Email: ........................ .

Postnr.lSted: ........... . ............. ................ ....... .......... ........ .

Tlf: ............................. .

Navn 5: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ........ .

Adresse:........ ................ .......... .................... ....................

Email: ................... ..... .

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

Tlf: ............................. .

Ververens navn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abonnementsnr. : ...................................... ............... ........... .................... .................... .
Postnr.lSted: ..................................... ......................................................................... .
Signatur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foresattes underskrift hvis du er under

1 8 år.

Majorstua postkontor
Oslo..

0301

HORT & GODT

ER FRA LEGO
Nå tar danske Lego
steget inn i 2000tal let. Ved hjelp av
programmerbare
legoklosser, CD
ROM, rad iosender,
motorer, sensorer og
datastøtte sl ipper
Lego sitt nye super
leketøy Cybermaster.

I AV PETER CARLSSON
Allerede i t 994 begynte man
å utvikle Cybermaster, men
prosjektet ble lagt på is etter
som datamaskinene hjemme
hos folk ikke var tilstrekkelig
kraftige. Men nå er tiden mo
den, så stapp Inn CDen og du
har plutselig landet i den futu
ristiske SpacePort. Her møter
du virtuelle figurer som guid
er deg rundt I byen (dessverre
går det ikke an å avbryte den
lange introsekvensen) , og

hjelper deg med å bygge de
fantasifulle modellene ved
hjelp av multimediale bygge
beskrivelser . Faktum er at
byggebeskrivelsene baseres
på de som benyttes ved pro
dukSjon av fly.
Lego sies å ha kjØpt en av
de kraftigste grafikkdatamas
kiner som finnes, for å utvikle
den digitale delen. Du kan
også spille dataspill, og i Co
losseum kan man utkjempe
strider mot andre modeller
som også kan bygges.
Det mest interessante er
når modellen står klar. Da
kopler man bare opp radio
senderen mot datamaskinens
serieport, og så kan man sty
re sin virkelige modell fra
PCen. Enten med joystick, el
ler gjennom å «programmere»
på PCen hva man vil at model
len skal gjøre på gulvet.
Cybermaster leveres i en
spesiell veske med all utrust
ning man trenger for å gi li
vets lekfulle sider fritt utløp.

S C O R E ; 90"

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

•••

Electronic Arts har kunngjort at de likevel Ikke vil lansere
PlayStation-spillet ThrIlI Kili . Spillet, som i utgangspunktet het
Slaughter & Mayhem , har vært utsatt for massiv kritikk. En kvinnelig
karakter som får orgasme etter å ha tatt livet av en av sine motstan
dere, er bare ett av mange innslag som har vakt rabalder.

BYT E M A�

Byteman er opprinnelig et alias brukt av en hacker i periOden
1 989 til 1 997. Hvem han er og hva han har utrettet er ukjent for meg,
men han har gjort såpass inntrykk på Stein A. Møllerhaug at han har
oppkalt sin siste bok etter vedkommende.
Handlingen starter i 1 991 . Robert Nordli, bokens hovedperson,
lever godt av å formidle stjålet informasjon. Han er hacker, paranoid
og vet hvordan han skal gå frem for ikke å bli tatt. Så skjer alt på en
gang. Politiet kommer på sporet av Robert samtidig som han treffer
sin utkårede - og på toppen av det hele blir han jaktet på av en
Internasjonal forbryterllga. Robert og hans kvinne bestemmer seg
for å slå tilbake og samtidig gjøre sitt livs kupp. Scenen er satt for
to menneskers flukt fra både politi og røvere.
Stein A. Møllerhaug jobber til daglig som sikkerhetskonsulent i
Digital. Han har kjennskap til hackermiljøene på både godt og ondt.
Datasikkerheten har de siste årene gått fra dårlig til verre. I Byteman
viser Møllerhaug flere vanlige måter å trenge inn i lukkede nettverk
på.

Romanen kan sånn sett
være en liten lærebok i både
hacking og sikkerhet, men
man lærer ikke mer enn man
kan finne frem til selv i løpet av
en kveld på nettet.
Historien er til tider vans
kelig å legge fra seg. Da den
heller ikke Inneholder altfor
mye kjærlighet og sex, kan den
trygt anbefales for datanørder
I alle aldre.
Øyvind Segrov
Byteman
Pantagruel Forlag
Web: http://www.pantagruel.no

TEKNO

NIX MUSIKK: Vi vil IKKE ha
musikk-CDer i TEKNO,
mener en innsender - og
dermed tror vi andre lesere
kanskje vil ha et ord med i
laget. . .

