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INDHOLDSFORTEGNELSE
BREDERE BAND, TAK!
Bredbånd på 2 megabit er ikke rigtigt
bredbånd. Faktisk er det lidt som at
kysse sin søster. Selv om hun ser godt
ud og alt muligt, er det altså ikke helt
rigtigt. Vi ser nærmere på muligheder
ne for at få den virkelig vare: rigtigt,
hurtigt bredbånd.

TAL OVER NETTET
Selv om vi har fået e-mail og Instant
Messengers, er der stadigvæk mange
ting, det er rarere at tale om - altså
rigtig, mundtlig samtale. Og når nu
internetforbindelser med fast pris er så
udbredte, hvorfor så ikke udnytte dem
til at tale gratis med venner og
bekendte?

VIDEO TIL SERIØSE
AMATØRER
Pinnacle Systems seneste krea
tion er tæt på at være toppen
af, hvad vi kan nå for videore
digering med den nuværende
generation af pc'er. Søren
Svendsen anmelder.

DET NYE HUSALTER
Hvorfor skal man fylde stuen med udstyr,
når alt fra dvd-afspiller til video-optager
kan samles i én enkelt kasse? Med de
rigtige stykker hardware og freeware
bygger Claus Ekstrøm en computer, der
kan det hele og lidt til.

8

SKAL DET VÆRE SURROUND?

■§

Når Creative nu kommer tromlende med 7.1-lyd
til pc'en, er de ikke først på markedet. Men den
første komplette løsning fra firmaet er det abso
lut bedste bud indtil videre.

m
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INSTALLERING FRA LÆNESTOLEN, DEL 2
Anden del i vores miniserie til dovne pc-entusiaster. I
denne artikel fortsætter vi, hvor vi slap, og viser,
hvordan du også får dine drivere, sikkerheds
opdateringer og yndlingsprogrammer lagt
ned på installations-cd'en til Windows.

PRIVAT
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Hvornår læ rer de det?

3
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PRIVAT COMPUTER TESTER
Vi har endnu en gang haft besøg af lidt forskelligt til
pc'en. Læs om: Ny fladskærm fra LG, Digiarian.dk,
Dvdone.dk, JazzHipster Surround-højtalere, trådløst
Linksys-netværk til konsollen, LiteOn DVD & DivXafspiller og Maxtor OneTouch ekstern harddisk.

HEFTIG GRAFIK I EN KOLD TID
Kapløbet mellem konkurrenterne af
grafikkort er stadigvæk i fuld gang,
og det lader til, at tempoet er ved at
blive sat i vejret. Vi kigger på fire nye
grafikkort fra NVIDIA og ATI - og der
er lidt for enhver pengepung.

HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE...?
Med det rigtige abonnement kan man spare
tusinder af kroner på sit telefon- og internetforbrug, men vejen til de billigste priser er
besværlig, og det er nemt at fare vild. Heldigvis
er Lars Jørgen Helbo gået i forvejen, og han
øser her af sine erfaringer og udpeger de vær
ste faldgruber.

INPUT FOR FEINSCHMECKERE
Her op til jul er det ikke en dum ide
at forkæle pc'en med lidt ekstra
godt kræs. Vi kigger på luksusmodel
lerne fra Microsoft og Logitech.

FASTE

Vi føler os rigtig bag kloge i øjeblikket. Nogle af os har
nemlig gået i årevis og sagt, at den kommer, og at
der ikke er noget at gøre ved det - andet end at følge
med selvfølgelig. Jeg snakker om den digitale musik
revolution. Den er her, og den breder sig med lynets
hast. Det vil sige, den er ikke over det hele. Lige nu er
den mere eller mindre begrænset til USA.
Først kom iTunes, MusicMatch og så Napster og nu
følger resten snart trop. Men hvorfor skal vi europæ
ere diskrimineres. Her på redaktionen har vi gentagne
gange, uden held, prøve at registrere os som brugere
af iTunes og Napster, men de vil ikke kendes ved os,
selv om vi helt sikkert vil lægge en del slanter i deres
kasse. Nej, vi er ikke amerikanere, så vi må pænt ven
te. Hvor trist er det?
Samtidig kunne jeg i morgenavisen læse, at 2003
sandsynligvis bliver det dårligste år i Danmark hvad
angår salget af cd'er Det er sgu’ da ironisk.
Det er jo ikke fordi, der ikke findes nogen Online
musiktjenester i Europa. De er bare ikke særlig gode
(vi har selv testet TDC Online musik), og så er de helt
ærligt ikke særlig gode til at markedsføre sig selv.
Vi er på vej ind i netværkssamfundet. Det er det plade
(og film)-selskaberne skal forstå. Jeg er måske lidt hur
tigt ude og måske er vi på redaktionen nok lidt mere
"netværksmenneske" end den almindelige dansker,
men i bund og grund handler det om, at tiden er
løbet fra cd-mediet. Eller hvilket som helst fysisk
medie for den sags skyld. Jeg vil have min musik - og
jeg vil have mulighed for at høre den hvor jeg vil og
hvornår jeg vil. Det er det den digitale musikrevolution
går ud på, og det er der pengene lægger.
Om få år vil vi ryste på hovedet over tanken om, at
man virkelig skal gå ned til en fysisk butik og give
fysiske penge for et fysisk medie med musik på. Det
er da hul i hovedet. Og nu jeg er i gang, hvorfor skal
jeg så bevæge mig ud i de kolde danske vinteraftener
for at leje en video hos Blockbuster. Jeg har en to
megabit internetforbindelse. Hvorfor ikke bruge den
til noget fornuftigt.
Infrastrukturen er ved at være på plads i Danmark og
ligeså er interessen. Hvis de nu bare kunne få røven
op a f sædet og komme i gang. Det er der pengene
skal hentes. Ikke på en pop-hit-opsamlings-cd nr. 1891

Jeppe Christensen
Chefredaktør

IN D B A K K E N -............................................................................................... 5
Privat C o m p u ters brevkasse er rykket frem i bladet, men er stadig lige tilb ag elæ n et. Vi
svarer som sæ dvanlig på læ sernes spørgsm ål, og forsvarer os tapp ert m od b ro kkeh o ve
dernes udfald.

NYHEDER -

................................................................................................... 8

Privat C o m p u ters nyhedshold har endnu engang sam let en bunke friske nyheder
hard- og so ftw are sam t de seneste trend s og nyheder fra In tern ettet.

DOT.COMA -

om

....................................................................................... 12

Tilfæ ld ig e tastetryk og in d skræ n ked e indfald i red aktio nens sand kasse, hvor de indre
dam pbørn få r lov at løbe frit.

TIPS OG TRICKS -

............................................................................. 39

Lars Jørgen Helbo giver sam m en m ed læ serne Tips & Tricks til dig og din pc. Læ s blandt
andet om , hvordan du find er gam le versio ner af kendte program m er, om sm art genbrug
af gam le harddiske, og hvordan du snyder i m inestryger og syvkabale.

TEKNISK BREVKASSE -

............................................................................ 51

Lars Jørgen Helbo byder ind en fo r i væ rkste d e t og giver svar på dine spørgsm ål sam m en
med andre læ sere.

DVD-ROM INDHOLD -

...............................................................................57

A n d ers Lauge M adsen p ræ senterer dig fo r et udpluk af denne m åneds p ro g ram m er og
Sharew are.

Konkurrenceregler: Eventuelle lokale skatte- eller
afgiftsmæssige konsekvenser ved modtagelse af
en præmie vundet i Privat Computer er alene et
forhold mellem den enkelte person og de nationa
le skatte- og afgiftsmæssige myndigheder.
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O Ja tak, jeg vil gerne modtage

3 numre af 75 for kr. 148,50
Første num m er udkomm er den 18. december, men som
abonnent får jeg det 2 dage før, det udkom m er i kioskerne.
Når abonnementet er betalt, modtager jeg mini-radioen »Runner«

UNDER JULETRÆET!
Adresse

Giv et 3 måneders abonnement
på 75 i julegave!
Kontakt abonnementsafdelingen, så vil du få til

Postnr

sendt første blad, miniradioen og et gavekort t
de to efterfølgende numre - lige til at lægge
i

under juletræet. Pakken koster 148,50.

Kontakt: abonnement@audio.dk
eller på 33 74 71 71

A

Du kan også bestille abonnementet på www.T3-online.dk
3 betale med kreditkort.
Tilbuddet gælder kun i Danmark frem til den 18. decem ber 2003

Spørg Redaktionen
M an ed en s
brev

PC vs MAC
Ellers er ventetiden ganske rigtigt op

til image og design. Lidt ligesom at
købe et B&O anlæg eller en BMW.

til et år, inden spillene er konverte

Tør man ikke komme ud af skabet

ret. Pc-brugere vender ryggen til

og lovprise sin nye Mac, kan man jo

M ac'en, lige så snart de hører, at

købe et case-modding kit, der ligner

f.eks. Diabio LoD og W arcraft

man ikke kan spille Half-Life/Coun-

en brødrister og installere en af de

ter-Strike på dyret. Jyske Bank tilby
der som den eneste home-banking

mange gratis Linux-pakker og køre

til OS X brugere.
Det er også hyklerisk at påstå, at

Jeppe Christensen

X-W indows.

Lars Truelsen
larsdt@iname.com

Microsoft er det grumme monopol,
vi stakkels undertrykte Mac-brugere
skal bekæmpe. Apple bruger de
samme metoder til at "overbevise"
3. parts udviklere og laver de sam 
me PR-stunts, der ikke altid holder,
hvad de lover.
Mit eneste kritikpunkt er, at én

Månedens spilpræmie er det Simsinspirerede strategispil Space Colony.
Modigt af redaktionen at bringe en
Mac vs. pc sammenligning i et i

myte mangler at blive aflivet. Macbrugerne er ikke en lille ensartet
gruppe af fanatikere, der ikke kan
tåle at høre ordene Microsoft eller
Intel. I diverse forum s er der en livlig

øvrigt glimrende blad. Et sådant ini
tiativ fører normalt til voldsomme

debat brugerne imellem og en sag

diskussioner platformene imellem.

desuden en underskov af program

Jeg hørte også tidligere til Mac-

mører, der forsøger at overføre så

fanatikerne, men har siden W in 

mange af pc'ens fordele til Mac'en
som muligt. Et par eksempler på

dows 2000 indset, at M ac'ens over
legenhed er så godt som forsvun

lig kritik af både Mac og pc. Der er

dette er at skrive grafikkortdrivere,

det. Der står derfor både en Mac og

der gør det muligt at bruge ATls og

en pc på mit skrivebord. Jeg kunne
dog godt tæ nke mig at tilføje lidt til

NVIDIAs nyeste pc-kort i en Mac.
Det er også en flok amatører, der

artiklens indhold.

har oversat DivX-codec'et til Mac'en

Det er ganske rigtigt realiteter, at
Mac'en er for dyr, spiludvalget for

- et codec, der ikke er officielt

ringe og muligheden for at bruge

understøttet af Apple.
For at holde det kort vil jeg und

netbank er begrænset. Kun i den
dyre ende af skalaen er Mac'en kon

lade at nævne de 100 andre fordele
og ulemper ved M ac'en. At købe en

kurrencedygtig (G 5 vs. Intels Xeon).
Blizzard er en af de få, der udgiver

Mac er i mange henseender en
smagssag, og Apple forsøger

deres spil til Mac og pc samtidig,

bevidst at flytte fokus fra pris/ydelse

BRUGT HARDWARE FORTSAT

Tak for et spændende indlæg, som
vi kvitterer for med en spil-præmie til din pc vel at mærke :)
Det var ikke uden frygt og
bæven, at vi gik ind i emnet, og det
lykkedes os da også at få trådt på
et par tæer, selvom vi egentlig
synes, at vi bevægede os meget var
somt. Men vi har også fået masser
af god respons, og det underbygger
din pointe: Mac-brugere er en
meget forskelligartet flok. Fanatiker
ne findes, men der er ikke mange
a f dem, og virkelig mange Mac-bru
gere er, ligesom dig, multi-platformsbrugere, der erkender, at både
pc og Mac har fordele og ulemper.
Dér kunne vi pc-tosser lære en del.
Din afsluttende bemærkning fik os
godt nok til at tabe kæben. Findes
der virkelig folk, der case-modder
deres Mac og kører Linux på den ?
Og hvis der gør, hvorfor får de så lov
at gå frit rundt? I vores øjne er det jo
netop designet og OS X's overlegne
enkelhed, der gør Mac attraktiv. Hvis
vi havde én, ville vi ikke ændre en
tøddel. Men igen er det nok bare pcbrugernes manglende evne til at se
Mac, som det den er: En computer
ligesom alle andre, (sk)

Anders L. Madsen

Soren Koltler

DRAGON'S LAIR
men det er aldrig lykkedes mig at fin

For god ordens skyld vil jeg lige fo r

Hej Anders, Jeg læste i din gennem 

de nogen steder, der sælger dem,

tælle, at Merlin uden tøven refunde
rede mine penge for den ubrugelige

gang af Dragon's Lair 3D, at du har
prøvet at spille Dragon's Lair i en dvd-

eller andre der har hørt om det.

harddisk, de solgte mig. Læs indlæg i
Indbakken, Privat Com puter nr. 11.

version.
Er det muligt, I kunne lave en gen

Niels Munkeboe
munke@get2net.dk

nemgang af spil til dette medie, hvis
man kan købe spillene i Danmark,
eller bare give mig en henvisning til

Hej Niels. Det er næsten et antikli
maks, når ens dårlige forventninger
bliver gjort til skamme. Men det er da
rart at høre, at radio/tv-forretningerne
ikke altid lever op til deres rygte, (sk)

hvor man kan købe dem henne i Dan
mark eller udlandet?
Håber du kan hjælpe mig, jeg har
hørt, at der skulle findes spil, som kan
spilles på en almindelig dvd-afspiller,

Steen
asmusu2@post.tele.dk
Hej Steen. Der findes ikke ret meget i
den retning. Mere eller mindre kun
de klassiske laserdisc-spil fra den peri
ode, og de er samlet hos et firma, der
mig bekendt ikke har en dansk distri
butør. Du kan finde dem her:
www. digitalleisure. com.
Håber det hjælper, (alm)

►
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Spørg Redaktionen

TO SPØRGSMÅL

Da jeg installerede W indow s XP kun
ne W indow s ikke finde nogen hard

Først lidt ros til jer, fordi I laver et

disk, og jeg fandt ud af, at W indow s

godt blad - og så lige et par spørgs

opfatter SATA som SCSI, og under

mål:

W indows-installationen skal man tryk

Spørgsmål nr. 1: Jeg har prøvet at
installere America's Army, som I havde

ke F6 for at installere "third party
SCSI controller". Herefter skal man så

liggende på jeres dvd (nr. 9/2003)

indsætte en diskette med driverne til

men måtte desværre konstatere,

sin Silicon Image controller, og W in 

at dvd'en ikke virkede korrekt. Nå pyt
med det tæ nkte jeg, jeg henter den

dows kan uden problemer finde hard
disken.

bare på jeres hjemmeside, men til stor
skuffelse kan man ikke hente softw a

Dette var jo lidt irriterende, da jeg
ikke havde købt et floppydrev, og jeg

re dér mere. Hvorfor kan man ikke

blev derfor nødt til at finde en gam 

det? Eller er det bare mig, der ikke

mel com puter og lige låne et drev.

kunne finde det på siden?

Det komiske er, at for at installere den
sidste nye teknologi indenfor harddi

Spørgsmål nr. 2: Findes der ikke et
program, der kan lave en fuldstændig

fungere. En løsning kunne eventuelt
være, at lægge driveren ned på en
slipstrea med installations-cd - så slip
per du i hvert fald for problemet
næste gang, du skal geninstallere.
Hvordan man laver sådan en fætter,
kan du læse om i Lars Jørgen Helbos
artikler ",Installering fra lænestolen" første del blev bragt i sidste nummer,
og anden del kan du læse i herværen
de blad.
M ed hensyn til AmigaOne, så vil vi
meget nødig love noget - det er trods
alt et ekstremt smalt emne. Men nu
er ideen skrevet på vores huskeliste,
så hvem ved? (sk)

NYT GTA TIL XBOX?

backup af W indow s XP, ligesom

ske skal man bruge et gammelt flop
pydrev! Så selvom man gerne vil, så

Ghost kunne med W indow s 98.

kan man faktisk ikke helt skrotte sit

Hej Privat Computer, tak for jeres dej

floppydrev.

lige blad som kommer ind af postkas
sen hver m åned...

Claus Petersen
cpn@lite.dk

Kunne I ikke for nostalgiens skyld
og os, der stadig interesserer os for

Downloadsektionen på vores hjem
meside er forsvundet a f flere årsager.
For det første ligger der en masse
bøvl med rettigheder til forskellige
ting, og for det andet er vores servere
slet ikke gearet til download a f store
mængder filer. Tager du som eksem
pel Americas Army, findes der et utal
a f sider, der har filen til download, og
båndbredden til det. Vi kan eksempel
vis anbefale www.dailyrush.dk.
Og så skal du selvfølgelig aldrig
tøve med at kontakte os, hvis din dvd
ikke virker - vi sender glad og gerne
en ny.
Mht. backup a f Windows XP, så
kan Norton Ghost stadig klare opga
ven for dig - du skal bare sørge for at
finde den nyeste udgave. Vi kan også
anbefale Driveimage fra Powerquest,
der ligeledes klarer opgaven med bravour. Men igen skal det altså være
den nyeste version - Drivelmage 7.
(alm/sk)

DET GÅR IKKE
UDEN DISKETTER
Jeg har gennem flere år abonneret på
Privat Computer, og har derfor flere
gange observeret bladets holdning til
diskettedrevet: Det skal væ k! Jeg er
fuldstændig enig, da diskettedrevet
er langsomt, larmende, og der kan
kun være 1,44 Mb på en diskette.
A f samme grund købte jeg hel
ler ikke noget diskettedrev, da
jeg købte en ny computer
for nylig. Bundkortet var et
ASUS A7N 8X nForce2 400
Ultra med en Silicon Image SATAcontroller og harddisken var en 160
GB Seagate Barracuda med SATA150.
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den gamle Am iga, bringe en artikel
om den nye Am igaOne? I kunne evt.
vente til det nye OS4 styresystem
udkommer, for som det er nu, kan
man vist kun køre Linux på den.

Johnny Kjeldsen
lgt_dauer@hotmail.com
Din historie er salt i såret på dette
blads hårdt prøvede redaktionssekre
tær, der ligesom dig for nylig måtte
indse, at vi stadig ikke kan leve uden
disketter. I dette tilfælde var det bare
et nyt bundkort, der ikke rigtig kunne
finde cd-rom-drevet, og den nemme
ste løsning var at finde en gammel
Windows 98-startdiskette frem fra
gemmerne, bruge den til at installere
Windows 98 på maskinen, og deref
ter installere Windows XP oveni.
Guderne skal vide, hvordan det var
gået, hvis der ikke havde været flop
pydrev i maskinen . ..
I nogle tilfælde er det altså ikke helt
tosset at have en enkelt diskette ved
hånden. Men vi er enige i, at det er
hul i hovedet, at det er nødvendigt
med et floppydrev for at
få sin SATA-harddisk til at

Jeg vil bare lige spørge, om det er
rigtigt, at der kommer noget nyt
Grand Theft Auto her til december?
Og vil det komme til Xbox, for jeg har
hørt rygter om, at det næste spil også
vil blive lavet til Xbox, fordi Microsoft
har købt de der rettigheder...

Kenneth
frk_abspurt@hotmail.com
Der kommer faktisk et her til jul, og
netop til Xbox. Men helt nyt bliver det
ikke. I virkeligheden er der tale om en
sampakning a f GTA3 og GTA: Vice
City. Der er lovet masser af grafiske
forbedringer, men store nyskabelser
skal man ikke regne med. Angående
et nyt spil i serien, er der ikke sluppet
noget ud endnu, men rygterne siger,
at den nok også (i hvert fald for en
periode) bliver en eksklusiv titel på
Playstation, (alm)

Hvad enten du har se riø se sp ø rg s
m ål, tip s, fo rslag , ris e lle r ros så
kan du altid skrive til:

brevkassen@pricom.dk.
B re v k a s s e n
varetages af redaktionen.

P riv a t C o m p u te rs te k n isk e
b re v k a s s e varetages af L a rs
Jø rg e n H elb o , som sidder klar til
at modtage de lidt mere tekniske,
langhårede, nørdede eller drilske
spørgsmål. Skriv til:

teknisk.brevkasse@pricom.dk
Præmierne er
sponsoreret af
K.E. Media

I
K-E . MlEP1A

A Dream Comes True for Quality Multimedia Connoisseurs

DRW-0402P/D
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D

DVD+R/RW 4 x

2 4x

ff

•1

r /r w ø

R /R W 4 x

2x

12x

ual

rllm32x
I C D -R /R W 16x Wrti 10x RnW

Multi-Functions: 4x DVD+R/ 2.4x DVD+RW/ 4x DVD-R/ 2x DVD-RW/
12x DVD-ROM/ 16x CD-R/ 10x CD-RW/ 32X CD-ROM
■ Compatible with a wide range of disc formats
Buffer underrun errors prevention for CD and DVD recording
Supports PIO Mode 4, Multi Word DMA Mode 2, and Ultra
DMA Mode 2
Low vibration mechanism by DRA system
Operates on horizontal or vertical mounting
Unique dust resistance Design
Supports DAO, TAO, SAO, Packet Write
I Windows 98SE/ME/2000/NT/XP compatible

UN IT DATA
T e l: 7 0 2 5 3 0 3 5
w w w .u n it d a t a .d k

H EA RT O F T E C H N O LO G Y

NYHEDER
Nyheder,
pressemeddelelser
og kommentarer
kan sendes til:

Musik-salg på nettet slår rekord
Salget af musik over internettet har nået sin første milepæl. Ifølge det
amerikanske magasin Billboard er der fra juni til oktober blevet solgt
næsten dobbelt så mange musiknumre over nettet, som der er blevet
solgt singler i de almindelige musikforretninger i USA. Netbaserede
musik-tjenester som Apple Music Store og MusicMatch har i perioden
solgt hele 7,7 millioner enkeltnumre over nettet, mens der kun er ble
vet langet 4 millioner cd-singler over diskene i den fysiske verden.
Spørgsmålet er dog, om man overhovedet kan sammenligne tallene. I

♦♦♦

Trådløst netværk i en
Memory Stick
Hvis din håndholdte enhed eller dit
digitale kamera har plads til et
Memory Stick-kort, kan du snart
slutte den til et trådløst WiFi-netværk med 802.11 b-standarden.
Firmaet Hagiwara Sys-Com lance
rer i næste måned et trådløst net
værkskort, der overholder memory
stick-standarden.
Kortets ydelse bliver dog stærkt
begrænset af den langsomme
overførselshastighed på memory
sticks.
Virksomheden arbejder også på at
lancere et trådløst netværkskort på
et SD-kort, og Bluetooth-løsninger
til såvel memory sticks som SDkort.
Hagiware Sys-Com har endnu ikke
oplyst, hvad produktets udsalgspris
bliver, (kh)

Mere info:
www.hsc-us.com

netbutikkerne kan kunder vælge mellem tusindvis af sange til priser
omkring en dollar (ca. 7 kr.) stykket, mens der i dag udgives langt
færre singler, som typisk er flere gange dyrere. Og selv om der måske

u s ic m a t c h

nok samlet sælges færre enkelte musiknumre i butikkerne, så sælger
de største hits stadig bedst i butikkerne, (sk)

Ultralet digitalt kamera fra Sony
Sonys nye digitale kamera, DSC-U40 Cybershot, fjerner alle grunde til ikke at have det
digitale kamera med overalt. Kameraet vejer
kun 114 gram inklusive batterier, og størrel
sen er blot 82,8 x 39 x 26 mm. På trods af
den lille størrelse er der blevet plads til en
LCD-skærm på en tomme.
Kameraets opløsning er dog kun to megapix-

$

el, hvilket overgås flere gange af de større
modeller.
Selv om det nye Sony kamera er meget lille,
er det dog ikke det mindste kamera i ver
den. Denne titel holdes stadig af Casios Exilim S20. Sony selv slår såmænd også rekor
den med det nylancerede Cyber-shot DSC-T1.
Kameraet lanceres i denne måned i Japan og kommer kort efter til USA og Europa. Det fås i farverne rød, sort,
sølv og mørkeblå. Prisen på kameraet kendes endnu ikke. (kh)

M ere info: w w w .so n y.co m

Memory Stick
Dansk OpenOffice.org klar

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦*♦♦

Søg i 120.000 bøger
hos Amazon
Den amerikanske internetboghandel Amazon udvider nu sine servi
ces med at tilbyde søgning i
120.000 bøger. Tidligere har man
kun kunnet søge på bøgernes tit
ler, stikord og lignende, men nu
kan man søge i alle de 120.000
bøgers 33 millioner sider.
Man kan se den side, søgeordet
kommer på, og bladre en side
frem eller tilbage.
I øjeblikket er funktionen dog kun
tilgængelig på den amerikanske
udgave af Amazon. Der er endnu
ingen oplysninger om, hvornår ser
vicen bliver tilgængelig på den
engelske, tyske eller franske udga
ve af boghandlen.
Selv om 120.000 bøger kan lyde
af meget, er det under ti procent
af Amazons sortiment, (kh)

Mere info:
www.amazon.com
♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦

8 ■Privat Computer 12/2003

Tre uger efter den officielle lancering af den nye

siger projektleder Søren Thing Pedersen.

Open Office.org 1.1 præsenterede det danske
modermålsprojekt, DA.OpenOffice.org, med stolt

Parallelt med udgivelsen af den danske OpenOffice.org 1.1 åbnede www.O O oforum .dk. Dette åbne

hed den danske udgave af kontorpakken. Kontor

forum er for alle danske brugere af OpenOffice.org

pakken er komplet med tekstbehandling, regneark,
præsentationsprogram, tegneprogram, HTML-redi-

og StarOffice.
OpenOffice kører under Windows

gering samt databasegrænseflade. Desuden inde

(98/ME/NT/2000/XP), Linux (x86), FreeBSD og Solaris

holder pakken et åbent, standardiseret og fremtids

OS. (cs)

sikret XML-filformat.
I den nye udgave introduceres mange forbedringer

M ere info: d a .o p e noffice.org og w w w .O O oforum .dk

og funktioner, blandt andet indbygget enkelt-klik
fileksport til PDF, indbygget fileksport til Macrome
dia Flash, hurtigere opstart, forbedret understøttelse
af Microsoft Offices filformater, tilgængeligheds
funktioner samt en forbedret brugergrænseflade.
Med installationen af den danske OpenOffice.org
1.1 følger ordbogen "Den Store Danske Ordliste"
og danske skabeloner. Desuden kan brugerne ved
hjælp af kontorpakkens Open Source licens (LGPL &
SISSL) frit bruge, forbedre, ændre og distribuere
kontorpakken til enhver i ubegrænset antal.
- Den danske udgave af OpenOffice.org 1.1 er
resultatet af samarbejdet mellem et stort netværk af
oversættere og udviklere i og uden for Danmark,

OpenOffice er kommet i en ny version 1.1. som også
foreligger på dansk. Softwaren er Open Source.

Kortbølgeradio snart historie
DRs nyhedsudsendelser over kortbølgeradio til dan
skere fjernt fra hjemstavnen er snart en saga blot.
Ledelsen i Danmarks Radio mener, at radiotransmis
sion af nyheder, underholdning og information fra
årsskiftet skal erstattes af internet, telefon og fax.
Derfor har DR indledt forhandlinger med Kulturmini
steriet om at erstatte radiotransmissionerne via kort
bølge med en række andre tjenester.

En panter til din Mac
Apple har lanceret en ny version
af det populære operativsystem
Mac OS X, denne gang version
10.3. Den nye version har tidligere
haft kodenavnet Panther. Mac OS
X 10.3 indeholder nye versioner af
programmerne iSync, iPhoto, iMovie, iTunes og webbrowseren
Safari.
Panther indeholder dog også nog
le helt nye programmer. Blandt
nyhederne i version 10.3 er pro
grammet iChat AV, der kan benyt

- Med DRs nye tilbud kan brugerne få de program
mer, de ønsker, og på udstyr, de allerede har - et
almindeligt fjernsyn, en telefon, internet, en fax eller

tes til videosamtaler og videokon
ferencer samt sikkerhedssystemet

en fjernskriver, siger radiodirektør i DR, Leif Løns

FileVault.
En enkelt licens koster 129 dollars
(cirka 800 kroner), mens en
opgradering kan fås for 19,95 dol

mann.
Tjenesterne, som ligger klar 1. januar, er udarbejdet
i samarbejde med brugerne af kortbølgeradioen,
blandt andre danske søfolk på verdenshavene, (cs)

lars (cirka 125 kroner), (kh)

M ere info: w w w .d r.d k

Mere info:
www.apple.com/macosx

Få styr på gebyrer
Mybanker.dk, som overvåger priserne på bankmarkedet, har udviklet en gebyrberegner i samarbejde med For
brugernes Hus, tidligere Forbrugerinformationen. Baggrunden er, at bankerne i stigende grad skovler penge
ind på gebyrer: 6,4 mia. gebyrkroner i 1995 er i følge Finanstilsynet vokset til en netto-indtjening på 14,7 mia.
kroner i 2002.
- Bankerne må selvfølgelig gerne tjene på deres forretning. Men det skal være gennemskueligt for forbruger
ne, hvad de rent faktisk betaler. Det er det ikke i dag. Beregneren kan give forbrugerne bedre mulighed for at
sammenligne priserne - og det vil måske kunne give mere konkurrence om kunderne, siger IT-chef på
w w w .fi.d k, Morten Ellegaard.
beregneren indtaster man navnet på sin bank, hvor ofte der går penge ind og ud af løn
kontoen, om man bruger check, bankbog eller Visa/Dankort og så videre. Så regner
systemet ud, hvor meget man betaler i gebyr på et år på sin lønkonto - og fortæl
ler samtidig, hvad det koster i den billigste og i den dyreste bank.

i

Overblikket er gratis for den enkelte bruger. Men hvis man vil se alle bankernes
priser fra de dyreste til de billigste, koster det 20 kroner eller et medlemskab af
Mybanker.dk.
Også Økonomi- og Erhvervsministeriet er interesseret i at have så gennemsigtige
priser på bankforretningerne som muligt. Ministeriet har nedsat et udvalg, som
skal se på, hvordan man kan gøre det nemmere for forbrugerne at gennemskue

Erstatning for museskade
Som den første dansker er en
kvindelig ansat på Lego blevet til
kendt en erstatning på 250.000
kr. på grund af en museskade, der
er opstået på hendes arbejde. Det
er byretten i Grindsted, der har
afsagt dommen.
Arbejdsskadestyrelsen vil dog ikke
tilføje museskader til listen over
anerkendte arbejdsskader, som
automatisk giver ret til erstatning.
Inden det kan ske, vil styrelsen se
flere lægelige beviser.
Lego vil heller ikke uden videre
anerkende rettens afgørelse og
har derfor valgt at anke den. (kh)

bankernes gebyrer, (cs)

M ere info: w w w .m vb an ker.d k e lle r w w w .fi.d k

Ny designskærm fra Sony
Efterspørgslen efter fladskærme er stadig stigende, og producenter

Kinesisk e-handel
eksploderer

ne holder sig ikke tilbage med at lancere nye modeller. En af de
mere bemærkelsesværdige er den nye designskærm fra Sony,
SDM-HX73. Som billedet viser, adskiller skærmen sig fra konkur

Flere kinesiske web-butikker har
stor succes, og der forventes et

renterne ved, at der virkelig er brugt tid på udvikling af designet.

boom af nye e-handlende kinese
re. Dette er blandt andet sket for
flere online-boghandlere, der især
har nydt stor succes med salg af
bøger over nettet. Også handel
med antikviteter og frimærker er i

Det betyder imidlertid ikke, at der er sparet på de tekniske spe
cifikationer. Skærmen har indbyggede højttalere og en
opløsning på 1,3 megapixel. Derudover har den både traditio
nel d-sub-indgang og en indgang til det digitale DVI-D-format. Skærmen kan justeres og roteres, og med en synsvinkel
på 170 grader kan billedet nemt ses fra siden.

vækst.
Der er mindst 68 millioner kinese
re, der benytter nettet. Den

Modellen fås både i 17 og 19 tommer (SDM-HX93). Prisen
starter ved 3.400 kr.
Vil du have en billigere skærm med samme design, kan du kigge
på Sonys HS-serie. Skærmene er magen til HX-skærmene af udseen
de, men de har kun en analog indgang og ingen højttalere, (kh)

M ere info: w w w .so n y-eu ro p e.co m

Sony satser på smart design.

udbredte brug af internet har fået
vira på kinesiske computere til at
eksplodere. Det kinesiske ministe
rium for offentlig sikkerhed har
gennem to måneder undersøgt
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3G er i luften

antallet af inficerede computere.
Omkring 85 procent af kinesiske
computere blev i år ramt af virus.
Undersøgelsen viste tillige, at anti
virus-programmer stort set er et
ukendt begreb, oplyser BBC. (cs)

mens videosamtaler kommer til at koste 3

Det nye tredjegenerations

kroner i minuttet. Abonnementspriserne
kommer til at ligge mellem 149 kroner

mobilnetværk er kommet i luf
ten. Den 13. oktober kunne

og 449 kroner, hvilket inkluderer mel

den første 3G-telefonsamtale

lem 100 og 600 minutters gratis tale
eller videosamtale.
3G kræver specielle mobiltelefoner.

udføres på et dansk netværk.
Foreløbigt er det dog kun mobil
selskabet 3, der udbyder den nye

De fleste producenter har allerede

teknologi.
3G, der også er kendt som UMTS,

lanceret deres telefoner på det
danske marked, og de kan købes

gør det blandt andet muligt at føre

på nettet eller i din foretrukne

videosamtaler, hvor man kan se den,
man taler med. Det bliver også muligt at

♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

mobilbutik, (kh)

v

M ere info: w w w .3 .d k

se direkte tv på telefonen. 3 har allerede

Chip-børn

indgået aftaler om at vise danske fodbold

30 børn, hovedsageligt fra USA,
har det seneste år fået indopereret
en chip under huden for at sikre
dem mod kidnapning. Chippen
skal gøre det nemmere at spore
forsvundne og bortførte børn.
Chippen er udviklet af det ameri
kanske firma Applied Digital Solu
tions. Her er man overraskede
over, at deres produkt ikke er
kommet under huden på flere
mennesker, siden det blev introdu
ceret for omkring et år siden, skri
ver Comon.dk. Også andre IT-virksomheder arbejder på elektronisk
sikring af børn. Alcatel arbejder på
et system, der sender en SMS til

kampe, nyheder fra TV2 og meget mere.
Et af de store spørgsmål op til lanceringen var,
mange penge, man er villig til at betale i måned

O

ft'

hvad minuttaksten ville blive. Afhængig af, hvor
1 .-L

ligt abonnement, er minuttaksterne mellem 75 øre
og 1 krone for almindelige talesamtaler,

_______ _

i .