BAKGRUNNSBILDER

Kan dere ikke ta med noen bra
bakgrunnsbilder, og andre ting til
hjemmesider i TEKNO? Det had
de også vært flott med en kom
plett guide til hvordan man lager
hjemmesider .
Hilsen Kim Tore Aarstad

Vi har en rekke ganger hatt opp
skrifter på h vordan en lager
hjemmesider, og kommer muli
gens tilbake med mer stoff om
dette senere. På de fleste CDene
våre vil du finne stilige bilder som
du kan bruke som bakgrunnsbil
der på PCen din. Husk at du må
sjekke copyright-bestemmelsene
hvis du vil bruke andres bilder
på dine egne hjemmesider. Ge
nerelt: Spør ALLTID oppha vsper
sonen om tillatelse før du bruker
bilder på nettet!

Iver Erling Årva

DRIVERE

Jeg søkte på Internet etter noen
maskinvare-drivere, da jeg fant
denne meget nyttige siden. Her
er det ingen problemer med å
fi nne frem til prod u s e n tenes
hjemmesider: http ://webhome.

ELEKTRONISKE
OPPSLAGSTAVLER

I «gamle dager» hadde TEKNO
oversikt over norske elektronis
ke oppslagstavler (B BSer) . De
siste årene er det blitt stadig fær
re BBSer, så jeg skjønner at TEK
NO slu ttet med denne oversik
ten. Men vi er mange som fort
satt kan tenke oss å prøve alter
nativer til Internet, og da peker
nettopp BBSer seg ut. Hvor man
nye brukere finne info om B BSer
i dag?
Charlie

Heldigvis er det stadig en god
del BBSer som holder stand.
Mange mener BBSer kan tilby en
mye mer personlig profil enn In
ternet, og det er det kanskje noe
i. På http://home.sol.no/-Ikar
sten/xyst/al har SysOp på BBS
en Xystia lagt ut info for nybe
gynnere!
BRA MUSIKK-CD!

Vil bare takke for den knallbra
musikk-CDen som fulgte med
TEKNO nr. 5/98. Vinnerlåten er
bra, men etter min mening bur
de enten Are Refsdal eller Jogeir
Liljedahl ha vunnet . . .
Hilsen Jan Ramsdal

TEKNO

primært er interessert i data . Det
er vanskelig nok for ekte musikk
blader å finne interessant stoff
for en liten nisje innen musikken
( klassisk, jazz, pop, pop-rock,
jazz-rock etc.), som ikke favner
videre enn at leserne finner det
akseptabelt. Og dere som lager
datablad må regne med at leser
ne favner omtrent alle mus ikkty
per fra klassisk til house og tek
no, samt at en stor del av leser
ne ikke er filla interessert i mu
sikk i det hele tatt. Det er derfor
svært sannsynlig at dere ikke
treffer så veldig mange med mu
sikken dere presenterer på den
ne måten, selv om det selvfølge
lig alltid er en liten gruppe som
lager en masse «fuss» og lett gir
inntrykk av at det er fantastisk.
Noe å tenke på? Kanskje en
ide å lytte til det gamle visdoms
ordet «skomaker bli ved din lest»?

idirect. com/-wildpony/page
07.html.
ICQ 21 19784
Janrober99@hotmail.com

EMULATORER

VI VIL IKKE HA
MUSIKK-CD!

Jeg er selv musiker (dvs. tjener
penger på å fremføre musikk! )
og finner derfor musikkstoff in
teressant som sådan, men det var
ingen som sa at TEKNO var et
musikkblad da jeg tegnet m itt
abonnement. Jeg kjøper musikk
blader når jeg vil lese om musikk
og datablader når jeg vil lese om
data . Det at det finnes en del
mer eller mindre betydelige ama
tører rundt om i Norge som til
feldigvis benytter datautstyr til å
lage musikk betyr ikke at det er
interessant lesestoff i et datablad,
eller spillblad, som TEKNO først
og fremst er profilert som i mar
kedsføringssammenheng. Enten
får dere være musikkblad, eller
også får dere konsentrere dere
om det som dere har markeds
ført dere som, nemlig å være et

dataspillblad. Dersom dere had
de kuttet ut alt det mildt sagt
uinteressante stoffet om nokså
tilfeldige musikk-«betydeligheter»
i siste nummer, kunne dere hatt
plass til sikkert 1 5-20 flere spill
anmeldelser.
Det er selvfølgelig ingen som
bråker om at dere tar med litt
datarelatert musikkstoff en gang
i blant, det er ikke det jeg mener
å si. Det er greit, det. Men når
det begynner å fylle opp halve
bladet og vi dessuten må betale
for opptrykking av CDer med mu
sikk som sikkert 90+% av bla
dets lesere aldri en gang kom
mer til å putte i CD-spilleren,
har det gått alt for langt. Dere
må huske på at musikksmaken
er svært forskjellig, og at det å
lage musikk-CDer på denne må
ten ikke har noen særlig sjanse
for å fenge hos et publikum som

Ta en kikk på Emulation Excite
men t på h ttp ://www . emux.
com. Dette er en mege t velgjort
og innholdsrik site, fu llstendig
innrettet på emulatorer av alle
slag. Spill og et hav av em ula to
rer til de fleste konsoller!
//Cama
Kalmar, Sweden

FUNKY

Jeg er en sporadisk leser av TEK
NO (kjøper bladet iblant for å hol
de meg sånn noenlunde orien
tert), og synes bladet er bra . Men
noe jeg reagerte litt på (det er
kanskje flisespikkeri) i nr 5/98,
var bruken av adjektivet «funky»
i en del av artiklene om vinnerne
av musikkonkurransen. Funk er
en musikkstil som ble utviklet fra
New Orleans-jazzen på 3D-tallet.
I den musikalske betydning av
ordet «funky» ligger det at mu
sikken gjør kraftig bruk av syn
kope, «ghost notes» og s takkato
toner. Jeg spiller selv i et funk
band og vet sånn noenlunde hva
jeg prater om. For at dere i TEK
NO skal få en bedre forståelse

.. .flere leserbrev finner du på www . tekno.no

�=======================

for alle og enhver. Fra og med
neste nummer vil du forhåpent
ligvis merke store forbedringer i
så måte - TEKNO blir enda fres
kere, samtidig som vi vinkler stof
fet enda mer i retning «lesestoff
for alle»!

VI VIL HA MER
SPILLSTOFF!

for hva funk egentlig er, foreslår
j eg at dere tar en liten tur innom
den lokale platebaren og hører
på klassikere som James Brown,
Herbie Hancock, eller hvis det
foretrekkes en mer moderne stil:
Red Hot ChiJi Peppers, Tribal
Tech og Infectious Grooves.
Espen Nioe
espenmoe@online.no

HARRY.MP3
Tack TEKNO, fOr att ni publi
cerade låten HARRY.MP3 på
TEKNO-CD:n. Den ar ju stOrt
skon. Jag brande den på en
CD som jag satte ihop. Sen
dess har låten gått hem på
alla fester som jag spelat den
på. Alla som jag kanner tycker
den ar asbra : ) .
Tack TeknoG udar!
Leif och Sapo

. . . og dere som ennå ikke har
funnet denne m usikalske per
len: Den ligger i MP3-mappen
på CD-ROMen som fulgte med
TEKNO nr. 419B!

LAN-PARDES
hey TEKNO
Må starte som alle andre: TEK
NO Rulez . . . men kunne dere star
te en ny spalte hvor Crew kunne
sende inn info om LAN-parties
som er under planlegging? Da
kunne party-folk se hvor og når
det skulle være LAN i deres nær
miljø, dessuten hadde det blitt
større sjanes for at det kom noen
på arrangemen tene .. !

FUNKY: Red Hot Chili
Peppers er funky saker.
Sjekk for Øvrig fansiden
deres på www. e/ee.
calpoly. edu/-ercarlsol
rhcp.htm.

MONTY ON THE RUN
Jeg har ikke ord . . . Hører på Mon
ty on the run-låten på C D-ROM
en som fulgte med TEKNO nr. 5/
98. Dette er noe av det beste j eg
har hørt noengang! Jeg har brukt
Commodore i 1 1 år nå. DEN DØR
ALDRI ! ! ! Monty-melodien gir
bare mer inspirasjon til å
fortsette med C64-XMene
mine.
Ellers er TEKNOs
nye CD-meny så bra som
det går an . Den gamle
menyen var rått effektiv,
men litt for 3 . 1 1 å se på.
Til slutt: Spillsidene i
bladet er sårt nødvendige!
Geir Ola Brandal
ge-brand@onllne.no

. . . håper du setter pris på all
m usikken som følger med på CD
ene i dette nummer også!