3G-telefoni kræver specielle
telefoner. For eksempel
Nokia 6650.

‘r

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

i

Ny Office fra Microsoft
Microsoft har netop lanceret den nye version af sin office-pakke,
Microsoft Office 2003. Mange af nyhederne i pakken handler om
bedre samarbejde mellem medarbejdere i en virksomhed. Samarbejdet
mellem de enkelte programmer er også forbedret, idet alle program
mer nu kan arbejde på data i XML-format. Det gør det også lettere at

forældrene, hvis lille Peter
bevæger sig væk fra i forvejen
aftalte områder, (cs)

overføre data til programmer fra andre leverandører end Microsoft.
Microsoft*

"^ 2 S S L m

Edition 2003

En anden nyhed er IRM (Information Rights Management), som sikrer,
at data ikke kan læses af uautoriserede personer. Med IRM er det også

♦♦♦

muligt at angive udløbstidspunkter for sine dokumenter - så sørger
Office-programmerne for, at filerne ikke kan åbnes efter dette tids
punkt.
Der er også blevet plads til et par nye programmer i Office-pakken. Det

Mobilen som sporhund
Telia overvejer at tilbyde danskere
mulighed for at lokalisere personer
via mobilnettet. Det seneste år tid
har svenskere og finner kunne
spore sig frem til børn, venner og
forældre via deres mobiltelefoner,
hvis ellers de eftersøgte har givet
deres tilladelse. Nu overvejer Telia
Danmark at indføre muligheden i

drejer sig om OneNote, der er en avanceret notesblok med indbygget
organisering af noterne, og programmet InfoPath, der gør det lettere at
arbejde med XML-dokumenter.
Office-pakken koster i standardudgaven 4.799 kroner og en opgrade
ring koster 3.699 kroner. En 30 dages prøveversion kan bestilles for

Microsoft har sendt ny version af Office-pakken på gaden.

Danmark herhjemme.
- Muligheden ligger der, og det er
noget vi har talt om. Det er natur
ligt, når det virker i Sverige og
Finland, siger direktør for Telia
Mobile Danmark, Jesper
Brøckner.
Servicen har været flittigt brugt
især i Finland. Derfor overvejer

75 kr. på Microsofts websted, (kh)

M ere info: w w w .m icro so ft.co m /tlanm ark/products/office2003/e ditions

Digitalkamera i nøgleringen
Philips nye digitalkamera hører afgjort til blandt de mere specielle produktlanceringer i denne
måned. Kameraet er nemlig indbygget i en nøglering, så man altid har det ved hånden.
Enhver James Bond-spire med respekt for sig selv må naturligvis eje sådan et kamera, mens

teleselskabet at gøre det lovligt
for finske forældre, at tilmelde
deres børns mobiltelefoner til spor
tjenesten - uden at spørge børne
ne, der i så tilfælde skal være
under 15 år. (cs)

den seriøse fotograf nok springer det over på grund af opløsningen, som kun ligger omkring
300.000 pixels. Philips lover dog, at kameraet ved hjælp af en speciel teknologi tager billeder
af en kvalitet på 1,3 megapixel.
Ser man bort fra billedkvaliteten, er kameraets specifikationer gode. Det vejer kun 35 gram,
og kan sluttes direkte til en USB-port uden kabel. Når kameraet er placeret i USB-porten, bli

Mere info: www.telia.dk

ver dets batteri automatisk opladet.
Billederne gemmes i den interne hukommelse på 64 megabyte, hvilket giver plads til 400
billeder i kameraets kvalitet.
Vi har ikke haft held til at finde en dansk distributør af produktet, men det kan købes
direkte på Philips webbutik for 100 dollars - cirka 630 kroner, (kh)

M ere info: w w w .d o yo u rth in q .p h ilip s.co m
Enhver James Bond-fans drøm: Et digitalt kamera i en nøglering.

►

- ‘j B B B B B f c .j & l

' W

H

Æ fL

-•/. » V L

» v .

B f c l f c f l h ■
i ^ r

. Æ.v*

1

*T\

©r
_>v"•S

B

a

i

■

i-.*

S

• •

t i "

ir “s

lV ^ g 1J B ^ b 3 C , t
* ''soJkJ.IL-

~

a

/. V C I m 1*

f

jh

Æ

v*.

' i

a

' i

7

< w

r

;

a

* ■

V,
«u
P , V 3 .’ Jh i ' j r j C ’ " ^ | >* k ’
J* -'
1
.'-5
9
$®\

..«* ‘ •

L ^ ^ V

>W

r

k

^ af *
^

,

j

*”

i

/

i

*

.

* å >W

an

35t *jf’^2^

JT

/

i t e f r g

? !

*

«

v

•
•
•. 3T
‘v*
-&2t .:■... /<»

r

kJ r

;
y

.
t

t ? ’" '

^ • -,• ,'

Æ

•‘•'‘’ØRr

•

.(
*..

,

‘

C j5 >

*/T

e i

% i^ V

J
j

.
_'L-,* "ijsKiS'i&g®«”.?.* o# <

1

u

t

>'4 r a f r

*m K

- •

.

.

. «

>

C

i

_

)

| W v H

p

>

t

■

B H
^

* å i ' . . '

u f 1 •* i w X

' W> * w

i :

f

4

^

r

t

>

‘

-

b h

.
’

4

hla

.

tt

•
M <• ■
*'> ■^ f j k
** , r \ ^ i * •
-i? ..’*
y

v

f

e

. >

. -'

vJr
4( 1«

^

. T r

4_- »

*

•

•

'm t -

-

-

^

1

*

•

. /.

lf*

. * :

^
•

*▼ .

4

^

*

v ~

'

' ' ‘4 ^ > v M u Q £ 8 W w v 3 M C £ v l t ^ ^ ^ ^ K ^ 4

•

.

-

.

’

* X * T
*

i

/PtCr
!^
^

~

«

"* ^

C re a tiv e J u k e b o x Z e n N X - N år liv sk v a lite t er a fg ø re n d e
Medbring hele din m usiksam ling! Den nye Jukebox Zen NX kan indeholde op til 8000* af dine
farvorit sange. Af andre herligheder kan nævnes 14 tim ers afspilning pa én opladning, oplyst LCD
display samt det anerkendte og praktiske Creative navigationssystem .
Se også de andre smarte MP3 afspillere fra Creative Labs: www.europe.creative.com/mp3players
© 2003 Creative Technology Ltd. All rights reserved. The Creative logo is a registered trademark. All brand and product nam es listed
are tradem arks or registered tradem arks of their respective holders. *) B aseret pé 4 m inutter i W MA eller M P3 format i 128kbps.
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Afhængig af mobiltelefonen

A
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XGA-fladskærm i 61"

Kan man blive
afhængig af SMSbeskeder?

Man hører meget om farerne ved mobiltelefoner og strålingen fra

NEC, der kun så småt er på vej ind
på det danske marked, har specia
liseret sig i at lave professionelle
skærmløsninger til for eksempel
virksomhedspræsentationer. Det

dem. Den engelske doktor Mark Collins ved The Priory Clinic i
London har imidlertid fundet en ny fare ved mobiltelefonerne.
På klinikken afvænner man blandt andet stofmisbrugere, og man
har iagttaget, at mange benytter mobiltelefonen som et alternativ

ligger udenfor den almindelige
pengepungs rækkevidde, men der
for er det da alligevel fristende at
sætte sig til at drømme om topmo
dellen, der er hele 61" stor. Så bli
ver det sjovt at spille Max Payne 2.
En anden sjov feature i alle skær
mene er den indbyggede funktion,
der digitaliserer al analogt input -

til stofferne. Således har nogle af klinikkens patienter sendt SMSbeskeder syv timer i træk, og mange bruger lang tid på internettets
chatfora.
Doktorens bekymring skyldes, at afvænningen forsøger at fjerne pati
enternes trang til virkelighedsflugt, og han frygter, at mobiltelefonerne
også kan bruges som flugt fra virkeligheden.
Blandt skaderne ved afhængighed af mobiltelefoner nævnes blandt
andet de fysiske, som forstrukne led og muskler, men der er også sociale
konsekvenser. Det ses eksempelvis, når man begynder at sende SMS-beskeder
under en romantisk middag. Afhængigheden har naturligvis også økonomiske

smart! (mb)

Mere info: www.nec.se

konsekvenser, når telefonregningen skal betales, (kh)

Skype dødsdømt af Wall Street Journal
Lee Gomes fra den dagsordenssættende avis Wall Street Journal

e1

har, otte uger efter beta-lanceringen, allerede dødsdømt Skype,

O-

Opera i BenQ-telefon

nende smartphonemarked. P30
hedder den, og forventes på gaden
i første kvartal af 2004. Det er der
sådan set ikke noget nyt i, det nye
er, at firmaet har lagt sig fast på at
bruge Opera-browseren i telefon
en, der i øvrigt er baseret på Symbians telefonsoftware. Dermed stil
ler BenQ sig i gruppen af produ
center, der også inkluderer Nokia,
der er faldet for det effektive styre-

•
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Download now ( ils h ec|

måneden for varen, kan være lige meget. Måske er telefonen

BenQ er på vej med endnu en
smartphone til et i forvejen bug

C. C O M A

Sfcyp«' fct P2P tatophony mat |u*t wortca

Næsten direkte henvendt til Skypes bagmænd, der også stod
bag Kazaa, skriver han: "Gratis musik er en god idé, men gratis
telefoni i et marked, hvor folk i forvejen kun betaler 300 kr. om
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der leverer telefoni over internet via p2p-lignende teknologi.

tt •* i
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ikke en audiofil drøm, men den er i det mindste stabil." En af

What i« Skype?

Kazaas bagmænd, svenskeren Niklas Zennstrom, svarer igen til
The Register, hvor han udtaler, at "Gomes sammenligner et pro
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dukt, der kun har været i beta-test i otte uger med noget, der
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har eksisteret siden dinosaurernes tid. Jeg tror ikke ligefrem, at

c

Calling pam eb
'rxi’TQ

samtlige amerikanere bruger mindst 300 kr. på musik, som de
Ort MlMO)
S * .p «
p si
*or Simr, MiNSmc

gør på telefoni". Om Skype kan overleve, vil tiden vise. Her på

irtast **

Privat Computer synes vi dog, det er en fremragende idé, som

Is

du kan læse om andetsteds i bladet, (mb)

Wall Street Journal tror ikke på Skypes tele
foni over nettet.

M ere info: w w w .skyp e.co m
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Foretrukne
1. M obilt fjo lle ri.
Nokias N-Gage-telefon har udløst megen moro - ikke mindst
fordi man ser ret dum ud, når man taler i den. Hvor dum, kan
man se på denne grinagtige side.

Link: w w w .sid e ta lk in .co m
2. Strindberg og H elium .
Fire små tegnefilm om den livstrætte skuespilforfatter August
Strindberg og hans hidtil ukendte sidekick Helium. De giver
ikke meget mening, men sjovt er det.

Link: strin d b erq an d h eliu m .co m
3. Open so u rce galo re.
Sourceforge er hjemsted for tusindvis af open source-projekter, heriblandt kendte og elskede programmer som BitTorrent
FileZilla, CDex og VirtualDub.

Link: so u rcefo rq e.n et
4. Alt om m usik.
All Music Guide (AMG) er musikkens svar på IMDb.com - et
slaraffenland for den musikinteresserede med biografier,
diskografier, anmeldelser og meget mere.

Link: w w w .a llm u sic.co m
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Y2K - VERDENS UNDERGANG ER NÆR!
For fire år siden
gik det meste af
den vestlige ver
den i selvsving
over noget, som
man kaldte År
2000-problemet.
Skulle du være én af de lykkelige, der har
glemt alt om vanviddet, så handlede det
altså om, at computere internt kun brug
te to cifre til årstal, og det skulle angive
ligt medføre, at alverdens computere
brød sammen, når det interne ur pludse
lig skiftede årstallet fra 99 til 00. Proble
met var opstået, fordi man i sin tid slet
ikke havde overvejet konsekvenserne årtusindskiftet lå simpelthen for langt
ude i fremtiden.
Som bekendt skete der intet i den ret
ning - en stor del af verdens befolk

ning vågnede godt nok op med bræk
på tøjet og meget ondt i hovedet, men
da vi tændte vores computere, snurre
de de lige så lystigt som de plejede.
Privat Computer skrev selvfølgelig
også om dette tidens store samtaleem
ne, men til vores forsvar skal det
siges, at skribenten manede til besin
dighed. Selv om både tekniske og reli
giøse dommedagsprofeter tordnede
løs om den vestlige civilisations under
gang, så var det i realiteten de færre
ste, der ville blive ramt af problemet.
Hvor fik han ret...
Det eneste gode ved hele hysteriet er,
at vi ikke behøver bekymre os om den
slags problemer igen... I hvert fald
ikke før vi skifter fra år 9999 til år
10.000 - og det gider vi ærlig talt ikke
tænke på lige nu. Godt nytår!

DET NOSTALGISKE HJØRNE

p MpiJTe I

system og en overlegen internetbrowser, (mb)

Xbox 2: Glem dine gamle spil

Mere info:
www.opera.com.

Microsoft er gået nye veje i sammensætningen af

♦♦♦ ♦♦♦

den kommende Xbox 2. Den oprindelige Xbox som
vi kender den, er baseret på X86-teknologi fra Intel,

Ricoh bliver mindre

men den næste generation af konsolmaskinen ser

Ricoh er nu også sprunget
med på vognen med at
lave små digitalkameraer,

ud til at blive baseret på cpu'er fra IBM, i/o-chipset
fra SiS og, som annonceret tidligere på året, grafik

der ikke nødvendigvis har
de store opløsninger, men

teknologi fra ATI. Skiftet anses for et besynderligt
træk rent marketingsmæssigt, da dette skift over

som til gengæld er handy at
tage med rundt - de har som de

hele linien kommer til at betyde en del for bagudkompatibiliteten. Microsoft risikerer at lave en

fleste andre kigget misundeligt på

maskine, hvorpå du ikke kan spille dine gamle Xboxspil, og det kan blive katastrofalt for introduktionen

Canons succes med Ixus'erne.
Ricoh Caplio RR211 vejer kun 110
g og har 4x digital zoom.
Opløsningen ligger på 1.92 effek
tive megapixels, og det giver
kameraet mulighed for at tage bil
leder i opløsninger op til 1600 x

Du kan muligvis ikke
bruge dine gamle Xbox-spil i Xbox 2.

af Xbox 2. Det var for eksempel et vigtigt salgsargu
ment for Sony, da de introducerede PS2, at man
kunne spille de gamle PS1 -spil på den. Lad os håbe,

M ere info: w w w .xbox.com

Microsoft ikke begår samme fejl.

1200. Caplio RR211 s er baseret på
SD-kort, som kan udvides op til
256 MB. Den kan også optage
video i mindre opløsning, (mb)

8,5 GB dvd'er til april

DVD+RW med 8,5 GB kommer til april.

Mere info:
www.ricoh.com

Hvis du hører til dem af os, som er rig
tigt godt og grundigt irriteret over, at
en backup af din yndlingsfilm skal fyl
de to DVD+R-skiver, så er der godt nyt
til dig. Fra april kommer der et ekstra
lag på visse dvd-skiver, og det bety
der, at kapaciteten for de nu så popu
lære medier næsten fordobles til 8,5
GB. Det er DVD+RW-alliancen, der
lancerer de nye skiver og tilhørende
brændere. Teknologien er delvist

♦J*«£♦

udviklet af Philips, der er en del af den omtalte alliance. Blandt de andre medlemmer af alliancen, der har

Mobil talegenkendelse

udviklet DL (double layer)-udgaven af DVD+R-mediet er Verbatim, der allerede i forvejen sidder på en god , stor
bid af dvd-mediemarkedet. DVD+RW-alliancen påstår, at de kan sælge fire gange så mange dobbeltlags

Microsoft har annonceret, at deres
PocketPC- og smartphone-styresystemer snart vil understøtte tale
genkendelse. På den måde kan

DVD+RW-drev end det antal DVD-RW-drev, der sælges p.t. (mb)

M ere info: w w w .d vdrw .com
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BLUEJACKING
Det er næsten en naturlov, at
når en ny teknologi begyn
der at blive almindeligt
udbredt, så vil der også ret
hurtigt være nogle, der fin
der ud af at udnytte tekno
logien på alternative måder.
For eksempel havde mobil-producenterne næppe tænkt sig, at deres
kameratelefoner skulle bruges til at
knipse billeder op under kvinders skør
ter eller henover døre på offentlige
toiletter.
Første eksempel på anderledes udnyt
telse af Bluetooth-teknologien er imid
lertid mere uskyldig. ”Blue-jacking”
kaldes trenden, der i al sin enkelhed
går ud på at sende beskeder til andre
mennesker, der har ladet Bluetoothforbindelsen i deres telefon, PDA eller
laptop stå åben. Hvis man befinder sig

C O M A
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Input/Output
i et godt overfyldt offentligt rum, er det
ret nemt at gøre det anonymt, og der
med give sine uskyldige medmenne
sker et lille chok. Den nemmeste måde
at bluejacke på, er at oprette en kon
taktfil i sin telefon eller pda, som man
for eksempel giver navnet ”Du er lige
blevet bluejacked.” Derefter sender
man beskeden af sted, og ser sig om
efter folk med befippede ansigtsudtryk.
Det bliver selvfølgelig først rigtig sjovt,
når man direkte retter beskederne mod
sine uskyldige ofre og for eksempel
kommenterer folks frisure eller på
klædning - og det allersjoveste er selv
følgelig, at de færreste mennesker vil
ane, hvor beskeden kommer fra.
På websiden www.bluejackq.com kan
du læse mere om fænomenet, men
skynd dig - det er højst sandsynligt
bare en døgnflue.

NØRDKULTUR

Vinteren er en dejlig tid for os med et unaturligt
forhold til vores computere. Kulde, sne, regn og
stormvejr er nemlig den perfekte undskyldning for
at blive inden døre og spille eller rode med sin
hardware. Og ingen ved deres fornufts fulde brug vil forsøge at
overbevise dig om, at det er bedre at gå ud i den friske luft.
Og så er der jo også den tilstundende jul, som for folk med
rige familier er en enestående chance for at få fingre i al den
hardware, man ikke lige selv fik råd til i årets løb.

3G-telefoni er her, og er formodentlig kommet for
at blive. Det er fint nok. Desværre følger der i
slipstrømmen en debat om strålingen fra mobil
masterne, der i lighed med debatten om GSM,
Mikroovne og Kyotoaftalen er fyldt med følelsesmæssige
udbrud og ikke fornuft. Og det hjælper ikke, at medierne kører
med på hysteriet. Strålingen er farlig nok, og selvfølgelig skal
den både undersøges og diskuteres, men skal vi nu ikke gøre
det med hjernen i stedet for maven?
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man via talekommandoer ringe
folk op, vælge musik i Media Player, tjekke datoer i kalenderen med
videre, mens man for eksempel
holder hænderne på rattet i bilen.
Microsoft har forsket i ti år for at
nå frem til en talegenkendelse,
der fungerer, og skulle efter sigen

BenQ brænder dvd'er med 8x

de have nået målet. Her på bladet
forholder vi os skeptiske, da ingen

auu

BenQ

OVD'RaWrttafata
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}

BenQs nye dvd-brænder kan brænde op til
8x hastighed.

tidligere implementerede talegen
kendelsessystemer har fungeret
endnu, (mb)

Mere info:
www.microsoft.com
BenQ fordobler hastigheden på dvd-brænding med deres nye brænder, DW800A. Drevet klarer 8x brænding
på DVD+R og 4x genskrivning på DVD+RW. En hel DVD+R-skive tager således kun ti minutter at skrive, hvilket

USB Memory-stick
fra Iomega på 15g
Så bliver det næsten ikke lettere.
I jagten på at lave de mindste og
letteste hukommelses-stænger til
USB/har Iomega taget føringen,
i hvert fald når det gælder vægt
og kapacitet. 15 g er Iomega
mini USB 2.0 nede på, og under
støtter - som navnet antyder USB 2.0 til overførsel. Til
gengæld kan den fås i kapacite
ter helt op til 1GB, og det til den
forholdsvist overkommelige pris
af 2690 kr. Den kommer i han
delen her i december, så den er
klart en af årets gaveidéer, (mb)

Mere info:
www.iomega.com

er en halvering i forholdt til de nuværende drev. En ulempe er dog, at DW 800A ikke kan skrive til DVD-R og RW-skiver, men den læser de fleste af sidstnævnte fint. Derudover kan den "prale" af 24x cd-r-brænding, 10x
cd-rw-genskrivning. BenQ vil gerne tække hjemmevideopublikummet med det nye drev, og vedlægger pro
grammet Qvideo, der med et enkelt klik kan overføre video fra f.eks. DV til dvd. Programmet kan dog også
hentes gratis fra BenQs hjemmeside, så det skal ikke være derfor, man hiver penge op ad lommen og investe
rer i DW800A. (mb)

M ere info: w w w .b en g .co m

C R E A T IV E

Fleksibelt webcam fra Creative.
Det nye Creative WebCam NX er fleksibelt i mere end én forstand. For det første
kommer kameraet monteret på en fod, der både kan sættes på laptop-skærme,
almindelige skærme, fladskærme og borde, så der aldrig mere er problemer med at
få det hele med. Men derudover har kameraet vidvinkellinse, der kommer godt ud i
hjørnerne. Og nu vi er ved billederne: kameraet kan klare 1.2 megapixels opløsning
til stillbilleder og videooptagelser i 640 x 480. Med den medfølgende software kan du
endda sætte kameraet til at fungere som "spionkamera", som først aktiveres i det øje
blik, noget bevæger sig foran det. Hvad enten du vil bruge det til at overvåge hjemmet
eller lave registrering af fuglelivet i dit nærområde, så er det nemt at have med at gøre.
Kameraet indstiller selv hvidbalance og blænde for at kompensere for f.eks. dårlige
lysforhold, og der er oven i købet en digital zoom indbygget. Prisen er heller ikke
helt skidt: kameraet kan erhverves formedelst 649 kr. (mb)

M ere info: w w w .cre a tiv e .co m .

Creatives nye webcam kan bruges alle vegne.

Dell hopper
på GPS-vognen
I lighed med blandt andre HP og
Medion er Dell hoppet på GPSvognen og har indgået samarbej
de med Hollandske TomTom om
at levere en pakkeløsning med
pda og GPS-modtager. Det er
TomToms Navigatør 2-system,
der følger med en Dell Axim i
pakken. Som i få af de andre
tilfælde slutter man ikke sin Axim
til gps-recieveren via bluetooth,
men via kabel, og det bliver der
for lidt klodset at skulle bruge
systemet udenfor bilen, hvilket er

Dansk mester i e-handel?
"Spar tid, spar penge" var temaet, da startskuddet
lød til konkurrencen om at blive dansk mester i e-

sler erfaringer, networker og bliver underholdt,

handel. Den anerkendte konkurrence, som nu fore
går for femte gang, er åben for alle private og

ministeriet, Microsoft Danmark ApS, Cisco Systems
Danmark A/S, KMD A/S, PBS International A/S, UNI-

offentlige virksomheder, der driver handel og service

C, Dagbladet Børsen, Foreningen for Dansk Internet

over internet. Vinderne kåres ved en storstilet prisfest
den 5. februar 2004, og Videnskabsminister Helge
Sander overrækker priserne, som også kan vindes i

Handel og IT-Brancheforeningen. (cs)

M ere info: w w w .e h a n d e lsp rise n .d k

offentlig sektor for god service og for bedste offent
lige indkøber over internettet.
E-handelsprisen 2004 uddeles i fire kategorier:

ærgerligt. Til gengæld er det bil
ligt: Dell Axim med TomTom
Navigatør 2 Wireless koster 3056

e-handel til virksomheder, e-handel til forbrugere,
bedste e-service og bedste offentlige indkøber over

kr. (mb)

internettet. Som noget nyt i e-handelsprisen 2004 er,

Mere info:
www.dell.dk.

e-handelsprisen 2004 er arrangeret af: Videnskabs

at deltagerne i høj grad bliver bedømt på de doku
menterede fordele, de giver deres kunder. Det kan
være sparet tid, bedre service eller sparede penge i
forhold til handel i den fysiske verden.
Det er også nyt, at prisfesten består af en faglig kon
ference om eftermiddagen, der går over i et aftenar
rangement, hvor vinderne afsløres. Det bliver dagen

/ år er det femte gang, at e-handelsprisen uddeles

hvor e-handlende fra hele Danmark mødes, udvek

og årets motto er: Spar tid, spar penge.
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iTunes - nu også til Windows

Herning vælger
digital signatur

Apples software-jukebox, iTunes, er nu også

Herning kommune bliver den
første, der helhjertet kaster sig
over den digitale signatur. Frem
over vil borgere og medarbejdere i
kommunen lettere kunne få
adgang til den kommunale forvalt
nings mange funktioner og krinkelkroge via installation af digital
signatur-software. Måske er det
fordi forskningsministeren er bor
gmester i Herning? KMD, TDC,
Swan Distribution og Computer
Associates, der står bag den digi
tale signatur, er dog allerede i

kommet i en Windows-udgave. iTunes er en
integreret musikafspiller og musikbutik. Det er
muligt at hente tusindvis af forskellige sange
direkte fra internettet - lovligt vel at mærke og
selvfølgelig mod betaling. Butikken kan dog
indtil videre kun bruges, hvis man bor i USA.
Selve jukeboxen kan man dog bruge overalt,
og selv om den kan være tung at danse med
hukommelsesmæssigt, er den et forfriskende
pust i forhold til de klodsede Windows Media
Player og MusicMatch Jukebox.
iTunes har længe været tilgængelig for Macbrugere, og der er allerede solgt mere end ti
millioner sange gennem tjenesten - det svarer

gang med at forhandle med andre
kommuner, (mb)

Mere info: www.kmd.dk

til cirka en halv million sange om ugen. Dette gør iTunes til den mest populære musiktjeneste på nettet, og den
overgår Microsofts MSN Music Club med flere længder, (kh)

M ere info: w w w .ap p le.co m /itu n es

________________

ALi bygger bro mellem USB og IDE

RU

Forestil dig at kunne koble din IDE-afhængige dims (alt lige fra CF-kort
over DVD-brændere til IDE-harddiske) til en anden dims, der er USB
2 .O-kompatibel, uden at have en pc som bro. Ville det ikke være dej
ligt? Denne fremtidsdrøm er måske ikke så langt væk. I hvert fald har
producenten Ali nu iværksat masseproduktion af en enkelt chip, der
fungerer som controller og som kan udføre netop ovenstående trick.
*|»

Nu mangler vi så bare, at nogen putter den ind i smart plastikkasse og
sælger den som adapter, (mb)

T A IW A N 5 1 0 1 ^

PSP-billeder på nettet

M ere info: w w w .a li.co m .tw

Kort før redaktionens slutning
dukkede der billeder op på vores
skærme af den nye Playstation
Portable, først i form af nogle
GameBoy Advance-lignende hånd
holdte enheder, men siden hen

IDE til USB 2.0 er ikke så langt væk med Alis nye controller.
—

dukkede der nogle andre billeder
op, der i højere grad ligger i for
længelse af den "horisontale"
trend, som f.eks. Nokia N-Gage
også bygger på. Det glatte, blålige
design tyder godt for PSPs fremtid,
og vi glæder os her på redaktio
nen til rent faktisk at få skidtet
mellem hænderne, (mb)

Fingeren som telefonrør
Når vi stikker fingrene i ørene er det som regel et
tegn på, at vi ikke gider høre mere vrøvl. Men en
skønne dag i en ikke så fjern fremtid, kan det blive
et tegn på nøjagtig det modsatte. Den japanske
mobil-producent NTT DoCoMo har netop præsente

Mere info:
www.playstation.com

ret en Dick Tracy-agtig armbåndsur-telefon, der bru
ger ejerens finger som telefonrør.
Finger Whisper, kalder firmaet telefonen, der
omsætter lyd til vibrationer, som igen bliver omsat
til lyd, når man stikker fingeren i øret. Som om det
ikke var syret nok, så besvarer og afslutter man sine
opkald ved at røre ved tommelfingeren med pege
fingeren. Brugeren taler ind i en mikrofon i arm
båndsuret, og i stedet for at indtaste nummeret,
siger man det bare højt.
Flere nyere headsets til mobiltelefoner bruger også
vibrationer til at transmittere lyd - her er det bare
det menneskelige kranium, der bliver brugt som
medium for vibrationerne.
NTT DoCoMo har endnu ikke meldt ud, hvornår en
kommerciel version af Finger Whisper kommer på
markedet. Der er heller ingen forlydender om, hvor
dum man rent faktisk ser ud, når man bruger tele
fonen. Men det vil tiden vise. (sk)

M ere info: w w w .nttdocom o.com /corebiz/ubiauity
1
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Bredbånd på kun to megabit? Det er lidt som at
kysse sin søster. Selv om hun ser godt ud og alt mu
ligt, er det ikke helt rigtigt. I denne artikel ser vi på,
hvilke muligheder vi har for at få den virkelige
vare: rigtigt, hurtigt bredbånd.
år man skal have bredbånd i
D an m ark, investerer m an ty 

get ubeskedent - fo r Very High

pisk i en A D SL-fo rb ind else.

hastigheden er bestem t ikke dårlig.

N

De fleste danske internetudbydere
tilbyder A D S L med en o verfø rselsh a
stighed på m aksim alt to m egabit i
seku n d et - d o w n lo ad vel at m æ rke.

m egabit upload. Det er væ sen tlig t

De data, m an selv sender, overføres

hurtigere end de m uligheder, vi har

typisk kun med 512 kilobit i se ku n 

på denne side af Ø resund. Prisen
kan vi heller ikke slå dem på - den

dog gøre det bedre, hvis m an insi
sterer på, at m an har brug fo r en er
hvervsløsning - men så bliver prisen
naturligvis også det højere.
M en kan det egentlig kaldes rig

m ånedlige pris fo r en sådan fo rb in 
delse er 3 2 0 svenske kroner - sva
rende til cirka 2 7 0 d anske kroner.
V D SL er - ligesom A D S L - baseret
på de eksisterende telefo n kab ler

tigt bredbånd, når hastigheden er

også kaldet det rå kobber. Endnu er

to m egabit den ene vej og en halv

V D SL ikke blevet standardiseret, og

m egabit den an d en? Selv om fo r

d erfo r er m ange Internetudbydere

bindelsen naturligvis er bredere end
det m odem , man sad m ed fo r år til

tilb ag ehold ende med at benytte
den. Standardiseringen skal fo re ta 

bage, er der stadig et stykke vej til

ges af en organisation kaldet VDSL-

at se fu ld skæ rm s-tv over In ternettet.

alliancen. Den består blandt and et
af store virkso m hed er som C isco,

ver vedtaget som standard i slu tn in 
gen a f året.

Lad os prøve at forestille os en ver

Texas Instrum ents, N okia, Ericsson
og Telia. Når virkso m h ed er endelig

den, hvor Internettet og bredbåndet

enes om en standard, er der im idler

Trådløst bredbånd

virkelig har revolutioneret vores hver

tid udsigter til m eget høje o verfø r
selshastigheder - op til 55 m egabit i

Hvis man ikke er til kabler, kan man

Hvad skal der til?

dag, som vi læ nge har hørt, at det
ville. Forestil dig, at vi udveksler bille

sekund et.

kigge på Fixed W ireless Access
(FW A). FW A blev tidligere spået en
stor frem tid, som den teknologi der

der og film med hinanden - at du
kan se film fra dit hjem , m ens du er

ADSL nummer 2

skulle slå AD SL af banen. Med FW A

på arbejde, se live fodboldkam pe og

Hvor der er stand ard isering sp ro b le

skal man ikke træ kke kabler for at

m eget m ere direkte på Internettet.

m er med VD SL, er A D SL2-stand ar-

kom m e på Nettet - teknologien er
fuldstæ ndig radiodrevet, og overfør

delser, en to m egabit A D S L, tager

den allerede på plads. O verførsels
hastigheden er noget højere end

det over en tim e at o verfø re en gi

ved traditionel A D SL, nem lig op til

m egabit er ikke unorm ale. Det eneste

gabyte data. Det er alt fo r læ nge,

hardw are, der skal installeres, er en

hvis m an skal bruge bredbåndets

12 m egabit i seku n d et. Ligesom
A D SL benytter A D SL2 sig af de eksi

m uligheder fuldt ud. De teknologier,

sterende kobberforbindelser, så det

vi har set i dag, giver os kun adgang

ikke er nødvendigt at træ k k e nye
kabler ud til fo rb ru g ern e.
Som næ vnt er A D SL2-stand ard en

Selv med en af dagens to p -fo rb in 

til et lille hjørne af alle de tin g , rig
tigt bredbånd gør m uligt.

16 “

Når det svenske Bredbandsbolaget
leverer en V D SL-fo rbindelse, er det
med 10 m egabit d o w n lo ad og 9

det. Nogle internetud b yd ere kan

Med A D SL2+
bliver o v e rfø rse ls
hastigheden
forøget til 25
mb/s - se det er
rigtigt bredbånd!
Det fo rven tes, at
A D SL2+ bliver
vedtaget som
standard i
slutningen af året.

Speed Digital Subscriber Line, og

selshastigheder på mellem 2 og 34

sender på 35 gange 35 centimeter.
I D anm ark udbydes FW A til pri
vate af So no fo n . De tilbyder dog
kun o verfø rselshastig hed er på op til
fire m egabit. Det er selvfølgelig lidt

allerede på plads, og det giver sta n 

bedre end A D SL, m en det er stad ig 

Hurtigt ADSL

dardiseringsudvalget tid til at a r

væ k ikke revolutionerende.

Når det gæ lder bredbånd, er sven
skerne fo r en gangs skyld bedre stil

bejde på en ny standard: A D SL2+ .

Bedre ser det ud fo r erhvervslivet,
der gennem virkso m hed en D anske

let, end vi er. Derovre få r A D SL-for-

stigheden fo rø g et til 25 m egabit i

Telecom kan få FW A -adgang med

bindelser hård ko n ku rren ce af nye
VD SL-forbindelser. V D SL står - m e

seku n d et - se det er rigtigt bred

en overførselshastighed på op til 34

bånd! Det forventes, at A D SL2+ bli

m egabit i seku n d et. Selvom D anske
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Sonofon: www.sonofon.dk
D anske Teleco m : www.dansketelecom.com
D ansk Bredbånd: www.dbnet.dk
S E A S : www.seas.dk
N ESA : www.nesa.dk
NVE: www.nve.dk
B redbandsbolaget: www.bredband.com
det tråd lø se p arcelh u skvarter i Ølstykke:

www.falki.net
• • . om V D S L: www.vdslalliance.com
•>r ■*.*.*•'

Telecom hovedsagelig henvender sig

som flere elkab ler udskiftes, bliver

delser til private kaldes for Fiber To

til erhvervskunder, er der også en

større og større o m råd er d æ kket.

The Hom es (FTTH) - eller på dansk:

ch an ce for private. Et p arcelh u skvar

Du skal med andre ord tæ n ke to

Fiber til hjem m ene.

ter i Ø lstykke har lavet et fæ lles

gange, fø r du bliver hidsig over at få
din m orgensøvn fo rstyrret af en a r

tråd lø st lo kaln etvæ rk, hvor de bru
ger FW A til in tern etad g an g en .

Sæt strøm på dit Internet
Det er imidlertid ikke kun de traditio
nelle Internetudbydere og teleselska
ber, m an skal holde øje m ed, når
man vil se, hvad der sker på bred
båndsfronten. Alle danske husstande

Det er im idlertid ikke en sim pel

bejder med et tryklu ftsb o r - m åske

opgave at give fib erfo rb in d elser til
alle danske hjem . A len e n ed g ravn in 

er han i virkeligheden ved grave en

gen af alle kab lern e vil koste en fo r

info rm atio nsm oto rvej ned til dig.
Sådan gik det fo r eksem pel i den

m ue. I tider, hvor teleselskab erne

sydsjæ llandske by Præ stø, hvor el
selskabet SEA S sam m en med Intern etfirm aet D ansk Bredbånd har til

og udbygge m o b ilnetvæ rk, er de

har brugt m illiarder på at opbygge
ikke specielt interesserede i endnu
en g igantinvestering .

er koblet op på el-nettet, og elvæ r

budt ti m egabit Internet til sam tlige
husstand e. Prisen er 4 0 0 kroner om

Hvad er planerne?

kerne er ved at få øjnene op for, at

m åneden - m en så inkluderer det

Vi ville gerne have skrevet, at alle de

de m åske sidder på en guldgrube.

også et te le fo n ab o n n e m en t. Udover

nye, sp æ nd en d e b red b ån d stekn o lo 

SEA S er elselskab erne NVE og Nesa

gier er lige på trap p ern e i D an m ark.

langt frem m e i arbejdet med at u d 
vide elkab ler med fiberkabler.

K o n kurrencen på b red b ån d sm arke
det er im idlertid så hård, at ingen af

udskiftes, er m ange elselskaber be

Fiber til hjemmene

de store aktø rer vil fo rtæ lle, hvad de
planlæ gger. De er sim pelthen bange

gyndt at læ gge fib erkab ler ned ved

Det er im idlertid ingen naturlov, at

for, at ko n ku rren tern e løber med de

siden a f. Disse kan bruges til at give
beboerne sæ rdeles hurtige Internetforbindelser. Endnu er det kun en

det skal væ re elselskab erne eller a n 
dre, der i forvejen har forbindelser

gode ideer fo r næ sen af dem . D er

De vedligeholder i forvejen et af
landets m est o m fatte n d e lednings
net, der sikrer strøm til alle d an 
skere, og efterhån d en som kablerne

lille del af landet, der er d æ kke t af
de nye kabler, men efterh ån d en

til husstandene, der skal levere

fo r kan vi ikke gøre and et end at

frem tid en s fiberforbindelser. Selve

væ b n e os med tålm odighed og se,
hvornår rigtigt bredbånd bliver hver

strategien om at levere fib e rfo rb in 

m ands eje i D an m ark.
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^mvorfoi^fmide hundreder af
kroner efter telefonselskaberne,
når de i forvejen flår dig for din ÅDSLforbindelse. Vi viser, hvordan du, helt gratis,
kan føre telefonsamtaler over din Internetforbindelse.

elv om vi har få e t e-m ail og in-

IP-protokollen er - ligesom Inter

Det er klart, at der kræ ves en ri

stant m essengers, er det stadig

nettet - udviklet til at overføre data
m ellem com putere, i m odsæ tning til

melig In ternetfo rb ind else, fo r at lyd

telefo nen til stor glæ de fo r telesel

turligvis er udviklet med det form ål

skab ern e, men når internetfo rbindelser med fast pris er så udbredte,

at overføre tale m ellem to apparater.
Når to personer taler sam m en , er

A D SL-forbindelse burde væ re nok.
Er du i tvivl, kan du prøve at lytte til

hvorfor så ikke udnytte dem til at

det vigtigt, at der er en ko n stan t og

rim elig lydkvalitet, er der god

tale gratis med ven n er og be

jæ vn overførsel a f lyd. Den, der lyt

chance for, at forbindelsen også kan

kendte?
Vi er van t til at ko m m u n ikere over

ter, kan med rette fo rven te at høre
det sagte i sam m e hastighed og

træ kke en te le fo n sam tale. M en væ r
o pm æ rkso m på, at en te le fo n sa m 

In tern ettet, og de fleste har prøvet

med sam m e pauser, som det blev

tale kræ ver overførsel a f store

at høre radio over N ettet, så det kan
undre, at te le fo n sam tale r over Inter

sagt. Sådan er det bare ikke, når
m an overfører data, fo r her handler

m æ ngder data begge veje. Har din

net ikke er m ere udbredte. M åske er

det udelukkende om , hvor lang tid

Internetforbindelse lav sen d eh astig 
hed (upstream -hastighed), kan der

det fordi, vi har væ n n e t os til at tale

det tag er at overføre en hel fil, og

væ re et problem .

i et telefo n rø r og fø ler os lidt

så er det ikke så vigtigt, at hastig he
den går lidt op og ned.
Internettelefoni er opbygget om 

Softwaren

S

rart at tale rigtigt sam m en indi
m ellem . Til det bruger vi som regel det traditionelle telefo n net, som na

dum m e over at sidde og tale til en

en netradio statio n. Hvis den har en

kring den softw are, der er installeret

Vores pointe med at tale i telefon
over Internettet er jo at spare nogle

på talerens og lytterens com putere.

penge. Dem kan m an selvfølgelig

nologien bag telefoni o ver In tern et

Hos taleren optages lyden, hvorefter

tet, og bagefter viser vi, hvor let det

den sendes til m odtageren i små bid
der på hundrededele af sekunder.

bruge på at købe dyr so ftw a re til te 
lefonien, men vi vil nu hellere bruge

co m p u ter (bortset fra b andeordene,
når system et går ned).
I denne artikel ser vi fø rst på te k 

Modtageren afspiller så lydklippene,

pengene på noget and et, så vi kig
ger på tre program m er, der er helt

Teknikken bag

efterhånden som de ankom m er, og

gratis eller m eget billige at benytte.

Inden m an kaster sig ud i Internette-

hans software er afhæ ngig af, at lyd

lefoni, er det en god idé at kende

klippene ankom m er i en rimelig ha

M eeting fra M icrosoft, instant m es

lidt til tekn ikken bag. Telefoni via In

stighed og med en jæ vn forsinkelse.
Afsenderen tidsstem pler dog de en

senger-program m et ICQ , det d an sk

er at kom m e i gang helt gratis.

tern ettet kaldes også fo r Voice over

Det drejer sig om W in d o w s Net-

udviklede Skype og program m et
Roger W ilco , der er sæ rligt udviklet

sendt over IP-protokollen, som In

kelte lydklip, så m odtagerprogram m et
kan følge med, selv om der er mindre

til at tale, m ens m an spiller co m p u 

tern ettet bygger på.

forskelle i overførselshastigheden.

terspil.

IP (fo rko rtet VolP), da det er tale

18 -

kvaliteten bliver til at holde ud, men
kravene er ikke ublu. En 2 5 6 kilobit
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WINDOWS NETMEETING
vis du bruger W indow s 2000,

Ner

Når der er oprettet forbindelse

H

m ellem de to co m p u tere, kan m an

dvd eller hentes fra Microsofts websted
på adressen www.microsoft.com/win-

og man kan også sende filer til ham

har du sikkert allerede W indows
NetMeeting installeret. Den kan

-inlxj

E J Ik k e n a v n g iv e t - T a v le - Led ig

&eckger

tøs

Funtøioner

HfariP

ti tte
A
> \
□ ■
O •

begynde at tale sam m en . Under

findes i programgruppen Tilbehør unsam talen kan m an åbne en tavle,
hvor man kan tegne figurer, der a u 
der punktet Kommunikation. Ellers kan
to m atisk overføres til m odtageren,
programmet installeres fra månedens

dows/netmeeting/.
Når m an skal tale med en anden
person via W in d o w s N etM eeting, er

eller hende.
En af de m ere interessante m ulig
heder er, at man kan lade den, man

det en fo ru d sæ tn in g , at ve d ko m 

taler m ed, følge med i, hvad man
laver i et udvalgt program på co m 

m ende også benytter N etM eeting,

puteren. Det kan væ re en fordel,

og program m et skal kende IP-num-

hvis man skal vise en and en, hvor

m eret på m odtagerens com puter.
Nu er det vel de fæ rre ste , der går

dan en bestem t opgave skal løses.
M an kan også lade m odparten

og husker på om gangskredsens IP-

overtage styringen af program m et.

num re, så heldigvis kan p ro gram 

Det kan eksem pelvis bruges i situ ati
oner, hvor man har behov fo r hjæ lp

m et selv finde dem , hvis m an opgi
ver e-m ail-adresse, co m p uternavn
eller trad itio nelt telefonnum m er.

til at udføre en kom pliceret opgave.

Program m et fin d e r så oplysnin

uden benytte NetM eeting til at fore

li

r r ir ir iir r n

/ V Net M eetin g - Ledig
Opkald

Vis

Funktioner

Hjælp

Har man et w eb cam , kan man des

gerne ved at slå op i en serveradres
seliste, der indeholder info om alle

tage videokonferencer, så man rent

de personer, der i ø jeblikket er til
gæ ngelige via W in d o w s N etM ee

Det stiller selvfølgelig væ sentligt
større krav til internetforbindelsen.

ting. Det betyder også, at man ikke
behøver at have et fast IP-num m er

Som det eneste af de tre pro
gram m er, vi har prøvet, kan W in 

fo r at bruge N etM eeting.

d o w s N etM eeting fås på dansk.

faktisk kan se den, man taler med.

W indow s Net
M eeting er det
eneste af de test
ede program m er,
der er på dansk.

ICQPHONE

I

C Q Pho ne er en del af instant m es
senger-program m et IC Q . Program 

m ening i at bruge system et til at

m et er gratis at hente og benytte,

det koster cirka 70 øre i m inuttet.

men man må accep tere, at det viser
en del reklam er. Benytter m an den
lille udgave af ICQ , IC Q Lite, er m an
nødt til at opgradere til ICQ Pro,
som ikke fås på d an sk. Den en g el
ske udgave af ICQ Pro ligger på
m ånedens dvd. Den - og de øvrige
IC Q -prog ram m er - kan desuden fin 
des på internetadressen
w w w .ic q .c o m .
IC Q Phone fung erer som en plugin til ICQ Pro, så m an skal dow nlo-

ringe til danske telefo n n u m re, fo r
Til gengæ ld kan der væ re penge at
spare på opkald til udlandet.
IC Q Phone er bygget over et a m eri
kansk system , og d erfo r kan man
ringe til U SA fo r kun cirka 30 øre i

tere, er det im idlertid ganske gratis.
M an fin d er blot brugeren på sin
ko n taktliste, og væ lg er så at oprette
en pc-til-pc-telefonforbindelse til

sker au to m atisk, når m an forsøger

væ lg e, om han vil acceptere sam ta

at lave sit første telefo n o p kald via

len eller ej. Hvis m odtageren accep 
terer o pkald et, er sam talen i gang.
m essenger, så m an får en m asse e k 
stra fu n ktio n e r m ed, når m an instal

m indelig telefo n . Det kunne um id

lerer ICQ som telefo nip ro g ram .

væ rre er der m inuttakst på opkald
fra ICQ Phone til traditio nelle te le fo 
ner, og det kræ ver, at m an opretter

user AngelDiva

F in d a D a t e
T r y u d a t e .c o m

GQ

®\®>l

ICQ 2 0 0 3 a

F in d

A

F r ie n d !

O n lin e

iip Belgarion
O fflin e

BelDeZaar Q
H o w fo S ta rt

ICQ er en fu ld t udstyret instant

alene ringe m ellem to com putere,
men også fra sin co m p u ter til en al

er penge at spare her, men des

ICQ er en instant
m e ssen g er med
m ulighed for internettelefoni.

ved ko m m en d e. H erefter skal man
indtaste sam talens em ne, som sen
des til m odtageren, der så kan

delbart lyde som om , at der virkelig

Send ICQ SMS now!

ic q

Send by:-------------------------------------r ICQ I5^ M S T E-mail
Send

m inuttet.
Vil man ringe m ellem to co m p u 

ade program m et selvstæ nd igt, fø r
man benytter det første gang. Dette

internettet i ICQ .
Med ICQ Phone kan m an ikke

"ICQ SMS is absolutely Gorgeous :) Thanks so much"

P e o p le S e a rc h
C h a t W ith A Frie n d

System Notice

ICQ Phone kan også
bruges til at ringe
til alm in d elig e te 
lefonnum re.

Add

Find Users

Services

My ICQ

Main

^Online

en konto først. Der er ikke m egen
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TAL OVER INTERNETTET
SKYPE
J•*«’£' IV
‘* . •1*4':

^L2jxj

S Skype™ Beta - nielsm adsen
Fil

Vis

Funktioner

®

«

^

^

Start

Ring til

| 51 4

1

Venner I

Hjælp

1 ,4
Opkaldsliste

Skype er udviklet af danskeren Ja 
nus Friis og svenskeren Niklas Zenn-

virker program m et bag de fleste fi-

strom . Det er det sam m e m akke r

blem , som m ange andre internette-

par, som stod bag fild elin g stjen e
sten K aZ aA . De har g enbrugt en del

lefoner og instant m essenger-pro
gram m er har lidt under i årevis.

af erfarin g ern e fra at dele filer m el

Hvis man har Skype kørende,
m ens man ikke er ved co m p u teren,

lem forskellige com putere til at lave
et system , der kan føre te le fo n sa m 

Kristian Hansen

taler m ellem forskellig e co m putere.

fu n g erer det på sam m e m åde som
en m obiltelefon, hvor man bagefter

Skype bygger ligesom K aZ aA på

kan se, hvem der har ringet, m ens

peer-to-peer, og det vil sige, at net

m an var fravæ ren d e. Forskellen er
blot, at m an ikke skal tæ n k e på,
hvem der betaler, når m an ringer til

væ rke t udgøres af de co m putere,
der er koblet på. Der er intet behov
fo r centrale servere eller anden sty
ring - n etvæ rket lever i sig selv. Det
kan m an læ se m eget m ere om på
projektets w ebside
w w w .s k y p e .c o m .

over sine venn er og kan ringe til

kan Skype også bruges til at sende
tekstbeskeder. Det kan væ re et godt

men m an kan hente en foreløbig
beta-version på w e b sid e n . B etaver

File

View

Tools

sionen ligger naturligvis også på
m ånedens dvd. Da der er tale om

Help

på, der giver denne sikkerh ed .

bem æ rkelsesvæ rdige ved program 

følgelig på dansk.
Skype er ikke fu ld tu d viklet endnu,

nx

eneste af de program m er, vi har set
Ligesom de øvrige program m er

og uden reklam er. Og så er det selv

^5 Skype - jo h n _sm ith

sige, at det ikke er m uligt at aflytte
telefo n sam talern e. Skype er det

dem ved at klikke på dem . Det m est
m et er, at det er fuld stæ n d ig gratis

Skype - udviklet af en d an sker på dansk

gratis.
En anden dejlig detalje er, at de
lende parter, er krypteret - det vil

væ sentlig anderledes end de øvrige
program m er; m an har en oversigt

[Skriv brugernavn på den person du vil ringe til

bage til dem - på intern ettet er det

data, der bliver sendt m ellem de ta 

O pbygningen af Skype er ikke

—

rew alls uanset o psæ tning - et pro

en ikke-fæ rdig udgave - i skrivende
stund er den nyeste version 0 .9 3 er program m et ikke fu ld t udbygget.
For eksem pel

sup plem ent til alm indelig tale.
Folkene bag Skype reklam erer
m ed, at lydkvaliteten i en te le 
fo n sam tale gennem Skype er tre
gange bedre end m ed andre
internettelefo nsam taler, og
endda også bedre end kva
liteten af en traditionel te 
lefo nsam tale. I vores test
kunne vi dog ikke ko n sta
tere den store forskel.

virker det kun
på W in d o w s XP

f Start
% Log

fl

pamela

og 2 0 0 0 . Versio
ner til andre styresyste
m er kan kom m e senere.
På den tekno lo g iske side kan
m an godt se, at det er erfarn e m en
nesker, der står bag. For eksem pel

FRA FILDELING TIL GRATIS TELEFONI

Calling pamela
Ringing...

Janus Friis

'■
■
■
■
■■
■■
■
■
f■
■

c.

Call with pamela
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Niklas Zennstrom

Fildelingstjenesten KaZaA gjorde svenske Niklas Zennstrom
og danske Janus Friis berømte og berygtede. Ikke nok med at
klient-programmet, KaZaA Media Desktop, er det mest downloadede stykke software nogensinde, det lykkedes også at
påkalde sig den samlede musikindustris vrede.
Men de to driftige fyre kan åbenbart lide at drille de store
drenge. Efter et par års pause fra KaZaA og hinanden, er de
nemlig klar med Skype, der - hvis de kan opnå samme succes
- er lidt af et slag i ansigtet på telefonselskaberne.
På Skypes webside skriver de selv, at deres vision er at bringe
kommunikationen ind I det 21. århundrede og udfordre de
etablerede telefonselskabers "forældede forretningsmodeller.”
Ifølge websiden er betaversionen af Skype allerede downloadet næsten to millioner gange.

ROGER WILCO
oger W ilco er et sharew areprogram , så hvis m an efter en

R

med traditionel te le fo n i. I stedet o p 
retter m an en kanal, som de kendes

prøveperiode vil fo rtsæ tte med

fra IR C -n etvæ rket, hvor alle interes
at bruge program m et, skal m an beserede kan kom m e ind og tale. Hvis
m an kun ønsker en bestem t gruppe
tale fo r det. Det er udviklet af Gam ennesker på kan alen , kan m an
m eSpy og kan hentes fra deres
w eb sted (w w w .g a m e sp y .c o m ). Det
ligger desuden på m ånedens dvd.
G am eSp y har udviklet Roger

beskytte den med en adg ang sko d e.
M eningen med Roger W ilco er, at
det skal køre i b ag g ru nd en, m ens

W ilco fo r at gøre det m uligt at tale

m an spiller. Har m an brug fo r at

sam m en, når m an spiller online-spil,

sige noget, trykker m an på en fo r

og selv om program m et kan andet,

valgt tast på tastatu ret, og så vil Ro

bæ rer det alligevel præ g a f, at det

ger W ilco sende ens talebesked til
de øvrige på kanalen.

henvender sig til garnere.
Sam talerne er eksem pelvis ikke
opbygget som person-til-personsam taler, som

Hvis m an er m eget optaget af sit
spil, er det ikke sikkert, at m an har
overskud til at trykke på en tast fo r

Roger W ilco er udviklet sp e cie lt til sp ille re .

at få en besked sendt ud på k a n a 
len. Heldigvis kan m an så indstille
program m et til at væ re ste m m e ak
tiveret. Det skal naturligvis bru
ges med o m tan ke , da det vil
sende alt, hvad man siger, til de
øvrige sam talep artn ere. Der er
dog m ulighed fo r at slå det
m idlertidigt fra ved at trykke på
en bestem t tast.

IP-TELEFONI
Nar vi taler om telefoni over internettet, er det vigtigt at gøre forskellen
mellem det og IP-telefoni klart. Som
navnet antyder, bygger IP-telefoni
også på IP-protokollen, men her
hører lighederne også op. Internettelefoni kræver en pc med bestemt
software installeret, mens IP-telefoni
benytter sig af specielle IP-telefoner,
der ligner de traditionelle telefoner.
IP-telefoni er endnu ikke specielt in
teressant for privatpersoner, men det
benyttes af en række større virksom
heder.

HARDWARE
De fleste har allerede et lydkort og et
sæt højtalere, og mange har også en
mikrofon. Som nævnt tidligere er vi
ude på at spare penge, så det kan sy
nes oplagt at spare på hardware-delen.
Det er imidlertid ikke nogen god ide.
Hvis man bare bruger sine gamle højta
lere og en almindelig mikrofon, risikerer
man, at mikrofonen opfanger det, højta
lerne udsender. Det betyder, at personen
i den anden ende kan høre, hvad han
selv har sagt med et par sekunders for
sinkelse, og det er mere distraherende,
end man umiddelbart tror. Se bare på

S a m ta le r i Roger W ilco er bygget op om kring kanaler, som
de kendes fra IR C .

- fra P a v é t r e pr. d a g
TV-Avisen, hvor journalisterne med mel
lemrum bliver hylet ud af den, fordi de
får deres eget ekko i øret.
Vil man virkelig bruge internettelefoni til
noget, bør man investere i et rigtigt headset, ligesom de fås til fastnet- og mobilte
lefoner. Her har man højtaleren direkte i
øret, og mikrofonen foran munden, og på
den måde er der ingen risiko for, at mi
krofonen fanger lyden fra højtaleren. Et
rimeligt headset kan fås for omkring hun
drede kroner - penge som hurtigt kan
tjenes hjem, hvis man fremover bruger
Internettet til lange telefonsamtaler.
................................

B illig t , h u r t ig t
o g s ik k e r t !

innacle står stæ rkt på m arkedet

egentlige redigeringssoftw are. Desu

kræ ver en velud ru stet m askine, hvis

fo r videoredigeringsudstyr til

P

den H ollyw ood FX, som er beregnet
til at lave nye, spæ ndende fades og
picture-in-picture-effekter, og en cd

m an skal ku nne lave ordentlig redi
gering. M in im u m skravet til m aski

med eksem pler til at hjæ lpe bruge

P4 1,8 Ghiz og 2 5 6 MB ram , men

5 .0 Pro er et seriøst tilbud til m eget

ren i gang. Det er også fo rm ålet med

system et fo re træ kk e r en dobbelt-

entusiastiske am atø rer og semi-pro-

den ene m anual, der er god, o m fa t

fessionelle redigeringsfolk - og

tende og pæ dagogisk skrevet. Den
anden er en m eget tykkere opslags
bog, som man kan ty til, når man

CPU m askine (SM P kaldes det). M it
testsystem er en A th lo n XP 2100+

hobbyfolket med tilbud, der

starter ved 1 .0 0 0 kr. og så ellers
fo rtsæ tte r opad. Pinnacle Edition

m åske endda også til de helt dyre
drenge.
Kassen er stor og tung, og det

først har læ rt program m et at kende.

væ lter ud med tykke m anualer og

\

nen er en A M D XP 1800+ eller Intel

med 512 MB ram og en M axtor 80
G B harddisk på 7 2 0 0 RPM (sat til
A TA 133-co n tro ller). Det var tydeligt
at m æ rke, at m ere ram og et RAID-

tung hardw are, som skal installeres.

PC’en skal også følge med

system ville have gjort redigeringsar

Der er et A G P-kort, som er special

Fordelen ved at lave et integreret

bejdet m ere kæ k t, m en det var ikke

frem stillet til Pinnacle med en ATI
Radeon 8500-chip og Rage Theater-

g rafikko rt til videoredigeringen lig
ger i anvendelsen af det hurtige

bøvlet at arbejde med alligevel. Hvis

signalconverter - som håndterer in-

A G P -stik. Det er fire gange hu rti

pc'en , vil jeg kraftig t opfordre til, at

og output af analog AA/-data til
pc'en. Men der m edfølger også en

gere end PCI-bussen og skal ikke
dele båndbredden med harddisk,

m an bruger en sep arat, tom hard
disk, og hvis du kan slippe a f sted

såkaldt breakout-box, med ind- og

lydkort og alt mulig and et. D erfor

med det, IDE-RAID i m ode 0 (stri-

udgange til S-VIDEO, stereo-audio

kan G PU 'en på g rafikko rtet bruges

ping). M en selvom disse krav ikke

og IEEE 1394 FireW ire. Den slutter

til real-tim e rendering af e ffe k te r på

var m ødt foregik renderingen rela

man til grafikkortet, og m an kan så

tivt hurtigt, og e ffe k te r som fading

sæ tte stik ind uden at kravle rundt
på gulvet. Softw aren inkluderer pro

film og lyd.
Hvis m an har ofret de m ange
penge, som Pinnacle koster, må

gram m et "Edition 5 " , som er den

man også væ re forb ered t på, at det

tion 5 Pros helt store fordel.

m an skal bruge dette på hjem m e-

og billede-i-billede blev udregnet
m eget hurtigt. Og det er nok Edi

Seneste udspil fra Pinnacle Systems er tæt på at være toppen
af, hvad vi kan opnå for videoredigering med den nuværende generation af pc'er.
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Tekst: Søren J. Svendsen

Fremragende software
med dvd-menu

Man kan im por
tere grafik til at
lave dvd-m enuer.

M an skal have prøvet videoredige
ring før, fo r rigtigt at føle sig
hjem m e i Edition 5.
Det første m an gør, er at få sit kil
dem ateriale ind på com puteren via
breakout-boksen. Har m an et DVkam era, bruger m an blot den ind
byggede FireW ire 1394-p o rt på
breakout-boksen, men Edition 5
kan også æ de filer som AVI, DivX,
W M A , Q uickTim e og M P 3 -ly d sp o rmen sjovt nok ikke M P EG 1.
Program m et er derudover rigtigt
godt men svæ rt at kom m e i gang
m ed. Det tager m ange tim er, og
program m et er så kom pliceret i sine
m ange lag af fu n k tio n e r og m ulig
heder, at jeg vil an b efale , at man a l
lierer sig med den gode, tykke m a
nual, de første m ange gange man
sæ tter sig til rette fo ran pc'en.
Der er m asser af gode featu res i
program m ets redigeringsdel, hvor
du kan m ixe en bred vifte af m edie

bræ nde det endelige resultat på en
dvd-skive fo r dig.
Når det fæ rd ig e resultat skal e ks

typer. Du kan æ ndre på farver og
lave effe kte r som slo w -m o tio n , alle

porteres til video (via breakout-boksens o utp ut eller FireW ire), er det

m ulige fo rm er fo r overgange og

næ sten øjeblikkeligt klart til afsp il
ning, fordi hard w aren var hurtig til

picture-in-picture. Du kan også
åbne flere sekvenser ad gangen,
hvilket jeg ikke er stødt på, siden

at rendere effekter. D esvæ rre synes
der ikke at væ re nogen acceleration

jeg arbejdede på M ac. Det hele bli
ver renderet real-tim e af g ra fik ko r

af M PEG -ko d n in g , som bruges til at
lave dvd-film . Hvis du vil se dit resul

tet, hvilket i sig selv er m eget im po

tat på en tv-skæ rm , inden du fo re 

nerende på en hjem m e-pc. Ja, jeg

tag er en rendering eller eksport til

er i det hele taget m eget im poneret.

dvd-skive, kan du se resultatet som

M an kan også lave dvd-m enuer en 
ten baseret på skab elo ner eller med

p review via breakout-boxens a n a 

im porteret grafik og lyd. Det er et

loge udgange til eksem pelvis en tvm onitor. Det er ganske vigtigt, når

fin t væ rktø j, hvis du skal lave m a
ster-kopier af en dvd, men professi

m an har siddet og arbejdet med fa r
vep aletten og fo r at se, hvordan e k 

onelle vil nok stadig fo re træ kke de

sem pelvis tekst opfører sig på et tv.

ciderede program m er til fo rm ålet.

Preview i realtim e har hidtil m anglet

2d effekt-editoren bruges til at lave nye form er for b ille d m a n i
pulation, som bagefter klip p es ind.
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til " h o b b y fo lk e t", men her kan det

Realtime rendering
og analog preview

lade sig gøre, fordi renderen er så

Rendering fo retag er m an, når proje ktet er fæ rd ig t, og man vil have

rendere m ateriale i b agg runden,
m ens du sidder og redigerer videre,

lavet en sam m en h æ n g en d e datafil i

og uden at det få r den voldsom m e

fuld kvalitet (f.e k s. AVI) og eksp o r

e ffe k t på system et. Det kan spare
tid i sidste ende.

tere til et an erken d t m asteringform at. Program m et kan også

hurtig. I øvrigt er Edition 5 flink til at

Lydredigering er ikke så avan ceret som i resten af program 
m et, dertil skal m an have sp e c ie l softw are.

Tæt på professionel
videoredigering

lave den slags kort, og alle der har

M an kan godt lave video i professio

redigeret digital-video for alvor ved,

nel kvalitet med Edition 5 Pro, men

at to skæ rm e er en stor hjæ lp.

spørgsm ålet er, om p ro f'ern e vil
væ re tilfredse med produktet

Meget dyr, meget god

"stan d a lo n e ". Du har i alle tilfæ ld e

Hvis jeg var en rig m and, så var jeg

brug fo r lidt ekstra program m er til
dvd og lydredigering. Jeg er også

ikke i tvivl om , at jeg m åtte eje Edi

lidt irriteret over, at Edition 5 Pro
ikke kan klare to skæ rm e uden et
ekstra PCI-kort. U begribeligt at Pinnacle har fo rb ig ået den vigtige fe a 
ture, for ATI har teknologien til at

tion 5 Pro. Det er ganske læ kkert,
og m an skal vist væ re ret kræ sen for
ikke at ku nne få sine krav til redige
ring d æ kket her. Pinnacle Edition 5
er noget af det m est sp æ nd en d e,
der er sket fo r vid eo red ig erin g til
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Video til seriøse amatører

PINNACLE EDITION PRO 5.0
3d effekt-editoren laver
b illed m an ip u latio n , som
b ereg nes realtim e af
grafikkortets G PU .
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Hollywood FX er et laboratorium til at frem stille nye 3d-effekter. D er m edfølger en fuld versio n .
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kroner bare fo r det. Og det kræ ver
en del arbejde at sæ tte sig ind i, hvis

m ain stream - og det m an g ler

PINNACLE EDITION 5 PRO_______________
Krav: Pentium IV 1,8 GHz eller Athlon XP 1800+, 256 MB
ram, 7200 RPM harddisk.
Vi an b efaler: Pentium 4 med HyperThreading eller Athlon
SMP-system (2 CPU’er), 512 MB ram, RAID O-diske.
Understøtter: SMP (2 CPU’er) og Intel HyperThreading.
P ris: Set til 7799 kr. inkl. moms for Pro-udgaven og 3499 kr.
inkl. moms uden hardware.
Producent: Pinnacle systems, www.pinnaclesys.com
D istribution: Nordisc Computer

man ikke allerede er bekendt med
so ftw aren .

næ ppe m eg et fo r at ham le op med
m eget dyrere udstyr. S o ftw a re n er

Da softw are-versionen også kan

svæ r at m estre, m en den er o m fa t
ten d e og godt lavet, og bliver h e l

bruge dit 3D -korts G P U , har du nok
i virkeligheden ikke brug fo r m ere,

digvis stø ttet a f en m eg et god d o 
ku m e n tatio n (på e n g e lsk). D et er

når det kom m er til stykket. M en
sørg for, at du har en ordentlig kra

nok de sm å-p ro fessio n elle og rigtig
ve lh a ve n d e entu siaster, som vil

bat af en pc, ellers er det spildte
penge.

væ re ku n d er til Edition 5 Pro, m ens

Jeg tror ikke, vi ser så m eget mere,

so ftw a re ve rsio n e n m åske er et
m ere reelt tilbud til de fle ste a f os,

der vil overtrum fe Edition 5 Pro til
hjem m eredigering fø r pc-arkitektu-

som o verh o ved et ku n n e drø m m e

ren får erstattet den aldrende PCI-

om at bruge penge til d ette fo rm å l.

bus med et hurtigere system .