IKKE sA LAAAANGE
ARTIKLER, PLEASE
Takk for et topp datablad. Men j eg synes dere
av og til har alt for laaange
artikler . . Serien om 3D-pro
grammering er sikkert inte
ressant for erkenørdene,
men tenk litt mer på oss
«vanlige lesere» også!
Lise

-CodemaN sNiURF-

Vi er alltid åpne for info om par
ties som er på gang, så alle ar
rangører der ute: Mail oss gjer
ne så tidlig som mulig om ting
dere har på gang, slik at vi kan
videreformidle det enten her i
bladet eller på web-sidene våre
på www.tekno.no.

Ahhhh . . . vi har fått kjeft
fra flere enn
deg for at vi
i de siste
numrene har
hatt litt for
mye «tungt» stoff.
.vi lover å skjerpe oss, og vil gjø
re TEKNO enda mer begripelig

Som alle andre vil j eg takke for
et megakoolt blad, men jeg er
enormt irritert på de erkenørde
ne som stadig fyller opp leser
brevsidene med innlegg som sier
at dere skal satse MINDRE på
spill. Det er TOTALT FEIL. Alle
jeg kjenner vil ha MER SPILL
STOFF i TEKNO! Stoffmixen i bla
det er egentlig perfekt, bortsett
fra at dere i de siste utgavene
har hatt alt for lite spillstoff.
Spilltestene i TEKNO er de beste
i noe norsk blad, så jeg ber dere:
Ikke hør på disse fanatiske Li
nux-fiklerne - GI OSS MYE MER
SPILLSTOFF!

Gunnar & gjengen

Håper du er rimelig fornøyd med

dette nummeret! Vi kan faktisk
love deg enda mer spillstoff i
kommende numre. Og ikke bare
det: I TEKNO vil du fremover få
2 CDer med hl'ert eneste
nummer! Dermed får vi en ene

stående m ulighet til å presente
re enda flere spilldemos! I jule
ferien (opppss. . . det blir ingen
ferie på oss) kommer vi til å fore
ta en TOTAL OPPUSSING av TEK
NO. Det betyr at dere kan glede
dere til et HEFTIGERE, SPEN
STIGERE og enda MER UNDER
HOLDENDE blad fra og med
nummer 1199. Det bladet er i bu
tikkene 26. januar (hvis dere da
ikke er så lure at dere ABONNE
RER og får bladet rett hjem i
postkassen)! Det er altså duket
for betydelig MER ACTION J
TEKNO fremol'er, folkens både j bladet og på CDene våre!

HHHGHUNN

O m M o n i ca , B i l l og nettet
Hvi s l oven om forbud mot «uanstend i g materi a l e» på I nternet var b l itt
vedtatt av d e n ameri kanske kon g ressen, vi l l e d et vært straffba rt å legge
Sta rr- ra pporten ut på n ettet !

TEKNOta n ker
I

AV TOMMY ANDERBERG

Ja. vi har Monica Lewinsky-sa
ken langt opp i halsen (ingen bil
l ige vitser, takk! ) . men vi ka n ikke
unngå å kommentere hvordan
den smelt,et sammen med mer
interessante spørsmål enn Clin
ton s eskapader.
Er det noen som ennå kan
hu ske hvordan hele hi storien ble
oFfentlig? Helt riktig, via Inter
net, på den selvutnevnte pol itis
ke s l a d d e r j o u r n a l i s t e n Ma tt
Drudges web-site. Hans «Drudge
Report» va r allerede et van nhull
for «ordentlige» journal ister som
ville ha oversikt over de siste ryk
tene fra Washington . da avslø
ringen av Lewin sky-saken gjorde
ham til en ( noe skamfert, men
dog) verdenskjendis. Nå fremtrer
han på TV og skriver for «ordent
lige» avi ser.
Kanskje ser vi her det første
eksempelet på et ny måte å gjø
re ka rriere som journalist på :
Selvstendig utgivelse på webben ,
isteden for noen å r s praksis (åh
nei. ikke det ordet igjen ! ) på en
eller annen landsens avis. Bare
av det gode? Neppe, med tanke
på at Drudge har andre «avslø
ri nger» bak seg som har vist seg
å være fu llstendig tatt fra luften .
Jou rnalist,ikk handler o m mer enn
bare massedistribu sjon av en
tekst. De meka ni smer som avis
verdenen har utviklet i mer enn
et å rhundre for å ga rantere fak
ta- og kildekon troll mangler helt
ved selvpublisering på Internet.
Hva er det mest sann synl ige hvis
Drudge skal danne skole - at In
ternet blir mer likt avisene, eller
motsatt?
Ironisk nok ønsker nå kan
skj e Drudge selv at I n ternet had
de en ansvarlig utgiver. Midt un
der det verste Lewinsky-oppsty
ret lykkes han nemlig å glemme
å betale sin domeneavgift for
drudge.com, som umiddelbart
ble forvandlet til «Drudge Retort»
[ 1 ] av to hensynsløse hackere