Ikke fordi m an ikke kan få g læ d e af
det til at redigere vid eo en fra bryl

EDITION 5 MED ELLER
UDEN GRAFIKKORT

lup p et - m en det er sp ø rg sm åle t,

Brænd film en direkte ned på D V D -skive,
hvis du har en bræ nder.

om m an vil ofre de m ange tusinde
Der er en stor prisforskel på Edition 5 Pro og den mindre,
men ydelsesmæssigt kan man sandsynligvis opnå hurtigere
rendering af grafik med et GeForce FX-kort på grund af dens
meget hurtige GPU. Har du et grafikkort med mulighed for at
vise på to skærme, kan du også nyde godt af dette med soft
ware-udgaven. Til gengæld må man nøjes med DV-video via
FireWire og gå glip af analog in-/output, med mindre man
har dette udstyr installeret på pc’en separat. Til godt den
halve pris er det dog værd at overveje.
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DVD-rom med 4.3GB software
HVER MÅNED FÅR DU ET BLAD SPÆKKET MED LÆSESTOF:
✓

De seneste nyheder om stort
og småt fra IT-verdenen

✓

Prøvekørsler af software i alle afskygninger

✓

Få Tips & Tricks der holder din pc i topform

✓

Test af alt muligt og umuligt hardware

✓

Den Tekniske Brevkasse giver dig
svar på dine spørgsmål
Features og reportager fra pc-verdenen

✓
✓

Update på de nyeste spil til både pc og konsol
Artikler der går bag om spilbranchen

✓

Interviews med folkene bag de nye spil

✓
✓

Anmeldelser af alle de nye pc-spil
Masser af konkurrencer med lækre præmier

✓
✓

Læs om de bedste, sjoveste og nyeste
steder på Internettet

Jeg tegner et abonne
m ent på Privat Com puter
og Gam eZone inklusiv
| VIPklub og DVD.

Hver maned far d

ia! l l = I2LL= u : l £

Som abonnent er du
VIPkunde med mange fordele:
• Du er autom atisk m edlem af
V IPklubben, hvor der hver dag, året
rundt træ kkes lod om en præ m ie på
dit kundenum m er. Gå ind på
w w w .itsvar.d k og klik på V IPklubben.
• Du får stor rabat i forhold til lø s
sa lg sp rise n .
• Postdanm ark bringer bladet direkte
til dig, inden det udkom m er i kio
sk ern e.
• Som noget nyt g ives der 20 %
rabat til studerende på 1/1 års abon
nem ent ved in d sen d else af kopi af
studiekort.

L c Z ;. h

z a i=

LI! Li;
DU SPARER kr. 229.-

N avn :

ip

12 måneder

Portoen udgør kr. 112.-.

□

6 måneder

Portoen udgør kr. 56,-.

)—

Sendes u fra n ke re t
M odtageren
b etaler portoen

Sæt kryds ved det ønskede:

□

p o s t

kr. 665,
Jeg sparer kr. 229,

•

kr. 395,
Jeg sparer kr.

52,

Portoen er ekskl. moms. Porto tillægges for
Grønland, Færøerne og øvrige udland.

PRIVAT
COMPUTER

E v t. firm a:
A d re s s e :
P o stn r.:
T lf.n r.:
E -m a il:

Store Kongensgade 72
+++1003+++
1045 København K

22.45

23.35

00.00

Daqs Oato Special

Kongen af Queens

De Keldige helte

s

Hvorfor skal man fylde stuen med udstyr, når alt
fra dvd-afspiller til video-optager kan samles i én
enkelt kasse? Med de rigtige stykker hardware og
det gratis program myHTPC bygger Claus Ekstrøm
en computer, der kan det hele og lidt til.
TIVOI

Det er m uligt at få
com puteren til at
erstatte ste re o 
anlæ gget, videoen
og d vd -afsp illeren, og softw aren
findes a lle re d e på
nettet og kan
hentes g ratis.

26

I 90’erne dukkede TiVo op i USA.
Apparatet skulle være en intelligent
erstatning for videomaskinen, og
skulle med et slag gøre livet lettere
for de travle amerikanere. Slut med
besværet med at programmere vide
oen, bekymre sig om at finde plads
på videobåndene, og slut med fru
strationer over at gå glip af de nye
ste afsnit af favorit-serien, hvis der
opstod ændringer i tv-programmet.
Brugeren behøver kun en gang for
tælle TiVo, hvilke serier og film, der
skal optages, hvorefter TiVo’en selv
sørger for at gemme dem på den
indbyggede harddisk, når de kom
mer på tv - og det selv, hvis der er
ændringer i tv-programmet. Når fil
mene eller afsnittet er set, bliver de
automatisk slettet fra harddisken, så
der bliver plads til de næste optagel
ser. Rigtig smart.
Men TiVo er faktisk smartere end
som så. Det er nemlig også muligt
at indtaste søgeord, så film med
bestemte skuespillere, af en bestemt
instruktør, eller måske blot program
mer, der omhandler et bestemt
emne, altid bliver optaget, hvis der
er plads på harddisken. På den
måde går man aldrig glip af ynd
lingsprogrammerne på tv, og med ét
blev det muligt at se de interessante
serier og film, når man havde tid i
stedet for at "indpasse livet” efter tvprogrammet. TiVo’en er blevet lidt af
et hit, og har opnået kultstatus i
nogle kredse i USA.

- Privat Computer 12/2003

en kan det hele: Spille m usik
og internetrad io , vise billeder

D

ge sam tlige film med ens yndlings
skuespillere. Tilm ed skal pro gram 
m et væ re en sam let p akke, der kan
udbygges i det uendelige a f bruger
ne, og som på én gang kan vise bil
leder, spille m usik, hente vejrud sig 
ter, vise dvd 'er og tv. Ideen til my
Hom e Theatre Personal C o m p u ter
(m yH TPC) var fø d t.

og afspille dvd-film . Det en e 
ste der m angler, fo r at com puteren
myHTPC
m yHTPC er en fleksibel front-end til

helt kan erstatte stereo anlæ g g et,
videom askinen og dvd-afspilleren er

at starte og styre sp ecifikke plug-ins

m uligheden fo r at optage tv-pro-

og eksterne program m er. Selvom

gram m er. M en med den rette hard-

hovedtanken bag m yHTPC er at

og so ftw a re kan sam tlige stuens

lave et sam let m ultim edie-center til

ap p arater erstattes af en com puter
- der tilm ed har flere faciliteter. Vi

hjem m et, kan det også bruges i
andre sam m en h æ n g e - fo r eksem 

viser hvordan.

pel som et sim pelt m enusystem til
børnenes com puter. m yHTPC er

Com puteren
som videom askine

ikke open source, m en det er gratis
fo r private, og der er efterh ån d en

Et g rafikko rt med tv-tuner giver

flere brugere, der har leveret plug-

m ulighed fo r at se tv på co m p u te
ren, men hvor der find es m assevis

ins til program m et, så der findes alt
fra indbyggede brow sere over vejr

af program m er til at vise billeder,

m oduler til XM LTV, der henter
oplysninger om tv-program m er over

spille m usik og vise dvd-film , eksi
sterer der kun få program m er, som

internettet. Der er dog ingen krav

gør det mulig at få com puteren til

om kun at benytte de tilhørende

at fung ere som vid eo m askin e. Det

plug-ins - eksterne program m er

er selvfølgelig altid m uligt m anuelt
at sæ tte com puteren til at optage
signalet fra tv-tuneren, når der

startes lige så let og gør, at det er
m uligt fo r brugeren at benytte sine
sæ dvanlige favo rit-p ro g ram m er til

ko m m er noget interessant i tv, men

at afspille dvd-film eller se tv. Som

så går noget af ideen med at have
en videom askine ligesom flø jten .

en ekstra finesse kan m enuer og

Heldigvis har nogle program m ører
besluttet sig fo r at råde bod på

plugins til m yHTPC auto m atisk sty
res direkte fra en fjern b etjen in g til
co m p u teren.
m yHTPC er stadig alp h a-so ftw are,

denne m angel på so ftw a re , og
deres am bitionsniveau stræ kker

og det ses blandt andet med instal

læ ngere end til en alm indelig

lationsprog ram m erne (enkelte ste

vid eo m askine. C o m p u teren skal
ikke bare kunne optage tv-signalet
på bestem te tid sp u n kter - det skal

der er det nødvendigt at rette nogle
ko n fig u ratio n sfiler m anuelt) og i
sæ rdeleshed på d o ku m en tatio n en .

også væ re m uligt at følg e med i
bestem te serier eller at ku nne o p ta

Det er langtfra alt, der er lige veldo
kum enteret, men på hjem m esiden

Tekst: Claus Ekstrøm

er der en ræ kke FAQs med svar på

den tilstræ kkelig pæ n til, at den

der, så vi kan se film og bræ nde

en del spørgsm ål og et yderst e ffe k 
tivt fo ru m , der hjæ lper brugerne på

kan få lov til at stå frem m e i stu 

program m er, vi vil gem m e, og

en. Den har indbygget lyd-, netog g rafikko rt, men i stedet for

en 6 0 G B harddisk. Det kræ ver

at det er m uligt at pille ved dele af
o psæ tning en, så m enuen får det

det indbyggede g rafikko rt har vi
sat et A eo lus G eForce FX 5 2 0 0

en lille sm ule arbejde at få det
hele ned i Sh uttlen, men det går
uden problem er.

udseende, m an bedst kan lide. Det

Personal C in em a g rafikko rt i
m askinen. A eo lus-ko rtet har ind

myHTPC på arbejde

vej. En sidste fordel ved m yHTPC er,

er ikke helt så fleksib elt, som vi
kender det med skins til eksem p el
vis W in A m p , men det er i det m ind 
ste et stykke på vejen.

bygget tv-tuner, m asser af tilslu t
ningsm uligheder til tv'e t, og så
m edfølger der en fjern betjen ing
(tilsluttes U SB-porten), som gør

Installationen af m yHTPC forløb
stort set uden problem er. Det
var ingen sag at få selve m yH T
PC til at virke, men det var en
sm ule m ere problem atisk at få

Byg hjem m eanlæ gget

det m uligt at betjene co m p u te

Vores hjem m e-m ultim edie-center til

ren og m yH TPC uden brug af
m us eller tastatur. Tilm ed har
den passiv køling, så larm en fra

XM LTV og tv-plugin'en til at spil

com puteren bliver m inim eret. I
barebonen har vi desuden sm idt
en Plextor P X -5 0 4 A dvd-bræ n-

den lykkedes det dog at få beg
ge plug-ins til at køre, og fje rn 
betjeningen til A eo lus-ko rtet

erstatning fo r stereo anlæ g g et, vi
deoen og dvd-afspilleren er baseret
på en af de små Shuttle barebones
(en S B 6 1 G 2 ) i børstet alum inium .
Den er lille og ko m p akt, og så er

le sam m en med program m et.
Efter et par besøg på hjem m esi
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■ DET NYE HUSALTER
virkede uden problem er m ed den
nyeste driver installeret.
XM LTV henter o plysninger om tv-

my HTPC

program mer, deres beskrivelser og
kunstnere hjem fo r alle kan alern e i

my P ictu res

my M usic

my Movies

my DVD
m

' 'V„ :

et af de lande, der er defineret i
program m et. D anm ark er heldigvis
inkluderet, så der kræ ves ingen til
retning, og efte r et par m inutter på

ifn

my Web brow ser

rogram Guide
>

X

my W eather
•• ' £t ;
DR oline

'•'l

nettet er en hel uges tv-program

C lo se m yHTPC

hentet hjem fo r sam tlige 76 kan a
ler. Ikke så dårligt! Det er m uligt at
se en oversigt over sam tlige kanaler
fo r et givent tid sp u n kt, m en man
kan også søge efte r titler - for

H ovedm enuen er
m yH TP C ’s cen trale
om drejningspunkt.

eksem pel kan m an se alle program 
m er med titler, hvori ordet "fo d 
bold " indgår.
Når XM LTV er installeret og virker,

17. oktober 2003 02 59

kan m an uden videre sæ tte m yH T
PC til at optage ved et en kelt
tastetryk. Det ø nskede tv-program
m arkeres enten fra TV -G uiden eller
fra søg em askinen, og ved at væ lge
Dags Dato S p e cial

onsdag 10-15 - 10:45 pm

"record this p ro g ram " indsæ ttes

9:45 pm -10:35 pm

program m et au to m atisk i listen
over program m er, der skal optages.
Det kan sim pelthen ikke blive nem 

EU - hvad nu, Danmark? Danmark er på vej mod den vigtigste
001 tv.tv2.dk
folkeafstemning om Europa, siden vi sagde ja til E F i 1972. Lige nu
forhandler Europas ledere om en ny EU-traktat. Den skal til en
folkeafstemning, som reelt er en afstemning om dansk ja eller nej til EU. I sin
åbningstale i Folketinget lagde Anders Fogh Rasmussen ikke skjul på, at d...
10:00 pm

onsdag 10-15

Dags Dato Special

002.tv.tv ...

Ally

003.tv tv...

HåndboldOnsdag: Koldin... | 0

Kongen af Out-:

gæ ngelige fra h o ved m enu en.
| David Letterman

Kærlighed og mordGuilty Hearts

jEkskonge af Afghanistan

[indefra

Cheaters

[Simpsons

StepmomStepmom

| VI
gL

|The Tonight Show med Jay Len
^ F ra sie r

|Nikki

008.tv.tv...

LojVejret jWill & Grace

|Big Brother

009.tv.tv...

Joe Somebody.. | Det femte elementThe Fifth Element

010.tv.tv...

Dragerne over HelsingforsDrakarna over Helsingfors

011.tv.tv...

The Good GirlThe Go.. | MovieTelevision | Naked BodiesNaked Bodies

012.tv.tv...
0 1 3 t v .t v l

Last RunLast Run

|st

|Big Bro... |Big. .

|Destroy SexDestroy Sex
|O n th e S e t

Små problem er
Det lykkedes mig aldrig at få m yH T
PC til auto m atisk at o ptag e alle

| Interne affærer

007tv.tv... | Spin City

Med TV-G uiden
har m an et godt
overblik over de
program m er, der
v is e s i tv på et
givent tidspunkt.

| De heldige helte

|h

004 tv tv... JSagen ifølge Sand
006.tv tv..

gem m es i M P EG 2-fo rm at (i valgfri
kvalitet) og er med det sam m e til

11:00 pm

001.tv.tv...

005.tv.tv...

m ere. De optagede program m er

Seinfeld-program m er (ved at benyt
te " G e t Season tic k e ts "), men det
var nu heller ikke så besvæ rligt at
sæ tte hver udsendelse til at optage.
En anden ting, der ikke virkede
optim alt var tim e-shifting , hvor det

Fodbold: U EFA Cup

tv-program , der vises i ø jeblikket,
kan pauses, så m an kan gå på
to ilettet uden at gå glip af kostbare
m inutter. I enkelte tilfæ ld e begynd
te billedet at hakke efter tim e-shifting , og i andre tilfæ ld e m åtte jeg
lukke m yHTPC ned, da jeg ikke rig

Search by title
NY

tig kunne kom m e i ko n takt med
program m et.

Ny Livskvalitet

Disse to p unkter skal naturligvis

Nyheder
E
I

F
J

G
K

H

N yheder - for 20 år siden

fikses, fo r at m yHTPC kom m er til at
fung ere helt p erfekt, men pro gram 
m et er im m ervæ k stadig alpha-soft-

L

N yheder fra Afrika
t •*

M

N

O

P

jV

.

T

w
Den indbyggede
sø g em a sk in e kan
bruges til at søge
efter program m er
m ed en bestem t
titel.
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X

f.

f

*4

f

ÆT

w a re , så det er kun naturlig t, at der
er enkelte problem er. Problem erne

. iff

N yheder fra Canada
r\

f . W

■t W / *•

**'V>!cmf* ‘ '*£*’ ‘ Vi,

1 Cl

•'

Nyheder fra Europa
Nyheder fra Fran ce 2
N yheder fra Grønland

Ij * •

har heldigvis heller ingen direkte
betydning fo r de øvrige dele af
m yH TPC , så program m et kan nem t
bruges i nuvæ rende fo rm .

1

Nyheder fra hele verden
5
N yheder fra Sch w eiz

Ekstra lir
Der findes ekstra udvidelser, der vir
kelig gør m yHTPC til et vaskeæ g te
m ultim edie-center. Først og frem -

m est fås en direkte vejrudsigt fra
W eath er-C h an n el, som eventuelt

Configuration

kan suppleres med radar-vejrkort

Users

fra DM I. M ere underholdende er
det m åske, at nogle brugere har
arbejdet på at indbygge M A M E i
m yH TPC . Så kom m er de gam le
klassiske spil fra arkad em askin ern e
til sin ret på stuens tv. Ideen er tilta 
lende, men fung erede ikke så godt

myHTPC Configme

S

Source
Settings

Permissions

Display
Default Theme
Remote Control
myHTPC
my Pictures
my Music
my Movies

*

♦

X

Guide
Channe! name source

Row si2ing mode
-

automatic
Date format

Time format

TV Program Guide

ddddm/d

|h:nn am/pm

my Web browser

Hours to show Header size %

my DVD

my Weather

Channe! id

Show on-screen Controls
«/ Show channel icons
Plugm program ID
|myHTPC.EpqTVPIPlugtn

|0 15

2

-

Det er let at konfi
gurere m yH TPC,
m en det kan væ re
svæ rt at finde ud
af, hvad betydnin
gen af de fo rskel
lige konfigurati
onsknapper er.

Close myHTPC
DR oline

Listings directory

Fonts

i m it tilfæ ld e - det er praktisk taget

Program font

▼

um uligt at spille "La d y B u g " eller

Arial Narrow, 15

B

"Rolling T h u n d e r" på en fje rn b e tje 

Colors

1

C:\Programmer\myHTPC\datc
V Use JIT recording
TIT recording lead tm e (sec)

Background color

ning. Det kræ ver et tastatu r eller

Transp % 50

jo ystick at spille langt de fleste af
disse spil, så de passer bedre til en
m askine, som ikke udelukkende
skal fung ere som m ultim edie-center
i stu en , men som også skal bruges
som alm indelig com puter.

OK

Kan det betale sig?
Det store spørgsm ål er selvfølgelig,
om det kan betale sig at bruge

LINKS

com puteren som digitalt m ultim e

m yhtpc.net: myHTPCs hjemmeside med FAQ’s, hjælpe-forum, downloads.

die-center. En barebone- co m puter i
stil med den, vi har bygget her, kan
fås til 6 .0 0 0 - 8 .0 0 0 kroner afhæ ngig
af, hvilke ko m p o nenter der benyt
tes. M en hvis du alligevel tæ n k e r på
at købe stereoanlæ g, videom askine
eller dvd-afspiller var det m åske
væ rd at overveje, om det kunne

freevo .so u rcefo rg e.n et og w w w .m ythtv.org er to alternativer til myHTPC. Både
Freevo og MythTV kører under Linux og har ikke helt så mange faciliteter som
myHTPC.

w w w .tivo.com : TiVo’s hjemmeside. En af pioneerne indenfor digital videooptagelse.
m em bled.com /w ork/apps/xm ltv: XMLTV henter oplysninger om tv-programmer
og serverer dem i XML-format.

betale sig at sm ide de ekstra par
tusser på bordet og få en com puter,
som kan det sam m e og som tilm ed
kan opgraderes med ny so ftw are
hele tiden. I starten var jeg lidt tviv
lende, om det ville lykkes fo r Shutt-

alle video-klip fra M PEG 2 til DivX
med et eksternt program .
For det andet ville det væ re guld
væ rd med en plug-in, som a u to m a 

len og m yHTPC at sm ide de alm in 
delige app arater på porten, men

tisk kunne sortere reklam eblokke

jeg har æ rlig talt kastet min kæ rlig 

En løsning til mit første ønske vil

hed på m yHTPC og de m uligheder,

helt sikkert d ukke op i den n æ rm e

der er i det.

ste frem tid, m ens det andet nok bli
ver næ rm est um uligt at få løst.
Det gør nu heller ikke så m eget,

Konklusion
Det er m uligt at få com puteren til
at erstatte stereo anlæ g g et, videoen
og dvd-afspilleren, og so ftw aren

I O

D ir e k te

fra, så de ikke blev optaget m ed.

fo r selv med de sm å skønhedsfejl
og m angler er m it nye m ultim ed ie
center en nydelse at bruge.

|

findes allerede på nettet og kan
hentes gratis. Med vores byg-selv
m ultim edie-m askine var det endda
m uligt at lave en m askine, som ikke
led af m anglende cp u -kræ fter i de
situationer, hvor den skulle optage
tv-program m er.
Der er to ønsker, jeg har til de
kom m ende udgaver af m yH TPC:
For det første ville det væ re rart,
hvis der kom et plug-in, så det var
m uligt at optage direkte i DivX som
en naturlig del af program m et. Det
ville gøre det helt ideelt at gem m e
sine yndlingsserier på harddisken.
M ed det nuvæ rende system kan det
kun lade sig gøre ved at konvertere
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Når Creative nu kommer tromlende med 7.1-lyd til pc'en, er de ikke først på
markedet. Men den første komplette løsning fra firmaet er det absolut bedste
bud indtil videre.

T

e rra te c har læ n g e v æ re t på

Det er ikke let

nyheder i so ftw a re n , der nu har fået

banen m ed 7 .1 -lyd og Dolby
D igital EX u n d e rstø tte lse .

O p sæ tn in g e n bør ikke, rent led

en yderst nyttig TH X-m ixer, der giver

n in g sm æ ssig t, ku n n e fo rvirre n o 
g en, m en når h ø jta le rn e skal på

m ulighed fo r at ko nfig urere dine
højtalere til m indste detalje og

p lads, skal m an tæ n k e sig lidt o m .

endda hjæ lper med placeringen.

M en m an kan m ed rette sig e, at

d er er sn yd t lidt. For EX u n d e rstø t
telsen ko m m e r fra en m e d fø l
g end e versio n af P o w e rD V D , der
d e ko d er og sen d er sig n a le t som

DTS ES leverer signal til alle syv sa 
tellitter, m edens DD EX sen d er

Ellers har kortet de sam m e fe a tu 

o tte se p a ra te sig naler, d er så sku lle

sam m e signal til de to b a g h ø jta 
lere. Såled es er sp re d n in g e n a f

res, såsom dvd-audio afspilning,
den m edfølgende M ediasource m e
dieafspiller, der giver nogle interes

fø re s til h ø jta le rn e via fire ja c k -stik .

bag- og sid e h ø jta le rn e lidt oppe i

sante afsp ilning sm ulig hed er sam t

Og h ø jtale re , der er fo rb e re d t på

lu fte n , fo r ved ES -afsp iln in g bør de
stå b redt, m en u n d er EX -afsp iln in g

indbygget firew irep o rt.
Inspire T 7 7 0 0 -sæ tte t er det
fø rste, vi har set fra C reatives nye

den slag s, ko m m er m ild est ta lt
ikke i h o b etal.
Med A ud ig y 2 ZS lancerer C re a 
tive så deres løsning, som igen er

bør b a g k a n a le rn e ryge helt bag
dig, og sid e h ø jta le rn e bør o v e r

g eneratio n. T 'e t står fo r tw eeter, så
her er der rent faktisk en d iskan t

lidt hjem m estrikket, da lyden føres

tag e b a g h ø jta le rn e s plads (se illu 
stra tio n ).

ud via tre jack-stik, der så undervejs
konverteres til fire. Altså skal vi igen

Hvilket bringer os til det evige
problem med placering a f hø jta

storartet på det sam lede lydindtryk.
Sæ ttet er i vanlig stil med en lille

have fat i specielle højtalere. De er

lerne. Med m indre man har et ret

fjernbetjen ing senhed med kabel,

dog allerede i handelen i form af In

lille rektang u læ rt væ relse, er
væ gm o ntering ikke en gyldig

der kan træ kkes op til skæ rm en .
Herfra kan man tæ n d e og slukke

T 7 7 0 0 , der er landet på de danske
kyster, men vi håber snarligt at

løsning, og med m indre m an har en
lille h ånd væ rker gem t i m aven, er
den m est elegante løsning at inve

sam t justere lyd- og basniveau. Her
udover er den udstyret med den nye
M -port, hvori man kan sæ tte sin

kunne tage et kig på G ig aW o rks,

stere i stativer fra C reatives hjem m e

U SB-baserede M P3-afspiller, og a f

der ser helt fan tastiske ud.

side. De gør det til en ren leg at

spille m usikken direkte, uden pro
cessorbrug. Sidst men ikke m indst

spire T 7 7 0 0 og G ig aW o rks. I skri
vende stund er det dog kun Inspire

M en har m an begge dele af sam 
lesæ ttet, står m an pludselig med en

flytte rundt på satellittern e, men de

løsning, der kan m odtage direkte

udgør også en væ sentlig investe
ring. På den anden side er der ikke

spdif-signal fra dvd'en og selv de

m eget pointe i surroundlyd, hvis

kode Dolby Digital EX og DTS ES.
Og alt derunder.

man ikke sæ tter sine højtalere o r
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dentligt op.

enhed i satellitterne, hvilket hjæ lper

fin d er vi hø retelefo nudtag sam t et
indgående jack-stik til tilslutning af
andre lydenheder.
Sæ ttet leverer 1 2 5 W att, hvilket er

Rent teknisk

m ere end rigeligt til alm indelig brug
og sågar rigeligt til m indre stuer.
M en uden m ulighed fo r selvstæ ndig

For lige at kigge lidt tal er A u d ig y 2

dekodning bliver det nok næ ppe

Tekst at: Anders Lauge Madsen

#

SH035Q

Naboer og katte i dækning
O psæ tningen gik nem t og sm erte
frit, og til min store forbavselse
fan d tes der fo r første gang i nyere
tid ikke en driver på nettet, der var
nyere end den m edfølgende. Hvilket
i dette tilfæ ld e var ganske positivt,
da vi ikke oplevede nogen driverre
laterede problem er.

*$?
* f}|?

Vel oppe og køre var film en e det

im

?5

«RI* ,

s

fø rste , vi greb fa t i. Vi valgte DTS
ES-sporet fra den udvidede version
af Eventyret om Ringen, og DD EXlydsporet fra Star W ars Episode II.
Begge film er ken d t fo r at væ re no
get af det bedste lyd, m an kan o p 
leve i h jem m eb io g rafen . Bevæ bnet
m ed Pow erD V D 5 .0 , gik vi så i gang
og stødte ø jeb likkelig t panden mod
en mur. Lyden hakked e og sp ru t
tede og tog såg ar billedet med sig.
Det viste sig e fte r nøje u n d er
søgelse at væ re en bug i PowerD V D , så en hurtig opgradering
senere var det oppe og køre. M il
dest talt.
Surround sound er en herlig ting,
som m an hurtigt væ n n e r sig til. E f
ter jeg første gang havde oplevet
dvd i m it eget hjem , stoppede jeg
ø jeblikkeligt med at købe video

Spil i ægte 7.1
Inspire T7700-højtalerne kan mikse

At opgradere

lyden op til 7 .1 , fra både 5.1 og 6.1signaler. Det virker som det skal, men

Om m an skal ud og o p g rad ere er

effekten er dram atisk m eget bedre i

e n k e lte . Har m an allered e god 5 .1 lyd, er de to sid ste ka n a le r nok
ikke det væ rd . De h jæ lp er sto rt set

ren 7 .1 . Det kræ ver dog at spillet un
derstøtter enten Advanced EA X eller
Directsounddelen af Dirext 9.

n a tu rlig vis et valg , der er op til den

hele vejen ru n d t i spil, m en i

Prøv som eksem pel at starte et spil
og find en lydkilde. Eksem pelvis et

film ve rd e n e n kræ ve s d et, at skiven
har en ten DTS ES eller D olby D ig i

m eget im ponerende oplevelse. For

kørende fjernsyn i M ax Payne. Prøv
derefter at lukke øjnene, m edens du
drejer din figur om kring. Man kan

tal EX . Dem fin d e s der en del a f,
m en a lm in d e lig vis er det kun de
helt store p ro d u ktio n er, der har

nem m elsen af at væ re om givet af
lyd, bliver sim pelthen langt mere

tydeligt høre, hvor lyden kom m er fra
isæ r i de positioner, hvor lyden kun

den slags.

opslugende, og hvor retn in g seffek

behandles af en enkelt højtaler, men
m an kan næ sten ligeså tydeligt høre
"h u lle rn e " m ellem dem . I 7.1 gives

ZS eller Inspire T 7 7 0 0 dårlige valg.
A ud ig y 2 ZS understø tter alt, hvad

over m ere sim ple atm o sfæ riske e f
fekter, såsom regnvejr. Det er lige

en langt m ere præ cis placering, hvor

m an m åtte ø nske, og må næ sten

lyden ikke hopper fra højtaler til høj

fø r m an sidder og bliver fo rkø let af

taler, men bevæ ger sig langt mere

kaldes frem tidssikret. I hvert fald til
nye lydstandarder d ukker op. Ligele

det.

elegant om kring.

des er Inspire T 7 7 0 0 både med på

bånd. Og selv om skridtet fra 5.1 til
7.1 slet ikke er en ligeså voldsom
o m væ ltning , blev det alligevel en

tern e var fan tastiske, endte jeg alli
gevel med at blive m est im poneret

Den e n k e lte film s lyd m iks er n a 
tu rlig v is det a k tu e lle , og netop de
to v a lg te film har lyd m iks i v e r
d e n sk la sse . I R in g e n e s H erre kan
ka m p e n i M o rias m in er e k se m p e l
vis fre m h æ v e s. B e m æ rk isæ r h v o r
dan d iskre te e ffe k te r, som raslen
fra b je rg tro ld e n s kæ d er, g iver en
im p o n e re n d e fyld e i lyd en . I E p i
sod e II er det sto re slu to p g ø r in 
te re ssa n t, m en p e rso n lig t gik jeg

G enerelt var spil en yderst positiv
oplevelse, hvilket også blev hjulpet
godt på vej af A d vanced EA X . Med
til kortet fø lg er R ainb o w Six: Raven

Rent faktisk var det ikke m uligt at

H er er d iskre t dog ikke et o rd ,

køre sæ ttet op i en lydstyrke, hvor
m ellem tonen blev forvirret. N atur
ligvis kom m er m an aldrig op på de

reo, m iste r m an b åde fa rtfo rn e m 
m else og p u n ch . De har stad ig e v 
n er ude på Hr. Lu ca s' lille b o n d e 
g ård .

ikke vil skifte begge dele på en
gang.

®

Inspire-sæ ttets nye tw e e te r skal
også have et positivt ord med på ve
je n . Den giver en fan tastisk veld efi

Obi W an g e n n e m a ste ro id e b æ lte t.

g e n n e m h ø re sam m e se kve n s i ste 

m ikse 5.1- og 6 .1 -signaler, hvis m an

A d vanced E A X .

m ere e fte r Ja n g o Fetts ja g t e fte r

stisk . Prøver m an som k o n tra st at

de nye noder og kan sam tidigt op-

Shield og Tomb Raider: Angel of
D arkness, der begge understøtter

neret top på lyden, og giver m el
lem tonen langt m ere spillerum .

m an kan b ru g e om ly d m ik se t, der
sim p e lth e n lø fte r sce n e n fa n t a 

Står m an til gengæ ld allerede
overfor et skift, er hverken A u d ig y 2

lydtryk som M ega- og G igaW o rksserien byder, men stadigvæ k er der
rigelig m ulighed fo r at larm e. Endda
med vellyd hele vejen op. Det er
fø rste gang i m ands m inde, at vi
ikke har savnet m ellem tone i et høj
talersæ t i den prisklasse.
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I sidste nummer lavede vi en cd, der kunne instal
lere Windows, uden at du som bruger behøvede at
røre en finger. I denne artikel fortsætter vi, hvor vi
slap.og viser hvordan du også får dine drivere, sik
kerhedsopdateringer og yndlingsprogrammer lagt
ned på cd'en.
idste gang så vi på, hvordan

som vi sidste gang placerede i

tallere alt m uligt fra denne batch-fil.

W in d o w s kan installeres uden
brugerens m edvirken. Vi lavede

C :\X P C D \i386V I denne fil find es
sektionen [U nattend ed ], og heri ind

M en hvis m an ikke er den heldige
ejer af en dvd-bræ nder, vil m an h u r
tigt få plads-problem er. For alle de

S

en såkald t slipstream ed cd, som in sæ ttes to nye ko m m an d o er:

deholder in stallatio nsfilerne inklu
sive Servicepack 1. D erefter så vi på,
hvordan denne cd ku nne indrettes,
så installationen kan køre helt af sig
selv, uden at brugeren undervejs

program m er, der skal installeres,

OemPreinstall= Ves
UnattendSwitch= "no "
Den første ko m m and o fo rtæ ller

skal indtaste serien u m m er eller a n 

installatio nspro gram m et, at pro

dre ting. Denne artikel er en direkte

g ram m erne fra C :\X P C D \$ O EM $ \
skal installeres. Den anden ko m 

skal jo væ re på den nye W in d o w scd.
Der kan skaffes lidt ekstra plads
ved at slette katalo g ern e does, valueadd og suppo rt fra W in d o w s
cd 'e n . Dem har vi nem lig ikke brug

m ando sørger for, at m an få r lejlig

for. Hvis der kun skal laves rene in
stallationer, altså ingen o p g rad erin 

hed til at logge på med sit bruger

ger fra tidligere W ind o w s-versio ner,

navn, fø r program m erne installeres.

kan man derudover gå ind i katalo 

installation af W in d o w s og til

Derm ed er installationen naturligvis

hørende servicepack. Der er m ange

ikke helt au to m atisk; m en det er
nødvendigt, da pro gram m erne el

get i386 og slette un d erkatalo g ern e
w in 9 xm ig , w in 9 xu p g og w in n tu p g .

fo rtsæ ttelse. Så hvis du ikke har
læ st artiklen i sidste num m er, så gør
det hellere nu.
Det er nem lig ikke gjort med en

andre tin g , der skal læ gges på hard
disken, fø r pc'en er klar til brug. Det
kan væ re sikkerh ed so p d aterin g er

lers ville blive installeret til ad m in i
stratoren.

Det giver en besparelse på cirka 60
M B, og derm ed er der næ sten 3 0 0
MB fri plads på en alm indelig cd.

og den nyeste version af D irectX el
ler M edia-Player. Det kan også væ re

Batch-filer

WinRar

sm å nyttige væ rktøjer, som Power-

I W in n t.sif kan m an indsæ tte en
sektion med betegnelsen [G uiRun-

Hvilke program m er, der skal installe

O ffice eller Corel D raw .

O nce]. I denne sektion skrives lige
som i de andre sektio ner en ræ kke

dividuelt. Det fø lg en d e er altså kun
eksem pler og ideer, som m an kan

Forberedelsen

kom m andoer. Så snart installationen
af W in d o w s er g e n n e m fø rt, og bru

eksp erim entere videre ud fra. Vi
starter med W inR ar. Det er m åske

Sidste gang sluttede vi med at

geren har logget på, vil disse ko m 

bræ nde en ny installations-cd fra
katalog et C :\X P C D . Vi går nu til
bage til dette katalo g , hvori der

m andoer blive ud fø rt en efter en.
D erfor laver vi nu en batch-fil. Det

ikke det m est indlysende valg; men
årsagen er, at dette program fu n g e 

Toys og W in A m p eller egentlige
brugerpro gram m er som M icrosoft

altså skal ligge hele indholdet fra en
slipstream ed W in d o w s X P cd. Be

bat. Den placeres i sam m e katalog
som W in n t.sif. Den kan fo r eksem 

gynd så med at oprette et nyt un

pel hedde p rg in stal.b at. N avnet på

derkatalog ved navn
C :\X P C D \$ O EM $\. I dette u n d erka

denne batch-fil skrives så ind som

talog kan man placere de bruger

i W in n t.sif.
Derm ed har vi o p n ået, at batch-fi-

program m er, som skal installeres
au to m atisk. N avnet fo rtæ lle r også,

en ko m m ando under [G uiR unO n ce]

len bliver udført, så snart W ind o w s-

hvad det oprindeligt er beregnet til.

installationen er fæ rd ig , og i denne

OEM er en betegnelse fo r pc-producenter, og ideen er altså, at de kan
tilpasse den W in d o w s-ve rsio n , som

batch-fil kan vi så skrive de ko m 
m andoer, som installerer de en 

de leverer sam m en med deres pc'er.
D erefter åbnes filen W in n t.sif,
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er en sim pel tekstfil m ed endelsen
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kelte patch-filer, hjæ lpe- og
brugerprogram m er.
I princippet kan m an ins-

Tekst: Lars Jørgen Helbo

res au to m atisk, er naturligvis helt in

rer lige efter bogen.

Herm ed kan vi altså se de g ru n d 
læ ggende principper.

Den første ko m m ando cis sletter

Til sidst ko m m er så sw itch en /s.

skæ rm en s indhold. I praksis sker det

Det står fo r silent, og resultatet er,
at installatio nspro gram m et til W in 

ind under d o w n lo ad s og hent den
danske udgave af W in R a r version
3 .2 0 . Filen hedder w ra r3 2 0 d k .e x e .

i et kom m ando-prom pt-vindue.
D erefter ko m m er to echo-kom m andoer. De skriver den efterfø lg end e
tekst på skæ rm e n , så brugeren ved,

ser på skæ rm en , vil altså blive un

Lav et katalog ved navn

hvad der sker. Det er vigtigt, fordi

C AXPC D\$OEM $\$ 1\instal\program \w inrar\, og placer filen

brugeren ellers ville tro, at co m p u te 
ren er gået i stå, og så m åske ville
trykke på reset-knappen.

dertrykt.
Batch-filen afsluttes med ko m 

G å først til w w w .ra rla b s .c o m , gå

w ra r3 2 0 d k .e x e i dette katalog.
D erefter åbnes batch-filen prgin
sta l.b a t, og heri skrives følg ende:

l

CLS
ECHO Nu installeres Win RAR
3 .2 0 DK
ECHO Vent et øjeblik . ...
start /wait % system drive%\jnstaf\program\winrar\wrar320dk. e
xe /s
EXIT

K o m m ando en start kalder så in
stallatio nsp ro g ram m et til W inRar.
Den efterfø lg end e sw itch /w ait
standser udførelsen af batch-filen,

m andoen Exit. Den fo rtæ ller
W in n t.sif, at alle ko m m and o er nu er
udført, og at program m et kan gå vi
dere til næ ste punkt på d ag so rd e
nen.

indtil w ra r3 2 0 d k .e x e er fæ rd ig . Det

Flere kommandoer

er m eget vigtigt, fo r i praksis vil
batch-filen jo indeholde en hel

Det er helt frivilligt, om der skal bru
ges en eller flere batch-filer. U nder

stribe start-kom m andoer, og hvis

[G uiR unO nce] i W in n t.sif kan der

den ene ikke er afslu ttet, fø r den

indsæ ttes en hel stribe linier, som
hver indeholder navnet på en batch-

næ ste kaldes, så kan der opstå ko n
flikte r m ellem de forskellige installa
tions-program m er, og resultatet er

Derm ed vil der ske fø lg en d e: Når

Rar vil arbejde i stilhed. Alle de m el
dinger, som program m et no rm alt vi

fil. De vil så blive udført en efter en.
M an kan altså lave en batch-fil fo r

absolut uforudsigeligt.
D ern æ st fø lg er navn og placering

hvert program , der skal installeres.
også nøjes med en enkelt batch-fil,

føres ko m m an d o ern e under [Gui-

af installationsp rogram m et til W in 
Rar. W in d o w s vil auto m atisk er

RunO nce] i W in n t.sif. En af disse

statte % sy ste m d riv e % med

ko m m ando er er navnet på batch-

D :\$ 0 E M $ \$ 1 \, hvis D: er navnet på
cd-drevet. M en det er vigtigt at

g ram m erne med skiftend e Echo- og
Start-kom m andoer. M an kan endda

W in d o w s er installeret, og brugeren
har logget på fo r første gang, ud

filen p rg instal.b at. Derm ed startes
udførelsen af de fire ovenstående
linier i denne batch-fil.

skrive det på denne m åde, fordi
bogstavet, som betegner

Hvis m an fo re træ kke r det, kan m an
og så lade den installere alle pro

kalde en batch-fil fra en and en.
U anset hvilken løsning m an fo re 
træ kker, så er det im idlertid en god

drevet, kan væ re

ide at sæ tte sig lidt ind i de g ru n d 
læ ggende principper fo r pro gram 

til
and en.

m ering af batch-filer. På biblioteket
står der sikkert en hel stribe bøger
om DOS, som ingen ellers gider
kigge i; men til dette form ål er de
ganske glim rende.
En enkelt m ulighed skal næ vnes
her. Med ko m m ando en Delete kan
m an slette en fil. Derm ed kan m an
lynhurtigt rydde op i alle de over
flødige filer, som W in d o w s m ed
bringer. Det ku nne f.e k s. væ re
tekstfiler, baggrundsbilleder og
screensavere. M en det kan man
altså læ se om i enhver DOSbog.

Flere programmer
Det væ sentlig e er im idlertid
installationen af de fo rske l
lige program m er. I m ange
tilfæ ld e går det så nem t
i som med W in R a r; m en i

4

LINESTOLEN

■
■

nogle tilfæ ld e kræ ves sæ rlige fo r

man i stedet ind i katalo g et W in 

bræ ndes en boot-cd på sam m e

holdsregler.
Et problem er de program m er, som

d o w s og find er filen setup .iss.

m åde som beskrevet i sidste artikel.

D enne fil kopieres ind i
C :\X PC D\$ OEM S\$ 1\i nsta l\p rog r a m\

Fejlfinding

bejde i stilhed og uden indgriben fra

java\ til de øvrige Java-installationsfiler.

Efterhånd en er det vist klart, at
frem stilling af en cd til auto m atisk

brugeren.
Et eksem pel på det er Java fra

Nu kan vi også få Java til at g en 
nem føre en stille installatio n. Det

installation er en kom pliceret pro
ces. Der er m ange fald g ru b er un

Sun. M en heldigvis er der en

gøres med følgende ko m m an d o er i
batch-filen:

dervejs. Et en kelt bogstav, som er
skrevet fo rkert i en batchfil kan be

bruger InstallShield. Dem kan man
nem lig ikke uden videre få til at ar

løsning. H ent fø rst en fil fra Suns

tyde, at installationen går i stå. Det

hjem m eside på adressen
java.su n .co m /w eb ap p s/d o w n lo ad /A

CLS
ECHO Nu installeres Sun Java
ECHO Vent et øjeblik....
start /wait % system drive%\jnstal\program\Java\setup.exe -s f1 "%systemdrive%\instal\program\Java\setup. iss"

u to D L?B u n d le ld = 8 7 1 0 . Filen fylder
godt 10 M B.
Denne fil åbnes med W in R a r eller
W inZ ip , og indholdet placeres i ka
taloget
C AX PC D\$ O E M $\$ 1\i n sta l\p rog ra m\j

er uheldigt, fo r resultatet skal jo
bræ ndes på en cd, og d erfo r er det
svæ rt at lave fejlfin d in g . D erfor er
her et par tips, som kan gøre det
noget nem m ere.
I b atch-filerne kan m an indled
ningsvis indsæ tte ko m m ando en
Pause fø r alle Cis- og Exit-ko m m an

ava\. G å ind i Start/Kør, tryk på G e n 
start skal væ re på en linie.

doer. Denne pause stan d ser ud fø rel
sen, indtil brugeren trykker på en

altså stå Sti\Setup.exe - R . Tryk så på

Som sagt kan den au to m atiske in
stallation udbygges ind en fo r de

taste. På den m åde få r m an tid til at
læ se eventuelle fejlm eld in g er fra de

OK.

ram m er, som en CD-R nu engang

forskellige installationsprogram m er.

Nu gennem fø res installationen af

giver. Når alle program m er er ud

Derudover er det en god ide at

Java på denne pc; men com puteren
må under ingen o m stæ n d ig h ed er

valgt, lagt på plads i de forskellige
katalog er og alle de tilhø rende

bruge en CD -RW -skive, indtil alt er
gennem prøvet. Bagefter kan man

genstartes. Efter installationen går

batch-filer er skrevet, skal der blot

altid læ gge det fæ rdig e resultat over
på en CD-R. En anden m ulighed er

B em æ rk, at alt hvad der står efter

nem se og find S e tu p .exe i dette ka
talog. Start så program m et med
sw itch en - R . I Start/Kør skal der

In stallatio n sfilen
fra Sun kan åb n es
m ed W inZip.

B

J WinZip -j2 re1 _4 _1 _0 4 wi
File

Actions

Options

I x

Help

j

at bruge V M W are eller V irtual PC.
Med disse program m er kan man
nem lig indrette en virtuel pc, og den
kan bootes fra en iso-fil i et virtuelt
cd-drev. På den m åde kan en test

New

Open

Extract

Favorites
Modified

Name
datal.cab
l£l) datal.hdr
iff) data2.cab
i£) ikernel,ex_
J J layout.bin
H manualwrapper.exe
■SJ setup.bmp
Setup.exe
© 5etup.ini
t£J setup.inx
i j j setup.iss

Selected 1 file, 163KB

View
Size

28-06-2003 0 ...
28-06-2003 0 ...
28-06-2003 0 ...
31-05-2001 0 ...
28-06-2003 0 ...
28-06-2003 0 ...
28-06-2003 0 ...
11-04-2001 1...
28-06-2003 0 ...
28-06-2003 0 ...
28-06-2003 0 ...

900.379
71.899
8.763.755
340.866
435
86.141
121.078
166.912
214
164.117
522

Total 11 files, 10.368KB

Install
Ratio
?
?
?
?
•

•

#

4

7
4

?
7
4

7
4

?
7
i

7
4

Wizard

Packed
?

\Di...
7
\Di...
? \Di...
7
\Di...
7
\Di...
7 \Di...
7
\Di...
7
\Di...
7
\Di...
7
\Di...
7
\Di...
#

4

4

4
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Afslutning
D erm ed er vi nået til vejs ende i
dette lille ku rsu s. Fo rh åb en tlig har
det givet mod på e ksp e rim e n te r. En
boot-cd kan in d rettes på utallige
m åder, og i bund og grund er det
e n e ste , der sæ tte r g ræ n se n ,

4

stø rrelsen på c d 'e n . G od fo r

4

•

•

ao

PCD\$OEM$\$ 1\Instal\Program\Java\Setup, exe -R|

.

Path

•

Skriv navnet på et program, en mappe, et dokument
eller en Internetressource, som derefter åbnes,

Annuller

gennem føres helt uden bræ nding.

Gennemse

nø jelse.

Lars Jørgen Helbo bringer her
Tips & Tricks
til alskens software.
Mail dine fif og fiduser til:
programtips@pricom.dk

Indsendt af: M ichael N ielsen ,
m askiro vski@ h o tm ail.co m

Fra H elbos egen
væ rktø jskasse
3 U ld V p iib n .co m

GAMLE PROGRAMMER

MINESTRYGER

Fto

Pedgw

O '* « .

Mil rotoft Internet tip ie re r

Vb

ForetnAn*
■;

0

•

Furtolonar

2

(\

M)*fp
NwmAne

y

ø g tfto to

-

3

* k ri
V

•.odoergon conVP'o?*™ pbp*w#:d»e«

1—

En virkelig klassiker, som kan koste

Normalt er det en god ide at opdatere til den nye

mange timer, er spillet Minestryger. Men

ste version af sine programmer. Men der kan godt

selv for eksperter kan der opstå situatio

være tilfælde, hvor man hellere må lade være. Nye

i« :

^

------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

3

•
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ACDSee

Program M » n *g rr
ACDS p p

Owvi**w

Aaoba
Ad j n j «

Official w e o s it« - h ttp ://w w w a a j« v ft« rn $ com /Engiifh/PrcxJucts/A C O S««
C o m p * n y - A C D S y ft« m s
C u rr« n t v e rs io n - 5 0 .1

A iite m jie ib « A id I n la « ftto«

ner, som ikke kan opklares. Under Win

f lG i

DiAHhoanp

programmer har ganske vist flere funktioner, men

(toøtCO

dows XP hjælper i så fald et lille trick.

de stiller også større krav til hardwaren. Dertil

(UIH4X

Det samme trick virkede i øvrigt også

kommer, at mange nye versioner kun kører under

Oc.vUUM

D e srrifrtiu a
A C D S e e 5.0 m ak e s it ø a s y to g e t, v ie w . o r g a n z e , p n n t, e o h a n c e a n d s h a re your
d ig ita l p h o to s s u p e r fa s t. W h e tfte r »ou'r« a d g t a l p h o to g ra p h y beg<nner or a
g ra p h ics p ro fe ssio n a l, th « p ic tu re v ie w e r of choic« »or m iilo n s of peop»e w 4i m ak«
y o u r d ig ita l cam e ra s o ftw a re e x p e n e n c e m pr« rew e nd «iq

DC**

IMectX
PM«

under Windows 3,1, men i de mellem

W indows XP eller i det mindste W indows 98.

liggende versioner var det faldet ud.

Hvad gør man så, hvis man har været heldig at fin

I IKkm

O ld V rrv in n '. A v i
W««iPtrtia#s

(0 9 Mfil
1 *3 M6 )
A C D S e e 2 . 4 2 (1 9 M fi)

G oO te
ICO

Sørg først for at have et billede på

de en brugt notebook med W indows 95 eller 3 .1 ?

skrivebordet, som er mørkt i øverste

Svaret er, at man kigger ind på

venstre hjørne. Start så Minestryger

w w w .oldversion.com . Denne side sam ler gamle

og minimer alle andre vinduer. Akti

versioner af de mest populære shareware-program mer. Her findes altså ACDSee

ver Minestryger og skriv xyzzy. Tryk

2.22, Eudora 1.4.4 eller WinAmp 0.20. Selv hvis man ikke har brug for disse pro

så en enkelt gang på Shift-tasten. Flyt

grammer, er siden et besøg værd. Om ikke for andet så for at se, hvor sm å pro

derefter m usens pil hen over spillefla

grammerne var for fem år siden.

ICO l i *

Hf*« M* I xpl«« »i

A C D S e e 4 , Q l ( 11.4 HØ)
A C D S e e 4.02 (10 8 M 61
# Internet

<L|L****

A C D See 2 .2 2 fyldte
kun 0 ,9 M B, m in
dre end en tien d e
del af nyeste
versio n .

den. Når pilen befinder sig over en
mine, vil skæ rm ens øverste venstre
i
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væ rktø jskasse

pixel være sort. Er der ikke nogen
mine, vil denne pixel være hvid, og

3 N ordtcU S.oig, Nor die U pen S o u rce ; Net lim «
Fto
Q

P-edtper
t*

*

-•^L

Vte
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Foretrud«
B
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M icrosoft In te rn e t Ix p to re r

N |N
>

**

e

hKp://*nw<i.rwn*CM.org/Drogr«T»s/ai/ne4t»r«/

man kan roligt trykke på knappen.
Fordelen ved dette trick er, at det for
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udenforstående er nærmest usynligt.
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En tilskuer, som ikke er indviet, vil

Efterhånden er det vist alment anerkendt, at Open

lift MAI | ni. SYSTEM
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NetTime er program der f l r A n computer*
ur til et a l p rø a s t.

rute

derfor ikke kunne fatte, hvordan du

Source programmer nemt kan være lige så gode

bærer dig ad med at ramme rigtigt

som kommercielle. Men problemet er ofte at finde

hver eneste gang.

disse billige alternativer. Det har Nordisk Råds Mini

FunktJoneieet

id4«nn*i«*

DOWNLOAD

f u n k tio n o lite t
N etfxn« kan døwr-Joada* fra

sterråd gjort noget ved. For at fremme brugen af

MERE MINESTRYGER

O

Open Source har man i samarbejde med forbruger

lowmi
Unfc*

AetTime er en bdsrnkrom senngs-klient. Den Perer i
begprurxfen og tynkroouerer nypd nr>eflemfum computerer.«
w mad M se r/e r« o l mtemåttet, *8 uret i ttn compute
g li ngbgt Programmet r it e r tig blot som et 4-on i system
tra y ’ot.

rådgivningen i de nordiske lande lavet en fæ lles-nor

SeuroeForge
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S tR E E N S H O T S

Hvis du ikke kan slå de andres

disk portal på adressen w w w .nordicos.org.

rekordtider, selv med hjælp fra det

Det er et rigtigt godt initiativ. Programmerne kan man naturligvis også finde andre

pixeltrick som omtales andetsteds, så

steder. Men da denne side er offentligt finansieret, slipper man for alle de popup-

hjælper kun den rå metode, dvs.

vinduer og reklamebannere, som andre sider af den slags alt for ofte drukner i.

manipulation af rekordlisten.

Dertil kommer, at forbrugerrådgivningens indflydelse er tydelig. Der er virkelig

I W indows 9x findes den i filen win-

rådgivning omkring programmerne. Der er dels en udførlig beskrivelse af hvert

m ine.ini. Det er en simpel tekstfil,

enkelt program. Dels er der en række såkaldte scenarier, med lister over program

som kan ændres med Notepad. I XP

mer, som er egnede til f.eks. børn, hjemmebrugere eller grafikere.

N ordicos.org er
stedet, hvis m an
sø g er open-source program m er af
høj kvalitet.

skal man ind i registreringsdataba
sen. Under Hkey_Current_User/Software/Microsoft/Winmine findes vær
dierne Namel til Name3 og Tim el til

3 =

GENBRUG GAMMEL HARDDISK

Q> CL
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Tim e3.1 begge tilfælde kan man skri
ve stort set, hvad man vil.
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H vis du tror, at d isse rekordtider
sk yld es snyd, så har du helt ret.

Hvis du har en gammel harddisk på en eller to

harddisk, vil de gensidigt bremse hinanden. Det

GB, kan du bruge den til at gøre din computer en

problem undgår man med en ekstra harddisk.

del hurtigere. Byg harddisken ind i computeren

Hvis der er plads nok på harddisk nummer to,

på den sekundære IDE-controller, altså ikke den

så læg også katalogerne med de midlertidige

hvor din primære harddisk ligger. Flyt dernæst

filer over på den. Det gør det bagefter nemt at

din swapfil over på den sekundære harddisk.

rydde op, idet man bare kan slette alt, hvad der

Selv hvis det er en gammel og relativt langsom

er på harddisken. Jeg selv bruger et automati

harddisk, kan computeren alligevel blive en del
hurtigere. Årsagen er selvfølgelig, at trafikken

seret program ved navn W indows Washer. Det
fjerner mange forskellige filtyper, hver gang

bliver delt. Swapfilen bruges ofte samtidig med

computeren tændes, efter regler som man selv

at andre filer læses eller skrives. Hvis disse

definerer. Programmet kan findes på

operationer skal foregå på den samme fysiske

w w w .internet-w ashers.com .
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Indsendt af: M ichael N ielsen ,
m askiro vski@ h o tm ail.co m

SYVKABALEN
I W indows indbyggede syvkabale vendes som standard tre kort ad gangen fra stak
ken. Du kan godt vælge, at der kun skal vendes et ad gangen; men så synes de
andre jo nok, at du er en kylling.
Løsningen er dog sim pel. Når du ikke kan komme længere, trykker du på tasterne
Control-Alternate-Shift og holder dem nede. Nu vendes kun et kort ad gangen, uan
set indstillingen i menuen.
Er det heller ikke nok til at vinde, kan du under XP simpelthen trykke på Shift-Alternate-2, så er sejren med sikkerhed hjemme.

S p illet er vundet, se lv om der er m ange kort tilb ag e.

Indsendt af: M ichael N ie lse n ,
m askiro vski@ h o tm ail.co m

3D PINBALLI
I spillet 3D Pinball gælder det om at samle point. Spilleren starter som kadet, men
med tilstrækkeligt mange point følger forfrem m elsen gennem diverse grader op
mod storadm iral. En højere rang betyder omvendt flere muligheder og dermed fle
re point. Det er dog svært, for når de tre tildelte kugler er brugt, er spillet forbi.
Heldigvis er der dog hjælp at hente. Straks når spillet er startet, skrives rmax. Det
er en forkortelse for rank-max og befordrer straks spilleren op på næste niveau.
Tilsvarende kan man skrive bmax. Det betyder ball-max og giver et ubegrænset
antal kugler. Hver gang en kugle smutter ned i hullet i bunden af vinduet, vil der
herefter straks komme en ny kugle ud af det såkaldte musehul i højre side.

Med et ubegræ nset antal kugler, er det nem t at få et rekordstort pointtal.

Indsendt af: M ichael N ielsen ,
m askiro vski@ h o tm ail.co m

NAPOLEON
Spillet Napoleon kræver grundig omtanke og planlægning. I nogle tilfælde kan det
være svært at planlægge. Hvis et es ligger under andre kort, kan man nemlig kun
se, om det er rødt eller sort, man kan ikke se, om det er spar eller klør. Her hjælper
det at sætte musen på kortet, og trykke på højre taste.
En hurtig genvej til et vundet spil er et tryk på kombinationen Control-Shift-F10.
Hermed fremkommer et dialogfelt med teksten Choose Abort to Win, Retry to Lose,
or Ignore to Cancel. Tryk på Afbryd og flyt så et enkelt kort.
En ting er dog egen sejr. Andres nederlag er heller ikke at foragte. Kender du en eks
pert, som selvsikkert hævder, at han kan vinde ethvert spil i Napoleon? I så fald er
her den rette medicin. Gå ind i menuen SpilA/ælg spil og vælg spil nr. 11982. Selv

N apoleon sp il nr. -2 er en sikker taber.

om det ikke er endeligt bevist, regnes dette spil for det eneste, som ikke kan vindes.
Skulle din ven mod forventning være i stand til at knække det, så lad ham derefter
prøve med -1 eller -2. De kan tage modet fra den mest selvsikre spiller.

Indsendt af: M ichael N ie lse n ,
m askiro vski@ h o tm ail.co m

DRIVERE
Ofte sidder man lige og mangler en driver. Måske ved man udmærket, hvilken dri
ver, man har brug for; men hvor på nettet kan man finde den? I det tilfælde kan det
anbefales at kigge ind på w w w .driver.com . Her findes nemlig en meget stor sam 
ling af drivere til alle form er for hardware. For at få adgang til samlingen skal man
først registreres som bruger; men det er gratis. Alle brugere får i øvrigt samme
brugernavn og password. Det er min erfaring, at man i langt de fleste tilfælde vil
finde den rigtige driver.
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Inspire T7700 højttalere - giver
ægte 7.1-surroundeffekter til både
film og spil. Understøtter Dolby®
Digital E X , DTS® ES og giver
fantastiske effekter i EAX®
ADVANCED HD-spil, hvis du
kombinerer det med et 7.1Creative Sound Blaster*-kort.

S O U N D S B E S T ON

Nu e r det p o p u læ re S o u n d Blaster® A u d ig y ' 2 ly d k o rt o g så k o m m e t so m e k s te rn t ly d k o rt, s å le d e s
at du nu ikke b e h ø v e r at å b n e d in PC fo r at få fed lyd til d in e sp il og D V D film . T ils lu tte s til P C v ia
U S B 2 .0 . O g så p e rfe k t h v is du e r træ t a f ly d e n på d in b æ rb a re P C ! Audigy® 2 k o rte n e u n d e rs tø tte r
op til 7.1 h ø jtta le re og h a r b l.a . in d b y g g e t Dolby® D ig ita l d e k o d e r. S o u n d Blaster® Audigy® 2 ly d 
k o rte n e kan o g så o p ta g e i op til 24-b it/96kH z. F je rn b e tje n in g m e d fø lg e r.
M e re in fo rm a tio n o m A u d ig y 2 og a lle de a n d re n ye og s p æ n d e n d e p ro d u k te r fin d e r du p å:

w w w .e u r o p e .c r e a t iv e .c o m

BLASTCR

24-bit

A D V A N CED

HP

AT COMPUTER TESTER - PRIVAT COMPUTER TESTER - PRIVAT COMPUTER TESTER

dvdzone.d
f

E

ksterne harddiske er ved at blive lidt af et hit - og ikke
uden g rund. Flere og større filer er ved at blive en del af
den digitale hverdag. H arddiskproducenterne må gnide sig i

hæ nd erne over de m ange billeder, M P3- og DivX-filer.
M axtors nye O neTouch drev er en god forb edring over firm a 
ets tidligere Personal Storage-produkter. For lad os sige det, som
det er. De var altså ikke så sm arte igen. Heldigvis er der kom m et
et noget pæ nere design ud af fab rikken denne gang. O neTouch
frem står ganske elegant - hvad enten det ligger ned eller står
vertikalt i den m edfølgende fod.

To nye net-baserede tjenester lader dan
skerne leje dvd-film uden at lette bagdelen
fra skrivebordsstolen. Gør popcornene klar
og smæk benene op, for nu går tæppet op
for dobbelt-anmeldelsen af digitarian og
DVDzone.dk.
F

Den "sto re n yhed " i O neTouch er den lysende knap på dre
vets fro n t. M ed denne kan m an - når først den m edfølgende
so ftw are er installeret - lave backup af valgte filer og foldere

redag a fte n . Regnen siler ned, og på tv er der ikke an d et end
Danielle Steele-tv-film og genudsendelser af Stjerne fo r en a f

ten. På sådan en aften er der ikke m eget andet at gøre, end at
gå den slagne vej til den lokale tan kstatio n eller Blockbuster, så

med et en kelt tryk.
Ideen er god, især hvis man slæ ber sit drev rundt mellem to el

man kan få lidt kvalitets-underhold ning. M en hvor ville det væ re

ler flere m askiner, men fo r de fæ rreste er det nok ikke grunden til

gende ...
Og det er fa k tisk ideen bag de to nye danske net-tjenester

at man køber OneTouch. Drevet er stadigvæ k lidt stort og tungt i
det, og den eksterne strøm forsyning er som altid dødens pølse.
Når det er sagt, så er der ikke så forfæ rd elig m eget galt med

rart, hvis m an lige havde et par dvd-film , m an ikke havde set, lig

D V D zo ne.d k og dig itarian. Du køber et ab o n n em en t på nettet og
laver en ønskeliste med film , du har lyst til at se, og d erefter få r du

O neTouch. Drevet in d e h o ld e re n alm indelig 3 .5 " harddisk, hvil
ket sæ tter ganske naturlige g ræ nser fo r størrelsen. Strø m fo rb ru 

tilsendt to-tre dvd-film , som du kan beholde lige så læ nge du vil.
Når du har set film en e og returneret dem , m odtager du en ny

get hos såd an n e harddiske er også fo r stort til, at m an med
rim elighed kan køre strøm m en over USB- eller FireW ire-kablet.
M axtor O neTouch fås i et væ ld af forskellige udgaver. Vi har

pakke med posten. På den m åde vil du teoretisk set altid have en
eller flere film liggende klar til en dynedag.

testet et 2 0 0 G B drev med både USB 2 .0 - og FireW ire-tilslut-

Netflix-wannabes

ning, men er m an kun interesseret i enten USB eller FireW ire er

Både D V D zo n e.d k og digitarian er m odelleret efter den ekstrem t

disse også tilg æ ng elig e. Vi anbefaler, m an tager et kig på M ax

populæ re am erikan ske tjeneste N etflix, der efter fem år på m arke
det har over en m illion kunder. K o nceptet er en kelt og eno rm t

tors w eb sid e fo r mere inform ation om de forskellig e modeller.
M axtor O neTouch fås i ko n fig u ratio n er fra 120 - 3 0 0 G B .
Rent ydelsesmæssigt klarer OneTouch sig fint. Det er stadigvæk

brugervenligt - og hvis sandheden skal frem , så har begge danske
pendanter kopieret N etflix så præ cist, at de, udover layoutet på

tilslutningen til pc'en, der er den største flaskehals, så det har i

w eb sid ern e og en kelte små forskelle i fo rretn in g sm o d ellen , er m e

bund og grund ikke den store betydning, at der inden bag kabinet

get svæ re at skelne fra hinanden.

tet gem m er sig en 7 2 00 RPM harddisk med 8 MB cache. Ved brug
med FireWire yder OneTouch en overførselshastighed på ca. 30 MB

Både D V D zo n e.d k og digitarian leverede den første konvolut
med dvd-film allerede dagen efter, at vi havde tilm eldt os, og også

pr. sekund. Ved USB 2 .0 er den lidt lavere, cirka 25 MB pr. sekund.

de efterfø lg en d e leveringer gik rygende hurtigt.
Det er også læ kkert, at m an m odtager en e-m ail, hver gang der

A fslu tn in g svis skal vi også lige påpege, at drevet er fo rb av
sende stille i d rift. Bevares, m an kan stad igvæ k høre det, men i
forhold til M axto rs tidligere m eget larm ende harddiske, er det et
stort skridt frem ad . M axtor OneTouch har vist sig at væ re et m e

sker noget nyt - fo r eksem pel når digitarian eller D V D zo n e.d k har
m odtaget afleverede film , når en ny pakke med film er afsen d t, el
ler når ens ab o n n em en t er tæ t på at udløbe.

get fo rn u ftig t b ekend tskab .

De små marginaler
Når det gæ lder den helt overordnede service, er tjen estern e altså
ret ens - og begge klarer sig rigtigt godt. M an føler sig godt be
handlet og godt info rm eret. Forskellene på D V D zo n e.d k og digita
rian ligger i det, Sepp Piontek kaldte "d e sm å m a rg in a le r".
H jem m esiderne er ret forskelligt bygget op. D V D zo n e.d k har det
pæ neste og m est overskuelige design, med store skrifttyper, flotte
grafiske elem en ter og en pæ dagogisk opbygning med kasser. Til

MAXTOR ONETOUCH
Producent: Maxtor, www.m axtor.com
D istributør: Actebis, tlf. 4355 8888
P ris: 1.995 kr. inkl. m om s. (andre modeller:
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Tekst af: Jeppe Christensen

L

ITEON PhoM aster LVD-2001 er en dvd/D ivX-afspiller på linje
med KiSS D P-450 og NorthQ N Q -500. A fspilleren bruger
også sam m e indm ad, så der er ingen overraskelser.

Det, der gør afspilleren anderledes - og interessant - er m u
ligheden fo r at indsæ tte hu ko m m elsesko rt og se sine billeder fra
d ig italkam eraet direkte på fjern synet.
D esvæ rre er løsningen ikke helt så eleg an t, som m an kunne
ø nske sig. I fronten af afspilleren sidder et stik til PC C ard , og
der m edfølger to ko nvertering sko rt, der und erstø tter h enh o ld s
vis C F-ko rt og Sm artM ed ia, M em oryStick og SD -kort. Det havde
gengæ ld brillerer digitarian med et langt større udvalg - isæ r af

væ ret noget sm artere med porte til h u ko m m m elsesko rten e di
rekte på afspilleren, så m an helt slap fo r at jo nglere med ko n

æ ldre film - og m an behøver ikke klikke sig helt ind på om talen af

verterin g sko rt. Frem visningen a f billederne fu n g erer dog fin t. Vi

en film , for at føje den til sin ø nskeliste. Det er rart, hvis m an på
fo rh ån d ved, hvad m an er ude efter.

prøvede med kort fra en ræ kke forskellige kam eraer uden no
gen væ sentlig e problem er, m en i læ ngden vil m an nok blive irri

Et par af de film , vi m odtog, var tem m elig ridsede, og i et enkelt

teret over m askinens langsom m e reaktionstid ved frem visning af

tilfæ ld e gav det afspilningsvanskeligheder. Det løste sig dog, da vi

større billedfiler, sam t den m anglende m ulighed fo r at vende bil

havde haft den store klud frem m e, m en m an skal væ re forb eredt
på, at de dvd'er m an få r tilsendt har væ ret gennem m ange h æ n 
der - fuldstæ ndig ligesom de film du lejer i Blockbuster eller nede
på tan ken .

leder, der er tag et på hø jkan t.
LVD-2001 har ikke SCA RT-stik, m en der m edfølg er et kabel,
så m an kan tilslutte afspillerens ko m ponent-ud gang til fje rn sy
nets SCA RT-indgang. Det er ikke den bedste løsning, m en m an
kan altern ativt tilslutte LVD-2001 via S-VID EO . A fspilleren er

En varm anbefaling
I teorien kan m an, med et ab o n n em en t på en af de to nye tje n e 
ster, nå at se 2 0 dvd-film om m åneden fo r kun 199 kroner. Der

også udstyret med digital coaxial- og SP/DIF-lydudgange sam t vi
deo ud g ang e fo r tilslutning til projektor eller p lasm askæ rm .
Ved afspilning af dvd- og SV C D -film klarer LVD-2001 sig på

kan dog allerede nu væ re ventetid på nogle nyere film , og den

linje med andre afspillere i sam m e prisklasse - her er der ikke

kan blive en del læ ngere, hvis ko ncep tet bliver en succes - i U SA

noget at kom m e efter. Det sam m e kan m an ikke helt sige om

oplever N etflix-kunder allerede ven tetid er på flere m åned er til de

DivX- og M PEG -4-videofiler. A fspilleren u n d erstø tter DivX 3 .1 1 -

m est populæ re titler.