TEKNO

(den virkelige Drudge Report fin
nes nå på [2]). Og han er i kke
alene om å få smake på egen me
disin. For hva skal man si om
den amerikan ske kongressens
beslutning om å legge S tarr-rap
porten ut på Internet? Om i kke
Høyesterett hadde stoppet C DA
(Communications Decency Act) ,
ville samtlige 366 kongressrepre
sentanter i henhold til sin egen
lov ha gjort seg skyldig i en for
brytelse som kunne blitt straffet
m e d a l t fra bøter på o p p til
2 50.000 dollar til opp til fem å rs
fengsel. Den demokratiske kon
gressmannen James Moran sam
menfattet saken på denne må
ten : «Hva i helvete holder vi på
med som legger ut dette porno
grafiske materialet på I nternet?»
Til Morans forsvar skal sies
at han i alle fall har vært kon se
kvent: Han stemte for C DA og
mot offentliggjøringen av Starr
rapporten. Men ytringsfrihetens
ven ner på nettet var ikke sene
med å påpeke at 26 1 av hans
kolleger hadde stemt ja begge
gangene ( [ 3] [4] ) . En av dem, re
publikaneren C/ay Shaw, dekla-

rerte at «maleriske detaljer som
disse bør ikke forekomme på In
ternet, det er ingenting våre barn
bør lese» bare timer etter at han
hadde vært med på å drive igjen
nom publiseringen . USAs lovgi
vende forsamling l ider åpenbart
av en så langt fremskreden schi
zofreni at den til og med etter
dette bråket kan ten kes å fort
sette å arbeide for inn skrenknin
ger av ytringsfriheten på nettet,
og for obligatoriske Internet-fil
ter på skoler og offentlige biblio
tek.
Hykleriet og selvmotsigelse
ne til tross finnes det en del lys
punkter selv i dette kapittelet av
sagaen om Bill & Monica . At of
fentligheten fikk ta del i den uav
kortede Starr-rapporten så raskt,
ville vært helt utenkelig bare for
noen år siden - og dette var helt
og holdent nettets fortjeneste .
Selv o m temavalget bare bekref
tet kongressens fordommer om
cyberporno, så er det vanskelig
å unngå inntrykket av at I n ternet
i allmenn hetens øyne har tatt et
stort steg fremover som et felles
demokratisk forum.

At teknikken klarte å mestre
den voldsomme pågangen, va r en
forutsetn ing av at så s kulle skje.
Til tross for at trafikken gjennom
det amerikanske stamnettets vik
tigste knu tepunkt MAE- West tok
et kjempehopp på 1 00 Mbps da
rapporten ble sluppet, og til tross
for at C N N rapporterte om ny re
kord på 340.000 treff i minuttet,
så oppstod det ingen ødeleggen
de flaskehalser. Den tiden da re
spe kterte nettverkseksperter i
fullt alvor hevdet at vi stod foran
Internets snarlige sa mmen brudd
pga. den økende belastningen , fø
les avleggs. Likevel e r det bare
et par år siden slike profetier
hørte til dagens orden .
Til og med kongressens IT
ansvarlige synes å ha blitt be
dre. Det var ingen giga n tisk PDF
fil eller 445 innscan nede gif-bil
der som ble lagt u t. men ekte.
korrekt lenket HTM L. De teknis
ke finessene manglet heller ikke
under det daglange d i stanseav
høret av B ill Clinton som avslut
tet Sta rrs forundersøkelse: Den
militære kommunikasjonsstaben
i Det Hvite Hus skal ha benyttet
en fiberoptisk videole n ke for å
gjøre radioavlytting um ulig. Sen
dingen ble dessuten beskyttet
med sterk kryptering.
Kryptering, ja. Man kan un
dre seg om Bill Cli n to n har ruk
ket å skjenke en tan ke til det
spørsmålet som ble s tilt av Ran
Rivest (<<R»en i RSA) e tter forhø
ret: Hvis USA hadde hatt en lov
om obliga torisk nøkkeldepone
ring, slik Clinton-administrasjo
nen h a r krevd under h ele sin tid
i Det Hvite Hus, hvem skulle da
ha blitt tiltrodd nøkkelen til den
ne spesielle informaSjonsutveks
lingen?