5 .xx, m en m an kan stad ig væ k støde på enkelte tilfæ ld e, hvor
billedet bliver ko rrum p eret eller film en hakker. Heldigvis er LI

M en m åske er der slet ingen grund til at kom m e med den slags
dystre forudsigelser, og som tjen estern e ser ud nu, kan vi ikke a n 
det end at anb efale både D V D zo n e.d k og dig itarian. Ideen er vir

TEO N gode til at stille ny firm w are-o p d aterin g er til rådighed på
deres w eb sid e.
Vil m an have en DivX-afspiller, der bare fungerer, så anb efaler

kelig god, og hvis du ser m ange film og har bare en anelse e rfa 
ring i at handle over nettet, så er der ikke m eget at b etæ n ke sig

vi dog, at m an kigger på KiSS' afspillere, der er uo vertrufne på

på.

dette felt.

Skal vi endelig an b efale den ene frem fo r den an d en , så må det
væ re digitarian - sim pelthen fordi m an her kan finde et m eget
større udvalg af æ ldre film . M en hvis m an kun vil have det nyeste
nye, er det hip som hap.

A lt i alt er vi ikke superim ponerede over LV D -2001, men leder
m an efte r en dvd-afspiller, som skal kunne klare en DivX-film i
ny og næ , og man ellers synes, det er sm art at kunne frem vise
de digitale billeder nem t på fjern syn et, så er afspilleren ikke et
dårligt køb - isæ r ikke til prisen.
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Tekst: Anders L. Madsen

Tekst af: Søren Køhier

LG’s nye
fladskærm
er en fryd for
øjet, men den
kan give nak
kesmerter.

Dette halvdyre højtalersæt fra JazzHipster
spiller udemærket, men er ikke impone
rende til prisen.
J

azz Hipster er nye spillere på hø jtalerm arked ets allerede ret
overfyldte bane. Vi har taget et kik på et af deres fø rste sæ t,
der både har positive og negative sider.

Først og frem m est er der naturligvis lyden, og her er alt som
det skal væ re. S u b w o o fe re n , der i første om gang virker lidt
overdim ensioneret, klarer de lave frekvenser med stor au to ritet,
uden at m iste o verb likket. Satelitterne er også af fin kvalitet, og
så læ nge man ikke ko m m er op i de helt høje lydstyrker, går det
fin t. M en som så o fte set fø r m angler der m ellem tone, når vo lu 
m en ryger i vejret. Sæ ttet blev lyttet igennem med både m usik,
film og spil, og klarede hele m olevitten i fin stil.
Det er ikke et sæ t, der kan spille større stuer op, m en til m in
dre væ relser og ko ntorer skulle behovet væ re d æ kket.

D

et er et lille års tid siden, vi sidst testede flad skæ rm e i Pri

vat C o m p u ter, og siden da er priserne fald e t en anelse, så
du nu kan få en 17 to m m er LC D -skæ rm fo r helt ned til
3 .0 0 0 kroner.
Set i det perspektiv ligger LG's nye Flatron L1 7 2 0 B i det m el
lem dyre leje med en pris på 4 .4 9 9 kroner, og så skal der lidt ek

Besynderlige valg
Det var så det positive, fo r rent designm æ ssigt er der taget
nogle tvivlsom m e beslutninger. Sæ ttets kontrolboks er e kse m 
pelvis en ordentlig fæ tter, der rent faktisk er større end de fleste
d ekod erbo kse, vi har set. Den fu n g erer bare kun som vo lu m en 
kontrol, og har kun fem knapper. Størrelsen taget i b etrag tning ,

stra g u f på bordet, fo r at berettige et køb. Det få r vi heldigvis
også, i form af et m eget elegant design, der rent faktisk får pri
sen til at lyde m ere end rim elig.

kan man kun undre sig over, at der ikke kunne blive plads til et

Billedet her på siden snyder ikke: L1 7 2 0 B ser virkelig flot ud
på skrivebordet - også hvis m an ser den fra bagsiden, hvor de

tet som næ vnt ikke er til store rum , virker den lidt overflødig,
med undtagelse af at den giver den eneste chance fo r at justere
surround-, center- og su b w o o ferlyd styrke.

signerne har lavet et diskret dæ ksel, der skjuler stikken e til
strøm m en og g rafikko rtet.
D esignet har dog sin pris. Skæ rm en s fod er m eget lav, og det
betyder, at skæ rm en s un d erkan t kun er cirka ti cen tim eter fra
bordpladen. Det betyder ganske vist, at skæ rm en står m eget
stabilt på bordet, men det kan sam tidig give nogle ret alvorlige
nakkesm erter. Skæ rm en kan kun vippes frem og tilbage - ikke
indstilles i højden - så man sidder auto m atisk og gør sig
skrutryg g et, når man arbejder.
D esuden har designerne valgt, at skæ rm en - der ellers er ud

hø retelefo nstik. M en nej, her skal m an ned og kravle.
D erudover m edfølg er en trådløs fjern b etjen in g . M en da sæ t

Dette sæ t har endnu ikke en officiel distributør i D an m ark, så
en definitiv pris er ikke tilgæ ngelig, m en de er set til om kring
1 .2 0 0 kr. på N ettet. Derm ed placerer de sig et godt stykke over
alle de billigere altern ativer med tilsvarende featu res, og pris
m æ ssigt ikke ret langt fra bedre alternativer, med langt m ere in
teressante featu res som DD og D TS-dekodning.
A lt i alt et velspillende lille høj
talersæ t, der dårligt kan a n b e fa 
les. Lignende kvalitet kan fås for

fø rt i sølvgråt og krom farvet plastic - skal have en sort rand o m 

fæ rre penge, og giver man lidt

kring selve skæ rm o m råd et, og det er, så vidt vi ved, ikke vold
som t godt fo r øjnene. Og så kan det undre, at skæ rm en kun har

m ere, kan man ram m e en helt
anden klasse.

en alm indelig V G A -in d g an g , da det næ rm est er blevet standard
med de digitale D VI-udgange på nyere g rafikko rt.
Den rent tekn iske kvalitet er im idlertid up åklagelig. S kæ rm b il
ledet er klart og skarpt selv set fra m eget skæ ve vinkler, og med
en o p d atering shastig hed på 16 m illisekunder og en m aksim al
opløsning på 1 2 80 x 1 0 2 4 , 75 Hz bliver det ikke m eget bedre
med en flad skæ rm på denne størrelse.
A lt i alt en m eget eleg ant og teknisk velud fø rt skæ rm , der
desvæ rre lider a f nogle
uergonom iske b ørnesyg
dom m e - m en hvis man
først og frem m est er ude
efter en fla d sk æ rm , der
tag er sig godt ud, så er
L1 7 2 0 B et glim rende køb.
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LOGITECH
N

u da de ledningsløse netvæ rk m ildest talt breder sig ud i

- Webcam med indbygget paranoia

de danske stuer, er det vel kun naturligt at få konsollerne

L

med på bølgen. Således har vi nu fået fing rene i Linksys

ogitech har skab t et w e b k a m e ra , der rykker m ed, når du
flytter hovedet. N aturligt nok ligger kam eraet lidt i den dyre
ende, men til gengæ ld ser det godt ud på ens kontor.

W ireless G am e Adapter-B.
kom m e på trådløst n etvæ rk, m en med denne løsning kom m er

Selve det ku g lefo rm ed e kam era kan enten placeres i den
m edfølgende fod , eller m an kan sæ tte en stang ind m ellem k a 

vi ret tæ t på en egentlig p lug 'n'p lay-lø sning . Har man et trådløst

m era og fod , så den kom m er op i ansig tshø jd e. K am eraet er

netvæ rk oppe og køre (der vel at b em æ rke ikke benytter W EP-

U SB-baseret og behøver således ikke ekstern strøm , selvom der i
foden sidder en lille motor, der sørger fo r at kam eraet drejer sig

A lm indeligvis er der jo en del ko nfig u ratio n fo rb u n d et med at

kryptering) er m an på inden fo r tredive sekunder. Du kan væ lge
m ellem 11 indstillingsm uligheder, og på displayet kan du se,
hvilken af dem du benytter, eller hvilken frekvens du kører på.
En featu re, vi desvæ rre ikke havde m ulighed for at teste, er

efter dine bevæ gelser. Installationen fo re 
går relativt sm ertefrit, og efter en kort
pow ercycle sæ tter m an så kam eraet

hvis naboen også har X b o x. Halo i cooperative man kan aldrig

til, og så er m an fa k tisk kørende.
Der er forskellige indstillingsm ulig

få nok af.

heder i den m edfølgende softw are,

direkte forbindelse m ellem to konsoller. Ellers en læ kker featu re,

og her kan man blandt andet tage

Grimmere end de fleste

stillbilleder med kam eraet i op til 1.3

Nu har vi haft en del a f Linksys' glim rende udstyr på besøg på
redaktionen, og det undrer os lidt, hvorfor man insisterer på

m egapixel. Nu er objektivet ikke ligefrem

skrigende farver og besynderlige form er. Form ålet er vel netop
at kunne gem m e så m eget af sit udstyr som m uligt af vejen. Og
her står vi igen med en m eget blå kasse, der ikke rig

noget spejlreflekskam era, så det er ikke i bil
ledkvaliteten, kam eraets force ligger. Heller ikke
i videodelen, hvor der dog er en ret sm art fe a 
ture, hvor du kan sende en video-e-mail direkte

tigt kan stables oven på noget som helst.
M en når det er sagt, så var testen en ren fo rnø jelse.

til en af vennerne.

Både X box og Playstation 2-ko n so llern e, ku nne sm i

Paranoia så det støjer

des på n etvæ rket på ganske få m inutter, og der var

Den absolutte fordel ved kam eraet er dens
unikke face trackin g -fu n ktio n , som fa k tisk vir

ingen problem er eller lag o verhoved et.
Har m an allerede et trådløst netvæ rk
kørende, er dette en elegant

ker bedre, end m an skulle forven te. M an kan
faktisk bevæ ge sig flere m eter til siden, uden

m åde at få konsollerne
koblet på, uden brug af

at kam eraet har problem er med at fø lg e m ed.

kabler. Eneste um iddel

bevæ gen sig i små ryk, m inder dog én om stort
set alle science fictio n -film , der er lavet, og der

De sm å virre-lyde, som kam eraet laver, og dets

bare m inus er, at ad ap te 

er en vis paranoia fo rb u n d et med kam eraets

ren i et eksisterende
W ireless G -netvæ rk vil

fø lg en én rundt i lokalet.

til at gå i com patability-

En anden interessant featu re ved kam eraet
er, at Logitech slår kam eraet op på at væ re

m ode og operere med
W ireless B-hastigheder.

godt til m essagingbrug, og her excellerer det
også væ sen tlig t m ere end som still- eller vi

M en da den næ ppe vil
køre døgnet rundt, er det

d eo kam era. Isæ r fordi den indbyggede m ikro
fon faktisk fu n g erer ret godt. M en til prisen

nok de fæ rreste h jem m e
netvæ rk, der vil lide under

kan m an få to rim elige w e b ca m s fo r p en 
gene - så m an betaler lidt rigeligt fo r

det.
Skal konsollerne

fa ce trackin g -fu n ktio n en . K o n klu sio 

trådløst på N ettet, er

vestere penge i det her w e b cam ,
er det fordi m an gerne vil have et

tvinge resten af udstyret

nen må væ re, at hvis m an skal in

dette en let og ve lfu n g e 
rende løsning.

k:

læ kkert udseende w e b ca m med
en god m ikro fon, der er let at
installere.

IMSM

LOGITECH QUICKCAM SPHERE

Producent: w w w .linksys.com
D istributør: NobleLink, tlf. 4576
P ris: 700 kr. inkl. m om s.

Producent: www.logitech.com
D istributør: Logitech Danmark,
P ris: 1.199 kr. inkl. moms.

0777

V WWWWW?**-VUWwøa

IWMi

LINKSYS W IRELESS GAME ADAPTER

tlf. 3544 5516

Vira
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Stortest af grafikkort

Kapløbet mellem konkurrenterne af grafikkort er
stadigvæk i fuld gang, og det lader til, at tempoet
er ved at blive sat i vejret. Vi kigger på fire nye gra
fikkort fra NVIDIA og ATI - og der er lidt for enhver
pengepung.
S

iden N VIDIA lancerede deres

sor, A B IT IC-7 M A X 3 b und ko rt med

TN T2-chip har det væ ret noget

Intel i 8 7 5 P chip sæ t og 512 MB

af en opgave at holde trit med

D D R 400 huko m m else.

udviklingen inden fo r 3D -grafik på
p c'en . Firm aet gjorde det til sin stra

Hvad siger tallene?

tegi at lancere en ny p ro d uktfam ilie

Det er lidt af en blandet landhandel.
I alderspræ sidenten Q u ake 3 er det

hvert halve år, og det var noget der
tog pusten fra ko n ku rre n te rn e . Hu
sker du N um ber Nine, M atrox,

N VID IA -kortene, der tag er fø rin g en ,

3D labs og hvad de ellers hed?
I dag er m arkedet reduceret til

skuld rene. A lle kort, selv det
sløveste, scorer over 100 fra mes per

m astodonterne NVIDIA og ATI. M a

sekun d , hvilket skulle stille de fleste
tilfredse. I C o m an ch e 4 ser det ud til

trox spøger i kulissen, og 53 og nye
XG I lover, at de snart har ko nkurren

m en dertil kan vi kun træ kke på

cedygtige produkter på m arkedet. Vi

at væ re en anden ko m p o n en t, der
begynder at agere som flaskeh als.

glæ der os, men pt. er det de to

G eForce FX 5 9 5 0 og Radeon 9 8 0 0

fø rstnæ vnte der sidder på det hele.

X T er lige hurtige, m ens Radeon
9 6 0 0 X T har et lille forspring over

Komma fem...

G eForce 5 7 0 0 U ltra. Sam m e billede

Det der med at producere en ny

teg ner sig i Splinter C e ll. Her fo rm år
Radeon 9 6 0 0 X T dog at træ kk e lidt

p ro duktfam ilie hvert halve år blev
alligevel fo r hårdt fo r de to store, så

fra NVIDIAs supersprinter. Igen må

i stedet har de begge valgt at fo r

G eForce FX 5 7 0 0 Ultra se sig slået

doble tiden m ellem nye arkitektu rer

af ATls o pkom ling.

og så lancere forb edrede såkaldte
"re fre sh "-p ro d u k te r i m ellem tiden.

Unreal Tournam ent 2 0 03 viser, at
ATI Radeon 9 8 0 0 X T står stæ rkest,

Så er man stad ig væ k ko n ku rre n ce 

når der skrues op for m æ ngden af

dygtig, og hvis man sam tidig får

øjenguf. Her er der forholdsvis langt

lokket fo rb ru g ern e til at opgradere,
er det en dejlig gevinst oven i hat

ned til GeForce FX 5 9 50 Ultra. O m 
vendt slår det til i den prisbillige ende.
Her er det GeForce FX 5 7 00 Ultra der

ten.
Vi står over fo r sådanne fire "re 
fresh''-produkter i denne om gang.

giver bøllebank til lillebror XT.

To i den dyre se-hvad-jeg-kan ende

Fyr op under nyhederne

og to mere fornuftig t prissatte pro
dukter. Sig velkom m en til ATI Radeon

Vi tester også en ræ kke nyheder in
den fo r 3D -g rafikken . A q u a M a rk3

9 6 0 0 X T og 9 8 0 0 X T og NVIDIA Ge-

og G un M etal B en ch m ark er begge

Force FX 5 7 00 Ultra og 5 9 5 0 Ultra.

tests, der gør godt brug af de nye
D irectX9-funktioner, og Halo er

M etal. Dog er der her en lidt større
forskel m ellem de to prisbillige kort.
G eForce FX 5 7 0 0 Ultra klarer testen
noget bedre end ATls Radeon 9 6 0 0

Sæt i gang

også en grafisk sum obryder, der hi

XT, der må se sig sat af ved g ræ n 

De fire kort er blevet testet i de nye
ste spil og benchm ark-dem oer. Vi

ver tæ n d er ud på selv de største
g utter fra ATI og NVIDIA.

sen til de m agiske 3 0 fram es per se
kund.
Halo er en sjov fæ tter. Spillet, der

har valgt at teste dem i opløsningen
1 0 2 4 x 7 6 8 med 32-bit farved yb d e.
Ved æ ldre spil har vi valg t at a kti
vere 4 x A nti-A liasing og 8x Anisotropic Filtering.
Vi testede kortene på en m askine
med en Pentium 4 3 .2 G H z proces
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I A q u aM a rk er der ikke den store
forskel m ellem de to konkurrenter.
N VIDIA ligger i spidsen med begge

oprindelig blev udviklet til Microsofts

kort, men der er ikke langt ned til

NVIDIA har leveret chippen til Xbox'

ATI, der klarer sig ganske godt med

en, bør man forvente, at firm aets
kort klarer sig bedst. Det gør de også

at bide NVIDIA i kn æ h asern e.
Det sam m e er tilfæ ld et med G un

Xbox, er nu endelig klar på pc. Da

- ingen overraskelse her, men ATI

Tekst: Jeppe Christensen
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G e F o rc e FX 5 9 5 0 U ltra

Radeon 9800 XT

311,9

Quake 3: Arena, 4xAA, 8xAF

G e F o rc e FX 5 7 0 0 U ltra

Radeon 9600 X I

191,5

148,3

f*£*: i l
*
'

Comanche 4, 4xAA, 8xAF
iM te«,

Splinter Cell, 4xAA, 8xAF

161,5

UT2003, 4xAA, 8xAF
AquaMark
Gun Metal
Halo

For alle resultater gælder at højest er bedst
■"

1

hæ nger godt ved. Hastighedsforskel

gere kort. Er m an virkelig på røven,

lene er små og ubetydelige.

bør m an dog i stedet holde udkig
efter et billigt Radeon 9 6 0 0 Pro.

det så N VIDIA eller ATI, der sæ tter
sig på tro n en ? Igen hæ lder vi til
fø rstn æ vn te. Vi synes, at ATls
løsninger generelt er m ere eleg ante

Enten eller

Disse fald er helt sikkert i pris og er

Er der er et budget at tage hensyn

og fo rn u ftig t designede, m en det

til, er der ikke nogen tvivl om , hvad

et sæ rdeles godt køb.
I den dyre ende er det noget

m an bør gå efter. NVIDIAs G eForce
FX 5 7 0 0 Ultra efterlad er g entagne

svæ rere at skulle bestem m e sig. Skal
m an ud og bruge i om egnen af

tes i de nyeste spil.
Her klarer G eForce FX 5 9 5 0 Ultra

gange ATls Radeon 9 6 0 0 X T i

5 .0 0 0 kr. på et g rafikko rt, vil m an

sig bedst med et snæ vret forspring

støvet. Det er sim pelthen et hu rti

nok gerne træ ffe det rigtige valg. Er

ned til ATls hurtigløber.

handler i sidste ende om fram e ra

^

Privat Computer 12/2003 - 43

H eftia a rafik

I EN KOLD TID
GEFORCE FX 5700 ULTRA - fortræffelig ydelse til en billig penge

D

et skal ikke væ re nogen hem m elig hed , at N VIDIA har haft

hastighed på 9 0 0 M H z. Kortet bruger en 128-bit bus ud til hu

et svæ rt år. Lige siden ATI lancerede Radeon 9 7 0 0 Pro, har

kom m elsen. Det giver en pæ n båndbredde på hele 1 4 .5 G B/sek.

firm a e t b efundet sig i en ko nstant defensiv, og selv om
fø rertrø jen er blevet hevet på igen et par gange, så er øm heden

Selve chippen arb ejd er med 4 7 5 M Hz.

ikke helt fo rsvun d et end n u.

stort kort, m en heldigvis kræ ver chippen ikke m ere køling end, at
en traditionel køleprofil kan klare sag erne. K o rtet skal dog sta

G eForce 5 7 0 0 Ultra er forsøget på at tilbageerobre m arkedet
fo r m iddelprissatte g rafikko rt om kring de
2 .0 0 0 kr. Det er her, at der er gode
penge at hente, men ATI har dom ineret
dette fe lt m ed Radeon 9 5 0 0 - og

I forhold til ATls kort er G eForce FX 5 7 0 0 Ultra stad ig væ k et

digvæ k have strøm fra et M olex-kabel (dem du også bruger til
harddisk og optiske drev).
På papiret ser G eForce FX 5 7 0 0 Ultra sp æ n 
dende ud, men hvad når der skal til

9 6 0 0 -k o rte n e i et godt stykke tid.
G eForce 5 6 0 0 Ultra blev aldrig
den succes N VIDIA håbede
på.
G eForce 5 7 0 0 Ultra har
dog noget bedre kort
på h ån d en . K o rtet er
baseret på en helt ny
chip, N V 36, der æ t
ter på en stor del af
de fejltag elser der
var i det oprindelige NV30design.
G eFo rce FX 5 7 0 0 er en GPU med fire pixel pi
pelines, der kan arbejde med op til 2 5 6 MB ram - vores
kort er dog udstyret med 128 M B. G eForce FX 5 7 0 0 Ultra bruger
D D R 2-huko m m else, der arb ejder med 4 5 0 . Det giver en effektiv

ATI RADEON 9600 XT - mere af det samme
M

an kan ikke klandre ATI fo r at sløse med ressourcerne.

Vi bør fo r god ordens skyld også næ vne, at ko rtet understøtter

A lle g rafikko rt lige siden Radeon 9 7 0 0 Pro har væ ret ba

ATls nye O verD rive-fu n ktio n . Hvis tem p eraturen ikke er fo r høj

seret på stort set sam m e chip -kerne. Radeon 9 6 0 0 X T er

inde i kab in ettet, vil ko rtet auto m atisk øge hastigheden til 512
eller 527 M Hz alt efter o m stæ n d ig h ed ern e. Er der god køling i

ingen und tag else. U nder køleren find er vi R V 3 6 0 , der også bru
ges i de tidligere Radeon 9 6 0 0 -k o rt.
ATls nyeste kreation til dem på et budget er altså intet specielt.
C hip p en arbejder nu med 500 M H z, hvilket
er im ponerend e, men det er så også den
eneste reelle fo rskel. H ukom m elsen ar
bejder, ligesom på Radeon 9 6 0 0 Pro
med 6 0 0 M H z, så m an skal ikke fo r
vente de store h astig h ed sfo rb ed rin 
ger. Radeon 9 6 0 0 Pro sæ lges som
standard m ed 128 M B h u ko m 
m else
Nej, der hvor X T giver
bedre ydelse, er i spil, hvor
flaskeh alsen er at fin d e i
selve chip p en . Dem er
der dog ret få af.
Den største fla sk e 
hals i de fleste situ
atio n er er stad igvæ k
h u ko m m elsen s båndbredde. Her
er der desvæ rre intet at hente hos Radeon
9 6 0 0 XT.
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kab in ettet kan m an altså hive lidt m ere saft og kraft ud af Ra
deon 9 6 0 0 XT, m en de tilfæ ld e er nok få, og vi tvivler lidt på hvor
m eget m ere ydelse m an egentlig få r ud a f de relativt få ekstra
m eg ahertz.

GEFORCE FX 5950 ULTRA - den hurtigste knallert på havnen
D

et er m eget m uligt, at NVIDIA er på to p p en. Både hvad a n 
går teknologi og ø ko n o m i. M en at ATI gør det noget

Lidt bedre gik det med efterfø lg eren , G eForce FX 5 9 0 0 Ultra,
men det er stad igvæ k tydeligt, at NVIDIA er presset. Firm aets

svæ rere for g rafikko ng en at blive siddende på sin trone,

kort er fysisk m eget større end ATls, og køleløsningen på kortene

kan der vist ikke væ re tvivl om . Det er NVIDIA's tre seneste highend g rafikko rt et m eget godt eksem pel på. G eForce FX 5 8 0 0 Ul-

er stor og klu n tet. Faktisk så stor, at den stjæ ler pladsen ved si

tra var noget næ r en katastro fe. Elendig hastighed og en køler så

PCI-indstikskort.

den af kortet. Der, hvor m an norm alt ville installere det første
G eForce FX 5 9 5 0 Ultra er en tu n et

stor og larm ende, at kun hæ rdede bikere o rkede at
væ re i næ rhed en, når et 3D-spil

udgave af fø rn æ vn te . K o rtet er
baseret på N V 38, der er en fo r

___ __

skulle startes op.

bedret udgave a f N V35-chippen, og i forhold til G eForce
FX 5 9 0 0 Ultra er der skruet
25 M Hz op fo r hastigheden.
C hip p en kører med hele
4 7 5 M H z. D D R-hukom m elsen har også fået et
spark bagi. Den kører
nu m ed 9 5 0 M Hz.
100 M H z m ere
end hos G eForce
FX 5 9 0 0 Ultra.
Kølelø sningen på det nye
kort er stad ig væ k stor og klu n tet, men allig e
vel en klar forbedring af, hvad vi tidligere har
set fra NVIDIA. Den fyld er stad ig væ k to slots i pc'en,
men de har efterh ån d en fået stø jniveauet godt under kontrol.
Det går altså i den rigtige retning.

RADEON 9800 XT - *
A

* . gas sømand
Der skal dog ikke herske nogen tvivl om , at ATI har det m ag e

Tls hurtigste kort m inder m eget om lillebror 9 6 0 0 XT.
Frem gangsm åden er den sam m e. Radeon 9 8 0 0 X T bruger

ligt i ø jeb likket. Dette kort kan sagtens ses som en direkte videre

stad igvæ k R 360 chip p en, og der er således ingen te kn o lo 

udvikling af det oprindelige Radeon 9 7 0 0 Pro, og således har X T

giske forskelle i forhold til Radeon 9 8 0 0 Pro. I XT-udgaven er h a
stigheden på chippen hæ vet til 4 1 2 M H z fra de 3 8 0 M Hz i 9 8 0 0
Pro. H astigheden på hukom m elsen er ligeledes hæ vet fra 6 8 0
M H z til 7 3 0 M H z.

heller ikke brug fo r kæ m pe arealer af PCB eller eksotiske kølev
\

løsninger. Vores XT-kort er fra A S U S , der har
valgt at udstyre kortet m ed to blæ sere,
m en køleløsningen er alt i alt m eget

Der er altså ikke tale om de vildeste hastighedsforbedringer,

m ere ydm yg end, hvad vi ellers ser fra

m en Radeon 9 8 0 0 X T skal nok m est ses som et nødvendigt pro

NVIDIAs side.
Vi bør fo r god ordens skyld
også n æ vn e, at Radeon 9 8 0 0

d u kt fo r at holde trit med N VIDIA.

X T er udstyret med sam m e
O verD rive-funktio n som lil
lebror.
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an m ark var et af de første
lande i Europa, hvor te le b ran 

chen blev liberaliseret, og det
betyder, at der i dag er et utal af
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både telefoni og Internet - med

Teleprisguide

m ildt sagt varierede priser.
Det stiller nye krav til fo rb ru g e r
ne, fo r hvis man ikke vil betale
overpris, gæ lder det om følge med i
de forskellige tilbud, og m an må

Spørgsm ålet er så bare, hvordan
m an gør. Hvordan find er m an de
rigtige tilb ud ? Hvor find er m an ve j
ledning og gode råd? Hvordan skif. ter m an selskab? Og m åske det vigI tig ste: Hvilke fald g ru b er kan man
m øde undervejs?
Svarene på det får m an kun via et

Forside

Hjælp

IT - og T e le sty re ls e n

Mi M5teriet forViden5k»b
Teknologi og U^ikling

Prissam m enligning
T e le se lskab e r
Fastnet listepriser
Mobilnet listepriser

Telepriser

Kom hurtigt i gang

Velkommen til IT- og Telestyrelsens
prisguide

FASTNETTELEFON

G uidens p ro file r e r b le v e t opdateret.
Hvordan d e nu e r sa m m en sa t kan s e s
Fo ru d sæ tn in g er i m e n u e n .

Angiv ca. forbrug af fastnettelefon
Nej t a k ___________ ^

/
MOBILTELEFON

Internet listep riser
H øjhastighedspriser
O versigt højhast

Angiv ca . forbrug af mobiltelefon

- Indtast dit personlige forbrug af tele yd elser
- Fa oplyst hvilke abonnem enter, der er
billigst for dig. Alle p riser er in d . m om s.

Nej ta k

Forudsæ tninger
Ordforklaring

M

Antal SMS p r. uge

Udland listepriser

0 SM S om u g en

Du kan væ lge flere af mulighederne
fastnettelefon, mobiltelefon og internet i sam m e
søgning.

v

0 Jeg bruger også fastnet-tlf.GD

INTERNET
Se n e re kan du p ræ cisere dine oplysninger ved at
try k k e p i knappen P ræ cisé r fo rb ru g .

eksem p el, og eksem plet er naturligt

Angiv internettype
[v æ Ig

I menuen til venstre kan du blandt andet væ lge
at se oplysninger om de enkelte te le se lska b e r,
herunder deres abonnem enter og listep riser.
Under Fo ru d sæ tn in g er kan du læ se m ere om
grundlaget fo r beregningerne.

nok m ine egne erfarin g er med at
fin d e de billigste løsninger til min
fam ilies forbrug af in ternet og te le 
fo n i.

V æ lg i n t e r n e t t y p e f ø r s t
B e re g n

Se tem aet om sam m enligning af taletidskort til
m obiltelefoner fra den seneste p risp jece. Læs
m ere om Forbru.qgrrettiCLhe.der på IT- og
T e le styre lse n s hjem m eside.

et sam m en på m ange m åder. DerI fo r er det slet ikke sikkert, at de til,,b ud , som jeg har fu n d e t frem til, er

m

Angiv ca Aforbrug af internet

teleprisguide.dk b liver løbende udvidet med flere
te le se lska b e r og abonnem enter.

Fam iliens forbrug kan væ re skru 

de rigtige fo r andre; m en m etoden

K o n takt

IT- og Telestyrelsen

væ re parat til at skifte selskab, når
der er udsigt til en gevinst.

Print

H yperlink-

0

v

P r æ c is é r

HØJHASTIGHEDSINTERNET
O ve rsig tstab el

UDLANDSTELEFONI
Angiv land fo r sam m enligning

O

Nej ta k

La vta k st ®

Udført

0

H øjtakst O

Internet

og fald g ru b ern e er generelle.

Forbruget i en nøddeskal

anden m åtte nøjes med 0,1 M B. Nu
handlede det altså om at finde den

med praktisk erfa rin g , som kan
gøre opm æ rkso m på de ting, der

På fo rh ån d havde jeg ingen fo r

billigste løsning til hvert af disse

ikke frem g år af selskab ernes eller

ventning om , at der var ret m eget

abonnem enter.

Telestyrelsens hjem m esider.

Altid billigst

M obiltelefonerne
Det fø rste, jeg kiggede på, var

le. Og allerede dengang havde jeg

Jagten på de billigste tilbud bør
naturligt begynde på w w w .te le p ris-

naturligvis kigget på prisen.

g u id e .d k . D enne side tilhører IT- og

ab o n n em en ter til de to m o biltelefo 
ner. Vi bruger dem som sagt ikke

Telestyrelsen, hvilket giver ret god

ret m eget, og d erfo r var det eg en t

T D C . Der var først og frem m est

sikkerhed for, at o plysningerne er til

lig bedst med et taletid sko rt. Vi vil

A D SL-forbindelsen - en 5 1 2 /1 2 8 Kb

at stole på. M en det betyder ikke,

dog gerne ku n n e bruge dem i

N etExpress med router. D ernæ st var

at det er nem t, at finde ud af. For

udlandet, og da vi fik dem fo r to år

der to analoge fastnet-telefoner,
den ene til telefon og den anden til

ab o n n em en tern e er skruet sam m en

siden, gik det kun med ét ab o n n e

på m ange forskellig e m åder med

m ent. Det blev d erfo r til et TD C

te le fax. Her havde det naturligvis
væ ret bedre at have en ISDN-for-

diverse ko m b in atio n er af ab o n n e
m entspriser, m in u ttakster og så

D u et-15. M en det var altså fo r to år

bindelse; men desvæ rre bor vi så
langt fra cen tralen , at der ikke kan

videre.

at spare. Vores forbrug er nem lig
ikke eno rm t, og de fleste af ab o n 
n em entern e var kun et par år g am 

De fleste ab o n n em en ter var hos

væ re A D SL og ISDN i sam m e led
ning.
Vi har ikke m ange te le fo n sam ta
ler på fa stn e tte le fo n e rn e , men en
L ret stor del af dem er ud land ssam 
taler. D erudover har vi to m obiltele
foner. Vi bruger dem ikke ret

Dertil kom m er, at prisen m uligvis
ikke er det eneste saliggørende.
Selv den billigste forbindelse kan

siden, og der er sket m eget siden
da. Nu er der flere taletidsko rt, som
godt kan bruges i ud landet. Det
m åtte altså væ re løsningen; men

væ re et dyrt b ekend tskab , hvis den

hvilket skulle vi have?
På w w w .te le p risg u id e .d k er der

ikke fung erer ordentligt, eller hvis

heldigvis en sam m enligningstabel

det er um uligt at få hjæ lp, når der
opstår problem er.

over taletid sko rt. Den viser, at pri

m eget, men vi vil gerne ku nne bru

Når m an har fu n d e t et selskab,
som ser interessant ud, er det der

serne varierer fra 0 ,9 5 til 2 ,9 5
kr./m inut, og de billigste priser er
endda fald et, siden oversigten blev

ge dem i udlandet. Da vi fik dem

fo r en god ide at spørge nogen, der

lavet. Ud fra denne oversigt faldt

fo r to år siden, var det ikke m uligt

kender selskabet og har praktiske

valget på Telm ore.

med et taletid sko rt, d erfo r fik vi

erfarin g er med det. Det kan man

d u e t-1 5 ab o n n em en ter til dem .

hurtigt og nem t gøre i nyhedsgrup
per. De rigtige grup p er hertil er

U dover disse ab o n n em en ter har
vi to hjem m esider, som lå på
w eb h o te l hos A ze ro .d k . Til den ene
havde vi 100 M B plads, m ens den

Tekst: Lars J ørgen Helbo

d k .e d b .in te rn e t.u d b yd e re og
d k .te k n ik .te le fo n i med tilhørende
undergrupper. Her fin d er man folk

T e le sty re lse n s
o fficielle p risg u i
de er et godt sted
at begynde jagten
på lave priser.