http ://drud ge.co m
http ·//drud gereport. co m
http .//c lerkweb house gov/cgi-binl
vote.exe? yea r= 1 99 6 & r oll n u mber=25
http ·//c lerkweb. house . gov/c g i-bi n/
vote.exe?year=1 99 8 & r oll n u m b er
=42 5
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Idet vi er b l itt friskmeldt fra vår tamagotchi
feber, dukker nye virtuelle kjæledegger opp.
Catz 3
Dogz 3
Produsent: Pfmagic
Testet av: Andre E. Eide

Dogz er et nytt bekjentskap for
in del , til tross for at j eg all
tid har hatt lyst på hund. Det
er mye datamaskiner aldri vil
kunne erstatte, og digitale kjæ
ledegger kan etter min mening

ALFRED
A V JOHNNY KLAUSEN

aldri bli det samme som virke
lige. Men selv om ingen av hun
dene i Dogz 3 kan legge hodet
på fanget ditt når du er trist,
er det mange muligheter for at
de kan muntre deg opp. For
maken til livlige og artig ani
merte dyr har jeg aldri sett.
Hundene i Dogz 3 er glade ,
triste, mestere til å tigge, sin
te, redde og naturligvis veldig

SOM DU VIL: l Catz og
Dogz kan du gi dyrene
akkurat den fargen du
ønsker.

irriterte på all verdens katter,
og det får kattene i Catz 3 mer
ke til gagns. Her har du nem
lig mulighet til å ha to dyr: To
katter, to hunder eller en av
hver. Massevis av humoristis
ke situasjoner gjør Catz 3 og
Dogz 3 til et sett humørfylte
programmer som passer for
både små og store unger.

Meget realistisk
Pamela-spill. . .

22585920

(åpningstid mandag - fredag 8.00-20.00)
Telefax:

22580585

E-mail:
abo-tekno@hm-media.no
Oppgi alltid abonnementsnummer.
Abonnementet løper til oppsigelse.
Postgiro: 0827 1 0 08121
ANNONSEAVDELING
Salgssjef ANITA T. LØNNINGEN
tlf. 22585519
Bladansvarllg TERJE AASEN
tlf.

22585525

Seniorkonsulent BJØRNAR ROMSLO
tlf. 22585504
VIKTIG:
Alt du foretar deg på basis av vedlagte
CD-ROM og på det du leser her i bladet
skjer på eget ansvar.
Utgiver:
HJEMMET MORTENSEN AS
Postboks 5001 Majorstua
0301 OSLO
Telefon:

22585000
Trykk:
Naper Informasjonsindustri, Kragerø
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Her kan du sende gratis tekstmeldinger til mobiltelefoner over hele verden: http://www.mtn.co.zatsmsJsecureltext.html.
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d ukk !
du ikke
'yden , du vet
s å h v o r d en

Forestill deg et sted der spi l l er så

Sound Blaster Live og FourPointSurround-høytta lerne

l i vaktige at det er vanskelig å skil l e
m e l l o m fantasi og vi rkelighet.

har Environmental Audio. som gir:

�

�

F restill (jeg et st d der siste nytt
l
i n n e n lyd kort- og høYttalerteknologi er
kom binert for å gi deg Environ mental
Aul:tio - e n ny sta ndard for rea l isme og
presisjon innenfor 3D-lyd.
Sl utt å forest i l le deg. Begi deg inn i
Creatives dimensjon hver gang du ser
Creative-navnet.

• Eksepsjonelt klar lyd som er så livaktig at du vil oppleve det
som om den spilles live!
• Presis 3D-lydposisjonering og fullstendig Surround-Iydstøtte.
• Virkelighetstro 'lydmiljøer' som gir liv
til de nyeste 3D-spillene.
• Lydbehandling av studiokvalitet som løfter PC-musikk til
et helt nytt nivå.

-

Vour pe'S key to another dimension

Du finner nærmere informasjon hos
din lokale forhandler eller på vårt

PCen din vil a ldri bli som før.

CRE: f TIVa.:..

WWW. S O U N D B LA S T E R . C O M

Web-område: www. sbl ive.com
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