Hos Telm ore fo reg år alt via hjem 
m esiden. M an skifter til firm aet ved
at bestille en startp akke med
sim kort og taletid fo r 2 0 0 kr. via
hjem m esiden. Pakken koster 199 kr.
og betalingen sker med D anko rt via
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KAN DET VÆRE?

Med et enkelt
koncept og kon
sekvent lave pri
se r har Tellm ore
sat sig sikkert på
en stor del af det
danske m ob il
m arked.

Telmore gav efter
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Det var jo lidt surt, og derfor maile-

Hjælp
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de jeg til firm aet, gjorde o p m æ rk

i

som på, at jeg havde bestilt fredag
aften efter norm al lukketid . D erfor

http://w w w .tdm ore.dky

syntes jeg godt, jeg ku n n e tilko m 
me at få gavn af det nye tilbud.

T E L M O R E

m

i !
N YH ED ER

P E R S O N L IG S I D E

S e d e t s id s t e n y e

M o b ilnr.

E L M O R E

A d g ang sko d e
> Lo g in d

T E L M O R E h a r a ltid n ye
p ro d u k te r , b illig e
m o b iltilb u d og m e g e t
e n d e t til v o re s
4 2 5 .0 0 0 k u n d e r.

> G le m t k o d « ?

I

M EN U
> P r o d u k t in fo

i l s il

.u il

> T ilm e ld in g

>Hjælp

> N yheder
> TELM O RE e k s t r a
> O m TELM O RE
> K o n ta k t

N EM M ERE

B IL L IG E R E

In g e n b in d in g e r
G e n n e m s k u e lig e p ris e r
A u to m a tis k O p ta n k n in g
Fu ld k o n tro l o v e r fo rb ru g

F a s t m in u tp ris h e le d ø g n e t
V * lg nyt n u m m e r
F ly t d it n u m m e r
G ra tis s e m t e le s p e d f ik a t io n

Im idlertid havde jeg endnu ikke
tag et pakken i brug. Som ved alle
køb via nettet er der 14 dages

Se m e re h e r!

returret. Jeg ku nne altså have retur

BLO R E

neret pakken og så have bestilt en

R in g til og fr a U d la n d e t
T D C ’ s m o b iln e t
In g e n re g n in g e r
H u rtig t 3 2 Kb S IM -k o rt

T IL B U D

Se d t l e k r t
tilbud i
ShopMore
Fra 10 kr.

Sta r t h e r

»SO 50012000

holdt man sig strengt til reglerne.

S id s t o p d a te re t:
lB - ia - 0 3

SM S

M in u t p r is

Abonnem ent

> P ris e r

t i

M en nej, tilbuddet var gæ ldende
fra m andag, og ved den slags tilbud

ny ugen efter. K o n fro n teret med
den m ulighed gav Telm ore efter, og
jeg fik den ekstra taletid . H erefter
bestilte jeg også en startp akke med
rabat til den anden telefo n .
Bortset fra det gik flytningen
næ sten uden problem er. TD C

♦ • b a n d d s p r is m

Internet

accepterede straks opsigelsen uden
indvendinger; men der var proble
^

nettet. M an kan godt flytte et e ksi

unlock kan man få m ange gode råd

m er med den efterfø lg en d e regning

sterend e num m er, m en jeg valg te

om det. I dette tilfæ ld e var der dog

fra T D C , idet d uet-ab o n n em en tern e

at få to nye. Der var allig evel ikke
m an g e, der ken d te de g am le n u m 
re, og det g år hurtig ere på den

intet problem .
Indtil sidste fo rår låste TD C kun

stadig stod på den. Først i tredje
forsøg lykkedes det at få en korrekt

telefo n ern e til nettet, og da Telm ore
bruger TD C 's net, behøver m an der

regning.

fo r ikke låse telefonen op.

Udlandstelefoni

m o b iln u m re o p n åed e je g , at de
fire sidste cifre nu er fæ lle s fo r den

Jeg bestilte pakken til den første
telefon fredag den 13. jun i om

ene fa stn e t-te le fo n og de to m o b i

aften en . Den fø lg end e tirsdag kom

Det gik jo m eget godt, så jeg gik
videre med vores m ange udlands
sam taler. Også her fin d es en tabel

le.

sim kortet med posten. H urtigere
kan det ikke blive. Jeg gik ind på

w w w .te le p risg u id e .d k , og igen er

kan væ re låste m obiltelefoner. Hvis
en m obiltelefon er købt m ed rabat i

Telm ores hjem m eside fo r at tilm elde
telefo nen til ud land stelefo ni, det

prisforskellene eno rm e. En sam tale
til et fastn et-n u m m er i Tyskland

forbindelse med et ab o n n em en t,
kan den væ re låst til udbyderens

kræ ver nem lig en ekstra tilm elding.

koster 1 ,4 0 kr. hos T D C , 1,31 hos

Det første jeg m ødte, var en stor

Sonofon og 1,19 hos Telia; men

net. M an skal så have den låst op,
enten der hvor man har købt den

reklam e fo r et nyt tilbud: A lle, som
bestiller en startp akke inden den 1.

sam m e sam tale kan fås fo r 42 øre

eller hos et privat firm a. I nyheds

juli få r 2 0 0 kr. ekstra taletid oveni

gruppen d k .te k n ik .te le fo n i.m o b il.

handelen.

Universal Telecom .
Jeg valgte Universal Telecom . T il

m åd e, og ud valg et af nu m re er ret
sto rt. Så ved at væ lg e to nye

Et sæ rligt problem ved flytning

U d lan d ssam taler
kan m ed fordel
købes i Portugal.
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hos A lp ha Telecom eller 4 6 øre hos

m eldingen foreg år også her via

I 3 Universal Telecom - Microsoft Internet Ixplorer
Filér

med prissam m enligning på

' Foretrukne

%4S Med*r

/p1

<9

dende som det skulle, og vi
begyndte så at taste 1 0 29 foran

http://vvwvr.uvtc.com/timep*ece/denmerk/r»dex.asp>jezik-danish

alle udlandsnum re. Ifølge hjem m esi
den udsendes regning en gang om
m åneden. Den kom bare ikke, hel

U niversal

PRIVATKUNOE

| P risliste
| S-arnmenligning af regninger
| Ofte stillede iptfrgsmSl
| Bliv k u n d e

ERHVERVSKUNDE

Velkommen

| P risliste

Monopolerne lur
teløkommunikaiion e r ophørt I
Europa og resten af verden,
hvilket gør det b ilise re at nnge

| Sammenligning af regninger

Først efter tre en halv m åned
dukked e regningen op, og derm ed

| Ofte stillede spørgsmål

q Bliv.lunde øflHSSflE

ler ikke næ ste m åned, men te le fo n 
en fung ered e jo , så vi afventede
situationen.

a

fo rklaring en på m ysteriet. M an

UH UNIVERSAL R U
KONTAKT

udsender nem lig fø rst regningen,
når beløbet er nået op på 150 kr.,
U n iv e r s a l T e le c o m er en »f v e rd e n s h u rtig st v o k se n d e
te le k o m m u n ik a tio n s v irk s o m h e d e r. Vi le v e re r
te le k o m m u n ik a tio n s tje n e s te r til re g e rin g e r, v irk s o m h e d e r og
p riv a tk u n d e r g e n n e m e t e f v e rd e n s stø rste n e tv æ rk .
Vi m e n e r, et alle s k a l h a ve re tte n til at k o m m u n ik e re til den
la v e s t m u lig e pris.

og med de lave priser tag er det sin
tid.
Hvorfor?

Universal

En del af fo rklaring en på de lave
re priser er i øvrigt, at firm aet hører
hjem m e i Portugal. D erfor betaler
m an som EU-borger kun 13 %
m om s; men den fjern e placering er
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ikke noget, m an ellers læ gger m æ r

supporteren ikke flere gode ideer.

ke til. Både hjem m esiden og supporterne behersker det danske

Han kunne ikke påvise nogen fejl i
min o p sæ tning ; men erklæ rede

sprog.

sam tidig, at alt var i orden i Tele2's
ende. D erfor ku nne han ikke fe jl

Problem atisk ADSL-skift

m elde ledningen. Jeg kunne dog

I juni m åned havde Tele2 fo r første
gang sæ rtilbud på A D SL. Tilbuddet

p akke min pc sam m en og gå over
til naboen eller en Internet-cafe.

lød på dobbelt hastighed til sam m e

Hvis jeg kunne få pc'en til at virke

pris. Den A D SL-forbindelse på
5 1 2 /1 2 8 , som hos TD C koster 4 4 9

der, så kunne vi jo snakke sam m en

kr./m åned, kunne derm ed fås fo r

skabeligt.

igen. Sam talen sluttede ikke ve n 

3 4 0 . G an ske vist leverer Tele2 ingen
router; men den kan købes fo r 4 0 0

Fejlen rettede sig selv

kr., og er således hurtigt tjent ind

Jeg ringede så til T D C , fo r at få

igen. Jeg bestilte altså A D SL hos

dem til at føre m it ab o n n em en t til

Tele2.

bage. De kunne bare ikke hjæ lpe.
Rent teknisk ku nne de godt læ gge
ledningen om , men af juridiske

Og her holdt tingene op
med at gå helt så glat.

grunde skulle jeg fø rst opsige a b o n 

m åtte altså atter sidde og lytte til

Først m odtog jeg et brev om , at
forbindelsen ville blive overført den

nem entet hos Tele2. Først når de
har b ekræ ftet opsigelsen, må TD C

m usik. Det hjalp lige så m eget som
de tidligere gange. A f sikkerh ed s

19. ju li. Så fulgte to breve med
udsæ ttelser på ubestem t tid. Derpå

gøre noget.
D enne gang blev det kun til 30

m æ ssige grunde sendes disse passw o rd s kun med alm indelig post.

skulle datoen væ re den 4 . septem 

m inutters m usik hos Tele2; men lige

Ikke engang min telefax kunne

ber og til sidst torsdag den 11. sep
tem ber. Det er ingen heldig dato.
Det nye m odem og skillefilter var

lidt hjalp det. En opsigelse skal
nem lig væ re skriftlig. Den afdeling,

godkendes, og da det nu var fredag

ko m m et i god tid. Jeg havde selv
a n sk a ffe t en passende router, og da
Tele2 blot lejer sig ind på TD C's
udstyr, passer det hele sam m en. Jeg
havde derfor flere dage fø r den 11.
septem ber skiftet delene ud. Det

der behandler opsigelser, har angiveligt slet ikke telefo n . Efter nogen
diskussion fik jeg dog et fax-n u m 

efterm id d ag , kunne jeg fø rst få
adgang til mail om tirsdagen.

Fastnet-telefonerne

mer, hvortil jeg sendte et brev med

Ved bestillingen a f den nye A D SL

krav om at blive frig jort fra ab o n n e
m entet aldeles o m gående.

havde jeg heldigvis overladt det til
Tele2 at opsige m it abo nn em en t

Da opsigelsen var sendt, var det

hos T D C . Det kan klart anb efales.
Hvis m an selv opsiger det gam le

fung ered e uden problem er, så i min
ende var alting klar til den store

tid til efterm id d ag skaffe. Det trak
lidt ud, så der var gået næ sten en

ab o n n em en t, kan man nem t ko m 

dag.
K o rt efter kl. 8 .0 0 om m orgenen
fo rsvan d t forbindelsen til TD C 's net.

tim e, inden jeg kom tilbage til co m 
puteren og o pd aged e, at Internet-

me i klem m e, når flytningen som
her bliver udsat gang på gang.

forbindelsen nu pludselig fung erede

Jeg æ ndrede o psæ tning en i route-

p erfekt. Den fung ered e med alle

Sam tidig havde jeg angivet, at de
to fastnet-telefoner skulle følge

ren og var derm ed klar til at koble
på hos Tele2. Efter en halv tim e lyk

fire p c'er både med og uden router.

m ed. Der er ganske vist ikke stor

Fejlen i min o psæ tning var altså ble

forskel på prisen, men lidt har jo

kedes det at kom m e ind på enkelte
w eb-sid er; men de fleste sider var

vet rettet i mit fravæ r. M åske er det

utilg æ ngelige, heriblandt Tele2's
egne servicesider. Det var heller ikke

Tilbage var kun at sende en ny
fax til Tele2 fo r at tilbagekalde opsi

også ret. M idt i juli kom jeg så til at
næ rlæ se Universal Telecom s hjem 
m eside, og her står, at man kun kan

m uligt at få adgang til m ail,
nyhedsgrupper eller ftp.

gelsen. Fjorten dage senere m odtog
jeg en b ekræ ftelse på min opsigelse
pr. 3. m arts 2 0 0 4 . Jeg overvejer sta

Jeg ringede altså til Tele2 sup
port. Det var der åb enb art også
andre der gjorde; men efter 4 0
m inutters m usik var der hul igen

på tide at begynde at tro på nisser.

dig m it svar på den.

M ail-opsæ tning

nem . Jeg skildrede problem et, og
supporteren m ente, at der m åtte

Da internet-forbindelsen nu fu n g e 

væ re fejl i min o p sæ tning . Resten

på service-siderne fo r at oprette
m ail-adresser. Det er nem lig så sn e 

af torsdagen sam t fredag fo rm id 
dag gik derpå med at afprøve alle
supporterens ideer om kring o p sæ t
ning af m ine com putere. Vi prøvede
med fire forskellige pc'er, med og
uden router, med W in d o w s 98 og
XP, sam t med og uden antivirusprogram . Det sidste gav en virus
infektion efter bare ti m inutter;
men ellers æ ndredes intet.
Fredag om kring kl. 1 3 .0 0 havde

rede, kunne jeg endelig kom m e ind

digt, at man kun kan kom m e ind
på disse sider, hvis m an kalder op

Dobbelt hastighed
til sam m e p ris,
tor dem der har
tålm odighed til at
vente.

bruge 1029 forvalget og få adgang
til de billige udlandssam taler, hvis
m an har fastnettelefo n hos T D C .
Da jeg spurgte hos Universal Tele
com , fik jeg endda at vide, at det
ikke engang ville væ re nok, at lade
fastn ettelefo n en blive hos T D C . Da
A D SL er på delt linie, og Tele2 d er
med under alle o m stæ nd ig hed er
har deres udstyr m onteret på led
ningen, ville det ikke væ re m uligt.
Det viste sig heldigvis at væ re fo r

via Tele2's eget net. D erfor er der
ingen m ulighed fo r at få m ail-adres

kert. Tele2 oplyste, at m an godt kan
bruge Universal Telecom på deres
linier. M en det kræ ver, at man ved

ser oprettet i ordentlig tid, fø r m an

bestilling af A D SL og/eller fa stn e t

skifter ab o nn em en t.

telefon har m eddelt Tele2, at m an

Da jeg nu endelig ku nne kom m e
ind på siden, opdagede jeg , at jeg
skulle bruge et p assw o rd. Det hav

vil bruge dette fo rvalg . Det er et
godt eksem pel på, hvordan ting ene
hæ n g er sam m en , hvor kom pliceret

de Tele2 glem t at sende til m ig. Jeg

det kan væ re at nå frem til den rig-
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tige kom bination af tilb ud , og at
man ikke altid skal stille sig tilfreds

■cliché
sv< u

liberaliserede m arked giver. Prisfor
skellene er sim pelthen så store, at

Nyt hjem til hjem m esiderne

det er besvæ ret væ rd.
Med de her beskrevne æ nd ring er
i vores ab o n n em en ter få r vi en sam 

m enter havde vi to hjem m esider på

***

S# n «rt« nyh^cWr

w eb h o tel hos A ze ro .d k . Da de blev
oprettet fo r ca. tre år siden, var
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med det første svar.

Udover internet- og te le fo n a b o n n e 

oo

vejs. Alligevel kan det klart a n b e fa 
les at bruge de m uligheder, som det

let årlig besparelse på rundt regnet

A zero noget af det billigste på

5 .0 0 0 kr. Det præ cise tal er n atu r
ligvis fo rb ru g safh æ n g ig t, m en det

o m råd et. M en firm aets priser har

bliver i den størrelsesorden. Til

ikke æ nd ret sig, og der er ko m m et
en ræ kke nye selskaber til, som er

gengæ ld skal vi her og nu investere
ca. 1 .5 0 0 kr. i en router sam t diver

langt billigere. For en hjem m eside

se oprettelsesgebyrer.
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ligt store. Det fo rklares ofte med

det. A lt har fung eret u d m æ rket.
Support foreg år pr. m ail, m en der

forskelle i serviceniveau. De rigtige
billig-selskaber som Telm ore, U ni

bliver svaret hurtigt og præ cist. Til

versal Telecom og C lich é kan kun

en privat hjem m eside er der i hvert

ko ntaktes via hjem m esiden eller
em ail. Det sæ tter visse b eg ræ n sn in 
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takt til den gam le udbyder og a fta 

opsæ tning af et ftp -p ro g ram . Men

ler flytning af d o m æ n et. Når det er

berettiger det prisforskelle på flere

sket, kan m an opsige det gam le

hundrede procent?
En anden vigtig erfaring er, at

w e b h o tel.
Det fung ered e bare ikke i mit

skift af udbyder sjæ ld en t går så

tilfæ ld e, idet A zero den ene gang
efter den anden ikke m odtog de

glat, som det burde. D erfo r bør
m an kun skifte én ting ad gang en.

forskellig e henvendelser fra C liché

Når det er fald et på plads, kan man

og senere fra m ig. Som bruger er

fo rtsæ tte med det næ ste. Husk

det svæ rt at g en n em sku e, hvem der
kludrer i det. Jeg har en m istanke,

også at tage kopi af alle breve - en

nye w eb h o tel tager ko n takt til den
gam le udbyder, fo rtæ ller dem , at

besbl
Of i

heller ikke få telefo n isk hjæ lp til

se.
Et godt råd er derfor, at man
um iddelbart efter bestilling af det

)a

i

nye udbyder. D enne tag er så ko n

u b e g ra o se t

>a

• o u tK d

a to m s.

11U*M

100 MB w eb -p lad s, 30 m a ila d re sse r og m eget andet
kan flere sted er fås for en flad tier om m ån ed en .

LtJ

d o m æ n et skal flyttes, og så rykker
fo r flytningen en gang om ugen
indtil tingene er fald et på plads. Det
gjorde jeg ikke, og d erfo r tog fly t
ningen næ sten to m åneder, hvor
jeg m åtte betale fo r begge w e b h o 
teller.

Plus på bundlinjen
Som det frem g år af o venståen d e, er
det ikke helt let at skifte udbyder,
og der er en del fald g ru b er und er
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ger fo r servicen. M an kan ikke gå
ind i en teleb utik og få hjæ lp til
m ontering af et sim -kort. M an kan

w ebhoteller, er det håbløst at bevi

ja
ja

sige, at prisforskellene er ubegribe

mer. Ideen i system et er, at man
blot bestiller et w eb h o tel hos den

W
u b e g ræ n s e t
ubegra n s e t

pris pr. m åned:

i

ch é .d k kan jeg dog ikke b ekræ fte

spondancen går m ellem de to

5

ikke lader sig gå på af de proble
mer, der næ sten helt sikkert dukker
op undervejs.
Som generel erfaring kan man

hvis sandsynlighed jeg fik b ekræ ftet
i nyhedsgruppen; men da korre

B.
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ub eg r a n s e t
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man sæ tter sig ind i sag erne og

de helt billige udbydere. Det siges
tit, at servicen står i direkte forhold
til prisen. Efter fire m åneder hos cli

fald ikke grund til at betale m ere.
Flytningen gav derim od proble

Statistik

Vte

ge at spare. Det kræ ver blot, at

H>«tp

,.«j j ft / ^

b-ene

Som sagt i begyndelsen er behov

med 100 MB plads gav vi godt 100
kr. om m åneden hos A zero . Hos fir

telefax er en god ting til d ette, og i
m ails kan man sæ tte cc til sin egen
adresse. Husk derudover at ko ntro l
lere regningerne fra både det gam le
og det nye selskab. En flytning
kræ ver altså om hyggelighed og tid,
men det kan ofte betale sig.

|

Teknisk

Brevkasse
NYT BUNDKORT
Jeg har tæ nkt mig at købe en ny
computer. På det nye bundkort vil jeg
gerne have en seriel ATA raid-kontrol
ler. Er det muligt at kopiere min
nuværende harddisk med boot-sektor
og det hele over på de to nye serielle
ATA-harddiske, så den kan boote fra
de nye. Eller skal W indow s vide, det
er en RAID-controller, der sidder på
bundkortet?

Anders Olsen
anders_o@oncable.dk

Ja, den runde skive, som følger med
bladet er en dvd. Derfor er det helt
nødvendigt, at have et dvd-drev i
computeren, hvis man vil have for
nøjelse a f indholdet. Ideen med at
skille dit dvd-drev ad, for så at bygge
den ind i computeren, kan jeg deri
mod ikke umiddelbart anbefale. Der
er nemlig ingen, der siger, at control
ler, stik m. v. vil passe.
Det kan også dårligt betale sig. Et
dvd-drev, som er beregnet til og pas
ser i din pc, kan erhverves for 250 kr.

nøjes med at gå ind i BlOS-setup og
deaktivere suspend-to-desk. Det skul
le også løse problemet, og du kan jo
så blot bruge hybernation-modus i
stedet.

VÆK MED PAPIRKURVEN
Jeg vil gerne have fjernet papirkurven
fra mit skrivebord. Findes der en
måde, hvorpå jeg kan gøre det? Jeg
kører med W indow s XP Home Edi
tion.

Jonathan Yannick Thomassen
jonathan@tele2adsl.dk

INVALID HYBERNATION FILE
Teknisk set kan det formentlig godt
lade sig gøre. En RAID-controller skal
selvfølgelig bruge en driver, men den
installeres normalt på BlOS-niveau. Set
fra Windows, vil den altså tage sig ud
som en helt almindelig harddisk, og
derfor skulle det være muligt at kopie
re en hel harddisk over på den.
Jeg vil dog ikke anbefale metoden.
Det svarer jo til, at man tager en
harddisk med en komplet Windowsinstallation fra en pc og flytter den
over i en anden, eller at man udskif
ter bundkortet i en pc, men lader
resten være. I sådan et tilfælde vil
Windows udmærket kunne starte;
men straks herefter vil plug-and-playsystemet begynde at finde nye sys
temenheder og installere de dertil
nødvendige drivere.
I begyndelsen går det tilsyneladen
de meget godt, driverne installeres,
og computeren genstarter som den
skal. Men når det er sket en fire-fem
gange, så går det galt. Årsagen er til
syneladende, at der er installeret to
forskellige drivere til diverse syste
menheder som f. eks. PCI-bridge. Så
kan Windows ikke finde ud af, hvil
ken der skal bruges, computeren går
i sort og kan ikke startes igen.
Derfor er det principielt bedre at
installere Windows fra bunden af
med det nye bundkort. På den måde
får man kun de rigtige drivere instal
leret, og dermed får du en meget
mere velfungerende pc.

DVD
Jeg ville bare lige høre, om man skal
have et dvd-drev for at læse jeres
medfølgende cd? I så fald må jeg jo til
at flå drevet ud af min dvd-maskine.

Tommas Kristiansen
tommas@webspeed.dk

Jeg har en bærbar computer af m æ r
ket W ebtech 6170. På den har jeg
forsøgt at installere W indow s XP,
men det mislykkedes. Derefter har jeg
form ateret harddisken og installeret
W indow s ME. Nu får jeg imidlertid
følgende fejlmelding:
Invalid hybernation partion/file
Run HD Prepez
Har I et forslag til, hvad jeg kan
gøre?

Thomas Bagge
tbagge@post4.teie.dk
På en bærbar computer er det meget
vigtigt at spare strøm. Derfor er de
udstyret med en suspend-to-deskfunktion. Hermed bliver hele indhol
det af ram-lageret kopieret ned på
harddisken, hvorefter computeren
slukkes. Når den tændes igen, vil den
så hente ram-indholdet ind igen, og
fortsætte på præcis samme sted, som
den stoppede.
Indholdet af ram-lageret kopieres
ned i en særlig fil. Den er anlagt på
forhånd således, at den nødvendige
plads på harddisken er reserveret til
formålet. Den fejlmelding, du får,
betyder, at denne fil er for lille eller
slet ikke findes. Problemet kan opstå,
hvis man monterer en ram-udvidelse
eller, hvis man skifter filsystem på
harddisken.
Problemet kan løses med program
met hdprep. exe, som findes på den
driver-cd, der fulgte med compute
ren. Det er dog et DOS-program, som
godt kan være lidt vanskeligt at bru
ge. Når du bruger Windows ME, kan
du imidlertid også vælge en helt
anden løsning. Windows M E og nye
re har en indbygget hybernationmodus, som virker på samme måde
som suspend-to-desk. Derfor kan du

Lars Jørgen Helbo

Det kan sagtens lade sig gøre. Du
skal have fat i PowerToys for Win
dows XP. Gå ind på
www.microsoft.com og find afsnittet
Downloads. Gå så ned i den afdeling
der hedder Just for fun og tryk på
Download Microsoft PowerToys for
Windows XP På den nye side, skal du
ovre i højre side finde og downloade
TweakUI. Installer dette program på
pc'en.
Det er et a f den slags hjælpepro
grammer, som enhver pc-ejer bør
have. Placeringen under just for fun
er særdeles misvisende. Start pro
grammet og gå ind i afsnittet Desktop. Fjern så fluebenet ud for papir
kurven og tryk på OK, så er dit pro
blem løst.

M ed hjæ lpe
program m et
TweakUI er
det hurtigt og
nemt at fjer
ne papirkurv
eller andre
system-ikoner.

aUnTweak Ul
♦ About

D e skto p Ic o n s
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Mouse
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Common Dialogs
♦ Taskbar
♦ Deskt op
♦ My Computer
Control Panel
Templates
Internet Explorer
Command Prompt
Logon
Repar
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I

i I Cancel

OPDELT HARDDISK
Jeg har lige købt en ny Athlon
computer, hvor min harddisk er delt
op i tre forskellige ikoner. Jeg har fået
at vide, at computeren ville køre en
del hurtigere, hvis det hele var sat
sammen i én. Samtidig ville jeg også
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kunne få et bedre overblik over det.
Det er lidt besværligt at holde øje
med tre forskellige drev.
Kan du forklare mig, hvordan man
gør? Jeg har installeret en del i forve
jen. Kommer jeg til at skulle slette
det, hvis jeg skal sætte dem sammen?

Philip H. Stubkjaer
philip_stubkjaer@hotmail.com

Når der er tre ikoner, betyder det, at
harddisken er delt op i tre partitioner,
som Windows vil behandle som selv
stændige drev. Jeg ved heldigvis ikke,
hvem der har sagt, at det skulle gøre
computeren langsommere, men det
er i hvert fald forkert. Det er snarere
tværtimod.
Når harddisken opdeles i tre partiti
oner C, D og E, vil drev C fysisk set
være placeret på de yderste cylindre.
Hvis man så blot sørger for at placere
de mest brugte ting på C og de
mindst brugte på E, så vil computeren
samlet set blive væsentligt hurtigere.
Det kommer delvist af sig selv, idet
Windows' system-filer sandsynligvis
ligger på C.
Man kan også lave en opdeling,
hvor filer der ofte ændres, samles på
en partition, og filer der sjældent
ændres på en anden. Det vil samlet
set reducere fragmenteringen af
harddisken og dermed forbedre
hastigheden.
Men noget helt andet er naturlig
vis smag og behag. Hvis du synes,
det er nemmere med en stor partiti
on, så kan man jo dårligt argumen
tere imod det. Hvis du vil lægge de
tre partitioner sammen med Win
dows egne midler, så kræver det
dog, at alt på harddisken slettes. Jeg
formoder, at du har Windows XP på
sådan en pc, og så skal du blot køre
installationsprogrammet fra cd'en.
Når du skal vælge installationssted,
skal du slette alle eksisterende drev
og oprette et nyt, hvorefter du
installerer Windows. Men det bety
der altså, at hele indholdet på hard
disken bliver slettet.
Hvis det er for meget, så må du
have fat i et hjælpeprogram som
f.eks. Partition Magic. Dermed kan du
uden problemer sammenlægge to
partitioner, ændre deres størrelse, fil
system og meget andet.

TELEFON VIA ADSL
Jeg har lige anskaffet ADSL. Det var
også på tide. Nu vil jeg imidlertid ger
ne vide, om der findes et program,
som kan ringe gratis op til andre tele
foner via ADSL-forbindelsen?

Jonas Hansen
Jonashansen64@hotmail.com
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5å vidt jeg ved findes det ikke endnu;

men det er muligvis på vej. Jeg vil
foreslå dig at kigge ind på www.skype.com. Der er tale om et nyt pro
gram, udviklet af de samme folk, som
står bag KaZaA. Den bagvedliggende
teknologi er også den samme; men i
stedet for at udveksle filer, giver Skype altså mulighed for at snakke sam
men.
Programmet er stadigvæk i beta
test, og denne version giver ikke
mulighed for at ringe til almindelige
telefoner, kun til andre pc'er med
samme program. I FAQ på ovennævn
te side antydes det imidlertid, at den
ne funktion vil komme senere, så kig
på det. Du kan læse mere om Skype
andetsteds i bladet.

TEST AF WEBCAM
Sidder på jobbet og surfer lidt, da jeg
skal bruge et w ebcam . Jeg tæ nkte så,
at der måske var en test i Privat Com 
puter - som jeg selvfølgelig abonne
rer på og har gjort længe. Nu har jeg
imidlertid været i arkivet, og jeg kan
desværre ikke finde nogen test eller
artikel om webcam . Kan det passe,
eller er jeg bare en blind nørd? Og for
det andet er det ikke en fejl på jeres
nye side, at der ikke findes en søge
funktion, som f.eks. kunne bruges til
at finde gamle artikler.

Lars Christensen
hi@digital-service.dk

Jamen der findes faktisk allerede en
udmærket søgefunktion. Problemet er
bare, at du ikke skal ind på Privat
Computers hjemmeside www.pricom.dk. Prøv i stedet at gå en tur ind
på vvww. itsvar. dk, som er forlagets
hjemmeside. I øverste venstre hjørne
skriver du webcam og trykker på søg.
Herved får du både henvisninger til
artikler i diverse computerblade fra
forlaget, til spørgsmål om emnet
under IT-doktor og til sidens egen
sektion med nyheder.
I afsnittet med artikler vil du bl.a.
se, at Privat Computer havde en test
af forskellige webcams i juni 2001.
Klik på den artikel. På den følgende
side finder du en oversigt over de
webcams, som er omtalt i artiklen,
der er links til producenternes hjem
mesider og hvis du ikke selv gider
hente bladet frem fra kælderen, kan
du bestille den enkelte artikel i PDFformat.

BEGRÆNSET INTERNET
Jeg arbejder i et firm a, som har en
computer i en butik. Den skulle
egentlig kun bruges til, at kunder

skulle gå ind på vores hjemmeside i
butikken, og kigge på de forskellige
varer vi har. Problemet er bare, at de
ansatte i butikken surfer rundt på
nettet og downloader alt muligt, så
hver gang computeren starter op,
kører der ca. 35 processer, hvilket gør
den svært langsom.
Hvordan sætter jeg en begræns
ning på, hvilke sider de kan surfe
rundt på? Desuden vil jeg gerne have,
at alle ikoner undtagen Internet
Explorer bliver fjernet. Hvordan gør
jeg det?

Steffen Schneemark
prince_yman@hotmail.com

Problemet med ikonerne kan du løse
med Microsoft PowerToys, som er
omtalt i svaret til Jonathan Yannick
Thomassen. Hvad angår begrænsnin
gen i adgangen til Nettet, så kan det i
hvert fald klares på tre forskellige
måder. Den mest simple metode er, at
I lægger en kopi af hele hjemmesiden
på pc’ens egen harddisk og så afbry
der forbindelsen til Nettet. Men det
fungerer selvfølgelig ikke, hvis det
f.eks. er en central hjemmeside for en
hel butikskæde, der opdateres jævn
ligt uden jeres medvirken.
En anden mulighed er at anskaffe
en router. Den bruges normalt til at
dele en Internet-forbindelse mellem
flere forskellige computere; men den
har som regel også en indbygget
funktion til styring af Internet-adgangen. Heri kan man angive hvilke sider,
der er tilladte eller spærrede for den
enkelte computer. En router koster 4500 kr. Til gengæld er den passwordbeskyttet, så teknisk begavede kunder
ikke kan omgå den.
Den tredje mulighed bygger på
filen hosts. Under XP findes den i
C:\Windows\System32\Drivers\etc.
Under Windows 9x findes den direkte
i Windows-kataloget. Det er en tekst
fil med IP-adresser. Når et domæne
indtastes, søger Windows først i den
ne fil efter den tilhørende IP-adresse.
Hvis den ikke er her, søges videre på
DNS-serveren.
I hosts-filen skal du nu blot angive
domæne-navn og IP-adresse for jeres
hjemmeside. Dernæst skal du gå ind i
pc'ens netværks-opsætning og angive
en ikke-eksisterende DNS-server. Hvis
nogen herefter indtaster domænenavnet
for jeres hjemmeside, så vil Windows
altså finde den rigtige IP-adresse i hosts
filen, og siden vises. Alle andre adresser
vil blot udløse en DNS-fejl.
■
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Input for

Her op til julen er det ikke en dum ide at forkæle pc'en med lidt ekstra godt
kræs. Vi kigger på luksusmodellerne fra Microsoft og Logitech.

WIRELESS OPTICAL DESKTOP ELITE
H

åndledsstøtte i im iteret læ der og

bios eller spiller), så skal m an huske at slå

ekstra m ange ubrugelige genvejs

har M icrosoft også introduceret trinløs
scrolling, som er fan tastisk læ kkert at a r

taster. Det er åb enb art disse fe a tu 

bejde m ed, og oven i købet er m usen

en o rm t irriterende i læ ngden.

res, der gør M icrosofts nyeste high-end
desktop-sæ t fo rtjen t til titlen " E lite " , for

ekstrem t præ cis.
Som det er sæ dvanen med tastatu rer i

udover dem er det svæ rt at fin d e nogle

den dyre ende, flyder dette tastatu r n æ r

fo rskelle på dette sæ t og dets lillebror

m est over med sølvgrå genvejstaster, som

W ireless O ptical D esktop.
Ikke at det gør noget, fo r både tastatu r

kan defineres e fte r sm ag og behag. Per

og m us i dette sæ t er glim rende, og i
hvert fald nogle a f de sm å forskelle gør
oplevelsen bedre.
Det kunstige læ der på håndledsstøtten
er fo r eksem pel en m eget sjov idé, og
hvis hånd led d ene er lidt fu g tig e , giver det
faktisk en ekstra god støtte. Ligeledes er

sonligt har jeg aldrig brugt andre end
ko n tro lknap p erne til m edieafspilleren som jeg til gengæ ld bruger hele tiden.

A lt i alt er det dog svæ rt at sæ tte en
fing er på W ireless O ptical D esktop Elite.
G an ske vist er det sp æ kket med m ere el
ler m indre overflødige featu res, m en det
leverer sam tidig varen, når det ko m m er til
det, det handler om : A t skrive og klikke
rundt med m usen. Det er dog svæ rt at

Om man kan lide væ ld et af ekstrataster

se, hvorfor m an skal bruge de ekstra
hundrede kroner på Elite-udgaven frem

eller ej er en sm agssag, men efter min

fo r den m ere beskedne lillebror - fo r dy

m ening er de bare overflødigt fyld på et i
forvejen ret m assivt tastatur.

best set få r du ikke m eget and et oven i

Og som om de m ange ekstra taster

det ekstra scroll-hjul i venstre side af ta 
staturet m eget brugbart, når man surfer,

at knytte forskellige fu n ktio n er som

eller når m an arbejder med te kstb e h a n d 
ling.

" S a v e " , "O p e n " og "P rin t" til de klassi
ske F-taster. Det er godt nok bedre end at

Tasterne har et godt fast tryk, og den
m ed følg end e m us er glim rende. M ulig he

hæ lde endnu flere knapper på tastatu ret,
men problem et er, at fu n ktio n e rn e er

den fo r at scrolle sidelæ ns ved at vippe

slået til som d efau lt. Det betyder, at når

med scroll-hjulet er ganske vist en fu ld 

m an endelig skal bruge de gode gam le Ftaster (for eksem pel når man arbejder i

stæ ndig ubrugelig gim m ick. Til gengæ ld

F-låsen fra . En lille ting , som bliver

hatten end lidt im iteret læ der og et e k 
stra scrollhjul.

ikke var nok, så har M icrosoft også valgt

MICROSOFT WIRELESS
OPTICAL DESKTOP ELITE
Producent: M icrosoft,
D istributør: Microsoft

w w w .m icrosoft.dk
Danmark,

tlf. 4489 0100
P ris: 799 kr. inkl. moms.
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LOGITECH CORDLESS DESKTOP MX FOR BLUETOOTH
abler er noget skidt. Det er vist

allerede udstyret med printer, m obiltele

tastatu ret bliver en del større end det

Logitechs m otto i disse år. Firm aet
har udsendt den ene pressem edde
lelse efter den anden med inform ation

fon og headset med bluetooth-teknologi

egentlig behøver.

om en eller anden undersøgelse, der er
nået frem til, at alverdens dårligdom m e

har valgt at bruge bluetooth. R æ kkevid 
den til m us og tastatu r er fan tastisk god.

har deres oprindelse i et rodet skrivebord.
Rodet fordi, der selvfølgelig er et væ ld af

Du kan faktisk sidde op til 10 m eter fra
pc'en og stadig styre boksen. H vorfor du

kabler, der sørger fo r at alt det elektro n i

skulle have lyst, ved vi ikke. M en det vig 

kunne bruges i de heftige 3D-spil og så be

ske lir sn akker sam m en . M en det skal

tige er, at du kan.

høver den kun et m inim um af vedligehol

væ k, det hele.
Lo g ite ch s n yeste m us og ta sta tu r-

M ed Logitechs nyeste sæ t bliver din pc
altså sam tidig opgraderet med bluetooth

delse. Den optiske teknologi gør, at den al
drig skal renses og de genopladelige batte

co m b o kan nem lig b ru g es til m eg et

- ikke en dårlig ide.

rier sikrer, at den aldrig løber tør for strøm .

K

m ere end bare at styre p c 'e n . In d b yg 
g e t i o p lad e re n til m usen sid d e r n em lig
en b lu e to o th -h u b , og d et er den d er
styre r hele m a g ie n . H ele ideen m ed
b lu e to o th er n em lig a t sm id e k a b le rn e
på p o rte n .

og mon ikke der snart kom m er m ere til.
Vi synes det er en fin ide, at Logitech

M en hvad så med kvaliteten af e n h e 
derne, lyder en vag stem m e ovre fra hjør
net. Jo, på tastatur-siden er der ikke m e
get nyt at hente. Det er Logitechs e fte r
hånden legendariske Cordless Keyboard,

Bluetooth får m an nem lig ikke kun et par

der blot er blevet opgraderet til blue
to o th. Har m an prøvet et af firm aets bed
ste tastatu rer for nylig, ved m an, hvad

velfung erend e input-enheder til p c'en .

m an går ind til. Designet fejler intet og

Nej, med i pakken sm ider Logitech også

Logitechs "Zero-D egree T ilt"-d e sig n gør

et kom plet væ rktø j til ko m m u n ikatio n og
styring af ens bluetooth-enheder. Pt. er

det behageligt for håndleddene.

M ed Logitech Cordless D esktop M X fo r

det vel de fæ rreste, der kan prale af en
kom plet flåde af bluetooth-udstyr, men
m on ikke det kom m er. U ndertegnede er

Også her finder vi et væ ld af specialog ekstraknapper. De er da nok m eget
gode, og der er sikkert også en del, der

M usen M X 900 er en sand fornøjelse.
Det er Logitechs bedste mus til dato. Kor
tere kan det næ sten ikke siges. Firm aet har
bygget videre på succesen M X 700 - ikke
en helt dum ide. M usen ligger godt i
hånden, er præcis og hurtig nok til at

Logitech Cordless D esktop M X for
Bluetooth er absolut kræ s Det er, uden
tvivl, det bedste produkt på m arkedet i
ø jeb likket. Problem et er bare, at det ved
Logitech godt. Du skal hive en om gang
seriøse slanter op at lom m en fo r at gå
hjem med det her sæ t.

LOGITECH CORDLESS DESK
TOP MX FOR BLUETOOTH
Producent: www.logitech.com
Distributør: Logitech Danmark, tlf. 3544 5516
P ris 1599 kr. inkl. m om s.

bruger dem , men de gør altså også, at
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SKAT, S Y N E S DU JE G ER B R E D ?

Du kan ikke vænne dig til at sid
de foran fjernsynet med en eller
anden dødssyg controller i
hånden. Konsoller er ikke for
dig. Samtidig er du ikke frisk på
at opgradere pc’en til at kunne
klare de nyeste spil hvert halve
år. Hvad så ? Måske skulle du
bare nøjes med et nyt grafikkort.
Vi tjekker, hvordan de nye hidsi

Bærbare pc’er er ikke længere kun til arbejde. De sm å, eller knap så
sm å, sataner kan bruges til så meget andet. Spil eller dvd-film for
eksem pel. Sidstnævnte er selvfølgelig meget sjovere på en
bredformatskærm, hvorfor vi tes
en bunke af bærbare med brede
skærme i næste nummer af Pri
vat Computer. Nå jo, man kan
også få plads til meget mere
af Word eller Excel på en
bred skærm - for dem der

ge grafikkort kører på
m askiner
af
ældre

synes det er interessant.

?

\ i ;

fASjyftlj—I I )

dato. Læs med i næste
num m er af Privat
Computer.

D IG I-H VA D -FO R-N O G ET?
Taiw anske A B IT har
lavet en mini-pc, der
nok skal få pulsen til at
stige hos overclockere
og spilentusiaster. Vi
gennemtester den lille
ny, der gemmer på en
hel del innovative funk
tioner og muligheder.
Læ s anm eldelsen af
A BIT DigiDice i næste
nummer af Privat Com
puter.

(Med forbehold for ændringer)

P2P - L E V E L 2
Der skal ikke komme nogen og
sige, at P2P ikke er sm art, at det
ikke er til gavn for verdenen og
måske endda verdensfreden. Jo ,
det sku lle m åske lige være
musik- og film selskaberne, men
de brokker sig jo altid over tekno
logiske frem skridt. Vi tager pul
sen på P2P og kigger på nye tek
nologier og programmer i næste
nummer af Privat Computer.

PRIVAT COMPUTER nr. 1 er på gaden den 23. december 2003
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Privat Com puters hjem m eside er ikke læ n
gere bare til pynt. Efter hårdt læ serpres er
det nu endelig blevet muligt at deltage i
vores m ange spæ ndende konkurrencer
online. Bare klik ind på siden, udfyld ske
m aet med navn, adresse og svar på kon
kurrence-spørgsm ålet. Så er du med.

Problemer med Symantec produktaktrvenng
Sateåttdefom til tre en halv måard mennesker
Intel sælger flere grafikprodukter end Nyria og ATI
Hiitimedaprodukter Fra Typhoon
AMD puster mei e Iv i Athlon 64 FX
Navigér' Norden
Flere nyheder . . ^
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200 cd’er i inderlommen

t:

Pod, Creative iicebox Zen NX og River HP-lOOi tresidet duel.

hjemmesiden og vind !

*

Og når du alligevel er på siden, så tag lige
to m inutter mere til at svare på vores online-undersøgelse. Som tak for dine anstren
gelser får du mulighed for at deltage i end

Læ s også
Den store finale - DMN.03

Inchold i dette nunmer...

11/2003 e r ude nu«
At>onn«n*at

L

Kao o lao«:

N æ ste nr.

udkom m er

t e

G åtiato v

Web.log - P n v a t Com puter 9/2003 e r på gaden
Det måtte p sker før eler skien. Privat Computers september-udgr/eke er ude på
tooskhykteme. Denne måned med bg på prsbége bærbare pc'er, eksterne
harddske, dgrtaf rad» og meget mere.

nu en konkurrence - og sam tidig hjæ lper
du selvfølgelig med at lave et endnu bedre
Privat Computer.
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DVD-ROM INDHOLD

o*>
I"
S

SADAN STARTER
DU DVD-ROM’EN
Indsæt dvd-rom’en under Win
dows 95/98/2000 og programmet
START. EXE starter automatisk.
Dette program starter Internet
Explorer 4.0+ (IE). DOS og Win
dows 3.1 x understøttes ikke offi
cielt, men programmet
WII\I16.EXE er en 16-bits version
af START.EXE, som kan bruges
under Windows 3.1 x.

SYSTEMKRAV
Privat Computers dvd-rom’er
præsenteres som HTML-sider, og
derfor får du kun det fulde udbyt
te, hvis du har IE4.0 eller en nyere
version installeret. Browseren kan
installeres fra dvd-rom’en. Vi
anbefaler, at skærmen indstilles til
minimum 800x600 punkters
oplosning i mange farver.
Du behøver ikke installere IE igen,
når du modtager næste måneds
dvd-rom. Du behøver heller ikke
være koblet på Internettet for at
benytte en browser, men da vi tit
henviser til Internetadresser på
dvd-rom, får du mere ud af dem,
hvis du er online. Ønsker du ikke
at installere IE, kan du benytte det
begrænsede brugerinterface, der
automatisk kommer frem, når du
ikke har IE installeret. Dette inter
face kan kaldes frem ved at holde
INSERT-knappen nede, når du
starter dvd-rom’en.

SPØRG
REDAKTIONEN
Selv om vi gerne vil, har vi des
værre ikke mulighed for løbende
at besvare telefonopkald fra vores
læsere. Men vi vil gerne give dig
en reel mulighed for at få kontakt
med os, og derfor har vi oprettet
en telefontid. Hver torsdag fra
15.30 til 16.30 kan du ringe til os
på telefon nr. 3391 2833 og stille
spørgsmål.
Da der er mange, der gerne vil
tale med os, har vi desværre været
nødt til at begrænse, hvad vi sva
rer på. Spørgsmål til artikler og
spilanmeldelser bragt i bladet,
indholdet på bladets dvd-rom,
installation og brug af dvd-rom er
velkomne. Kommentarer til og om
bladet samt tips og gode historier
sætter vi også stor pris på.
Desværre kan vi ikke være behjæl
pelige med rådgivning omkring
indkøb af pc, brug af diverse soft
ware og installation af specifik
hardware.
Du er til enhver tid velkommen til
at skrive til vores brevkasser på
hhv. brevkassen@pricom.dk eller
teknisk.brevkasse@pricom.dk
Endelig er det selvfølgelig også
nuligt at sende en e-mail til
ledaktionen: editor@pricom.dk
7edr. dvd-rom kan du sende en enail til dvd-rom.editor@pricom.dk

PROGRAMMER

U SB Monitor 2 .1 0
USB Sniffer og analyzer til USB-interfacet. Du kan overvåge
trafikken på USB-bussen og logge Request Blocks mellem
Windows-driveren og hardwareenheden på USB-bussen.

Open Office

OpenOffice.org
Sidste gang nåede vi ikke at få nyeste version af OpenOffice
med, men denne gang er den her, den fulde danske version.
Absolut anbefalelsesværdigt alternativ til Microsoft Office.

S team + C ounter-S trike 1.6
Som de fleste Counter-Strike spillere har bemærket, skal
programmet Steam nu bruges til at godkende cd-keys, og
skal derfor køre i baggrunden, når Valves produkter skal
spilles. Denne version har Half-Life og Counter-Strike 1.6
inkluderet. Bemærk, at programmet kræver en gyldig HalfLife key for at installere.

SHAREWARE
A d-Aware 6.0 BUILD 181
I brevkassen spurgte en læser om, hvorfor vi lægger ad-ware
med på dvd’en. Ad-ware er programmer, som bruger rekla
mer til at finansiere et gratis download. Det gør vi, fordi nog
le programmer ofte er det værd, og som regel kan man slip
pe for de mange spioner ved at købe programmet. Men for
at man kan være helt sikker på, at der ingen spyware er på
ens maskine, så kan man køre Ad-Aware 6.0 fra LavaSoft
efter at have installeret programmer. Gratis. Uden spyware.
B itT orrent 3.3
Fildeling som de ville have opfundet det i Sovjetunionen. En
person kan dele en fil gennem Bittorrent ved at poste et link
på en hjemmeside. Når folk så downloader filen, vil de auto
matisk også fungere som distributionspunkt for andre bru
gere, som forsøger at downloade den samme fil. Det fjerner
presset fra en download-server væsentligt, og alle bidrager
med deres egen upload, når de henter.
CCP roxy 6.0
Opsæt en privat proxyserver til hjemmenetværket, hvis du i
forvejen bruger ICS (Deling af Internetforbindelse) gennem
Windows. Proxyserverne sørger for, at andre brugere, som
henter lagret data, ikke bruger internetforbindelsen, men kun
det lokale lager. Det sparer på båndbredden. Proxy’en lader
dig også styre båndbredden for hver enkelt bruger.
EZG enerator W ebsitebuilder 1 .9 .8 0 .3
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W ar G ames C onstruction K it 1.2
For de seriøse wargamernørder. Har du altid drømt om at
lave din egen udgave af en tysk panservogn, og egne slag
marker. Og egne regler, så prøv dette. Programmet er for
nylig blevet gratis, og det benytter en 3D-motor kaldet
Excession til at vise grafikken og spillet. Understøtter netspil
Multi T one G enerator V1.1
Generér toner til test af dine højtalere eller sampling; enten
som konstante toner eller oscillerende toner, i real time. Du
kan gemme op til fire presets til at køre tests på, og du kan
bruge flere forskellige lydkort. Man kan eventuelt stemme
sin guitar efter programmet.
NetV iewer 2 .7 9
Specialprogram, der logger en såkaldt hostlist over servere,
du tit benytter. Det gør det muligt at bruge internettet også,
når DNS-serveren er nede. NetViewer checker ca. hver 20.
minut for opdateringer, og du kan specificere hvilke porte,
som den skal scanne efter på udvalgte servere.
P røv også:
Daemon Tools 3.41
Dialerspy 1.0.0.0
Digibin 1.10
3D Traceroute 1.6.46.94
AnyWhere Pro 6.3
FileSplitter 1.0.0.8
Fingerknot 1.0
Flash Web Browser Watermelon 2.1.3
gaim 0.71
Gnutella Lite 1.0
Head over Heels 1.0
HexEditor 2.0
Home Audiometer Hearing Test 1.4
Maileet 1.21
MaiIWasher Pro 3.2.0
Note-lt 2.4
Pimento 1.0
PrivacyAnalyser
RssReader 1.0.40
StubbieMan SFX Maker 1.5
System Cleaner Pro 12.17.02
Winuscon 1.52

FASTE
Adobe Acrobat Reader 6
QuickTime 6.0
CD Cover Creator 4.0
DirectX 9.0
ICQ 2003a
WinAmp 3.0
WinZip 8.1
SiSoft SANDRA
ZoneAlarm
Paint Shop Pro 8
Samt nyeste grafikkort drivere

FASTE
|*i=3
I

• 'H

J :

ICQ Pro
Roger Wilco
Skype
Windows NetMeeting

Websiteværktøj til at lave sites helt fra bunden, ikke bare en
enkelt hjemmeside. Alle grafiske elementer som buttons, tit
ler og menustrukturer genereres ud fra medfølgende skabe
loner med over 2.000 grafiske elementer. Der er værktøj til at
lave slideshows, så programmet er møntet på de, som gerne
vil dele deres digitale fotos.
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GAMEPLAY
MAX PAYNE 2:
THE FALL OF MAX P A Y N E .......................9
Side 10
T

CALL OF DUTY

........................................10

COMMANDOS 3:
DESTINATION B E R L IN ............................ 12
LORD OF THE RINGS:
RETURN OF THE RING
Side 15
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TIGER WOODS PGA TOUR 2004 _____ 14
THE SIMS: MAKING M A G IC ................. 14
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FIFA 2004 ..........................

_____ 17
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Side 19
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THE WRATH OF M A L A C H I....................19

Efter et forholdsvis tyndt efterår, må man sige at
spiltitlerne nærmest vælter ned om ørerne på os, i
hvad der bedst kan beskrives som den mest over
vældende julehandel nogensinde.
Men, som vi kommer omkring et par gange i løbet
af bladet, er der en stigende tendens til at spillene
bliver kortere og kortere. Til gengæld bliver de
også mere hektiske, og flottere, og lyder bedre etc.
Der er ingen tvivl om, at kravene til spillene flyver
opad lige nu. Det gør, at der skal samles større og
større hold til produktionen. Fodboldspil skal helst
have samtlige hold med, bilspil går ikke, uden at
bilen er modelleret realistisk og med perfekt fysik,
og vi sidder og bliver sure, hvis ikke vi kan åbne
samtlige skuffer og døre i vores 3D-spil.
Man kunne passende kalde det Duke Nukem Forever-problematikken, for da 3DRealms proklame
rede at ” hvis du kan se det, kan du manipulere
med det", satte de nok forventningerne lidt for
højt. Spillet skal nok en dag dukke op som et lyn
fra en klar himmel. Men havde man med et mindre
ambitionsniveau rent faktisk stået med et færdigt
spil nu? I stedet for at være trængt op i det hjørne
man er i nu, hvor alt andet end det perfekte spil,
vil udløse Daikatana-agtige reaktioner?
Derudover ligger den detalje, at hovedparten af
det spilkøbende folk aldrig nogensinde får gen
nemført deres spil, og så er det jo decideret synd,
at den tid der bliver brugt, bliver brugt på kedeli
ge fyldmissioner, der ikke gør andet end kunstigt
at blæse spiltiden op.
Personligt er jeg i kvalitetslejren, i den klassiske
"kvalitet kontra kvantitet"-diskussion. Skal man
endelig sammenligne med nogen andre brancher,
er timeprisen for pc-spillene stadig noget af det
billigste... især hvis man medregner online-mulighederne, og ikke mindst mods.
Hvad mener I derude? Skal spil per definition
have en vis længde, eller er det bedre at bruge
den tid, man mener, der kræves? Præcis som en
god filminstruktør ville gøre.

POINTSKALA
Anmeldelser i GameZone afsluttes med en samlet
vurdering, der angives i procent. Scoren er i sagens
natur blot et tal, der ikke kan rumme særlige nuan
cer. Derfor: Læs anmeldelsen!

0%-24%
Dette spil er så dårligt, at man skulle tro, det var løgn.
Spillet er uden tvivl fysisk skadeligt at spille, både for
din computer og for dig selv. Grundlæggende burde
dette spil slet ikke eksistere.

25%-49%
Dette spil er ikke blevet færdigudviklet, og fremstår
som et dårligt stykke håndværk. Et spil, der hverken
er værd at bruge tid eller penge på, og som måske
aldrig skulle have været udgivet.

50%-69%
Et spil, der er hurtigt installeret, hurtigt spillet og
hurtigt glemt. Et spil, der ikke er voldsomt interes
sant, men som man kan spille uden at tage skade
og som i den rigtige situation kan byde pa nogle
timers underholdning.
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70% -84%
Godt, gedigent spil hvor håndværket er i orden. Det er
primært et spil, der henvender sig til fans af genren, og
for dem er spillet udmærket. Men ellers er det et spil,
der næppe tager kegler verden over.

85%-94%
Et yderst fremragende spil af høj klasse og med
mange timers gameplay. Underholdningsværdien er
i top, spillet er gennemarbejdet og vil uden tvivl
være pengene værd. Spillet har nogle få skønheds
pletter, der forhindrer en absolut topscore.

95% C lassic Avnard
Dette spil har været ventet med længsel, og sætter
helt nye standarder for genren fremover. Udvikler
ne har lagt et kæmpe arbejde i at få historie, game
play, lyd og grafik til at gå op i en højere enhed.
Spillet vil kunne spilles igen og igen, og derfor
belønnes det med GameZones Classic Award.

God fornøjelse med bladet
Anders Lauge Madsen

NATTENS VÆRTER
Spil dyrkes bedst efter
mørkets frembrud, når
kæresten er gået i seng og
roen melder sig. Selvføl
gelig kan man spille både
hvor og når som helst,
men mørket byder på en
særlig magi. Disse men
nesker vil følge dig trygt
og sikkert ind i nattens og
spillenes verden. Her er
lidt om, hvem de er e r...

Anders
Lauge Madsen
Redaktør

Spiller netop nu: For meget.
Interesse: Flere spil, sørgeligt
nok. Afskyer: Persille i sm å
bundter. Film: Snart RoTK. I
cd-afspiller: Sarah M cLachlan
Afterglow. På natbordet: Billet
til London.

DVD-ROM INDHOLD
SPILDEMOER

ne. Heftig action, der som et af de første spil er programme
ret i NVIDIAs Cg-sprog, der benytter alle de grafiske mulig
heder i GeForce FX-kortene.

A pocalyptica
Heftig action fra Konami sat i en dyster fremtid i et lækkert
design, der blander det futuristiske med et strøg af middelal
der. Du tager rollen som en af fire figurer, der til en foran
dring er det eneste, der står i vejen for det ondes frem
march.

B attle E ngine A quila

H alo C ombat E volved
Halo startede sin karriere på Xbox og er nu blevet en frem
ragende pc-shooter med en temmelig underholdende multiplayerdel. Demoen indeholder både en singleplayer og en
multiplayerbane.

T ortuga P irates of the N ew W orld
På med træbenet og papegøjen, nu skal der pirateres. I Tor
tuga er du fuldblodssørøver, med alt hvad dertil hører af
røveri, plyndringer og mytterier. Så skulle der være noge: at
lave indtil Sid Meiers pirater vender tilbage.

UFO A ftermath *

K elly S later ’ s P ro S urfer
På med Beach Boys-pladerne og frem med surfbrættet.
Aspyr er kendt for deres simulationer af ekstreme sportsgre
ne, og her leverer de første surfingspil, hvor man ikke er
alene om bølgerne.

K orea F orgotten C onflict
Korea Forgotten Conflict foregår som titlen kunne antyde
under Koreakrigen, hvor du, i bedste Commandos-stil, sty
rer et hold soldater bag fjendens linjer.

R obin H ood D efender of the C rown

Actionspil sat i fremtid, hvor oversvømmelse tvinger menne
skene ud i hård kamp om den smule land, der er tilbage.
Spillet tager sit navn fra spillerens fartøj, der mildest talt er
designet til at sparke bagdel.

C all of D uty Dawnville demo
Denne demo fortsætter direkte fra den, vi bragte sidste
måned. St. Mere Eglise er indtaget, og nu gælder det om at
holde tyskerne fra døren, indtil der kommer forstærkninger.
Heftig action, der kun kan anbefales.

På trods af tilføjelsen Robin Hood, er spillet baseret på gode
gamle Defender of The Crown. Indtag slotte, red ungmøer
og kast dig ud i drabelige ridderturninger, medens du kæm
per for magten over England.

S avage T he B attle for N ewerth
En yderst interessant blanding af shooter og strategigenrer
ne. Som commander har du det strategiske overblik, og
som soldat kan du selv kaste dig ud i kampen. Demoen
indeholder to baner.

S inbad L egeno of the S even S eas

JoWood er ikke kendt for deres kvalitetstitler, men denne
demo er overraskende god. Du spiller John McAffrey, privat
detektiv, der på grund af lommesmerter, påtager sig en mis
sion, der viser sig at af få voldsomme konsekvenser.

J.A.C.K multiplayer

Så er der mulighed for at prøve denne kommende udvidelse
til No One Lives Forever 2. Denne gang spiller man dog ikke
Kate, men en oprydder ved navn John Jack.

Etherlords

V ega$ M ake it B ig!
Her gælder det om at lave det ultimative kasino i Las Vega
Der skal ikke bare tænkes på funktionalitet, men også stor
slået design og alsidighed. Demoen lader dig prøve to ban
af dette ganske underholdende spil.

PATCHES

COLD ZERO

C ontract

Den gode gamle UFO-serie er tilbage igen i ny forklædning
Turbaseret strategi hvor jorden er blevet indtaget af væm
melige aliens, og som en af de sidste overlevende er det op
til dig at finde ud af, hvordan man får sparket dem hjem
igen.

II MP

Så er der mulighed for at prøve multiplayerdelen af Ether
lords II, et turbaseret strategispil fra Strategy First. Demoen
lader dig prøve de forskellige spilmuligheder, men tillader
kun to helte per race.

FIFA2004
EA Sports årlige FIFA-opdatering har fået lidt mere i posen i
år. Blandt andet en ny karrieremode, dommere på banen og
meget mere. Den bedste inkarnation af spillet i mange år.

F ord R acing 2
Det er sjældent, at et bilmærke får sin helt egen simulator,
men her har Ford fået æren. Demoen indeholder to baner og
to biler, nærmere bestemt en Mustang GT og en F-150 4x4.

G un M etal
I Gun Metal tager du styringen over en prototype på en ny
kampenhed, med evnen til at forvandle sig til en flyvemaski

Søren Køhier
Redaktionssekretær

Spiller netop nu: Max Payne
2. Interesser: Max Payne 3.
Afskyer: M etro-forsinkelser.
Film: Kill Bill Vol. 1. I MP3afspiller: Kill Bill Soundtrack.
På natbordet: Michael Connelly: Trunk M usic.

Baseret på Dreamworks tegnefilm af samme navn, tager du
her rollen som Sinbad Søfareren, der mildest talt ikke har et
kedeligt liv. Demoen indeholder en tutorial samt en fuld
bane.

T he H obbit
Hobbitten er, hvis nogen endnu ikke skulle være klar over
det, forhistorien til Ringenes Herre, hvor vi ser hvordan Bil
bo får fingrene i den magiske ring. Demoen indeholder tre
bidder fra spillet, sat i Mirkwood skoven.

T iger W oods 2004

Age of Mythology 1.08
AoM The Titans 1.08
Battlefield 1942 1.5
Black Hawk Down 1.3.0.37
C&C Generals 1.7
Chrome 1.1.1.0
Defender of the Crown 1.01
Diabio I11.10
Diabio II LoD 1.10
Elite Force I11.10
Etherlords I11.01
Halo 1.02
Hidden & Dangerous 2 1.02
Judge Dredd 1.01
Madden NFL 2004 Patch 2
Max Payne 2
NASCAR 2003 SecuROM Fix
SFC Orion Pirates 2.5.5.0
Top Gun Combat Zones 1.1
TRON 2.0 1.030
UFO Aftermath 1.2
Vega$ Make It Big! 1.11
WH40K Fire Warrior
Yager 5.22

Så er Tiger Woods tilbage på din pc, i fjerde udgave. Et
fremragende golfspil med et fint udvalg af autentiske og
hjemmestrikkede baner.

Søren J. Svendsen
Update

Spiller netop nu: Ja k II (P S 2 ).
Interesse: En tur til Japan.
Afskyer: Jap an sk er stadig
svært. Film: Kill Bill. I MP3afspiller: Tom W aits. På nat
bordet: Flybillet til Japan.

Jeppe
Christensen
Skribent

Spiller netop nu: Call of Duty.
Interesse: Hvornår bliver det
som m er? Afskyer: Propfyldte
HT-busser. Film: The Matrix
(nr. 1). I MP3-afspiller: Dear
- Billy B. På natbordet: Mi
chael Moore - Dude, where’s
my country.

Rune Keller
Update

Spiller netop nu: ZOE2. Inter
esser: Gamle Final Fantasyspil. Afskyer: Save-batterierne
på ditto. Film: LOTR 1+2 (i
træk). I min cd-afspiller: ZOE:
Idolo. På natbordet: De
måske egnede

Christian Desfeux
Grafik/Layout

Spiller netop nu: Call of Duty.
Interesser: Indretning af min ny
lejlighed. Afskyer: At det skal
koste så meget. Film: The Matrix
- Revolution ;-(. I min cd-afspiller
Buddy Guy: Blues Singer. På nat
bordet: Tom Clancy - Terrorens
p ris.
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Ved Rune Keller & Søren J. Svendsen

DÅRLIG KUNDESERVICE TRUER ONLINE-SPIL

W orld in F la m e s

er oprindeligt designet af

A ustralian Design Group, og har vundet
mange priser og det sæ lger stadig. ADG

Em p ires in Arm s,

Udgiverne af online-rollespil tager ikke

grund af et nyt system for abonnenter og

debuterede i 1983 med

bogholderiet alvorligt nok, til skade for

bogholderi. I foråret udkom Shadowbane,

et meget kom pliceret strategispil om Na

deres kunder og i sidste ende dem selv.

og spillerne kunne opleve, at deres karak

poleonskrigene. Dette er M atrix Gam es

Det mener Dale Munk, som er direktør for

terer blev slettet fra serveren. I sensom 

netop ved at lave en pc-udgave af. Begge

Sandlot. Firm aet har sp ecialiseret sig i

meren udkom Star W ars Galaxies i USA,

spil udkommer i løbet af 2004. (sjs)

softw are til styring af store abonne

udgivet af LucasA rts, og næsten øjeblik

Mere info: w w w .m atrixgam es.com

m entsdatabaser. Kunderne skal oprette

keligt brød det elektroniske bogholderi

konti med følsomme oplysninger om kre

ned under storm løbet af frådende S tar

ditkort-numre, og de skal kunne føle sig

W ars-fans. Den slags oplevelser kan fra

trygge og have kontrol over inform atio

støde mange kunder så meget, at de al

nerne. De skal kunne stole på s y s te 

drig kommer tilbage - et stort tab for et

m erne, og udgiverne er ikke gode til at

sp il, der skal leve af abonnem enter og

løse denne opgave. Der er talrige eksem 

ikke styksalg. Bliver branchen ved med at

pler i løbet af det sidste års tid på store

opføre sig sådan, risikerer de, at spillerne

bommerter, der er begået under lancering

ikke har lyst til at være med længere, me

af nye online-rollesp il. Fejl, der kunne

ner Dale Munk. (sjs)

være undgået, hvis udgiverne havde sør

Læs hele artiklen: www.gamesindustry.biz

Det er a u stra lsk ,
og det er p risb e 
lønnet "w argam ing” på a lle r
højeste plan.

NORLDInFLRMES

DIGITARIAN VIL UDLEJE SPIL VIA NETTET

get for robuste system er til at klare kun
dernes informationer.

D igitarian.dk, som udlejer dvd’er til dan

Kunderne m ister tillid en

skerne for 200 kr. om måneden, vil også

Anarchy Online blev kritiseret for, at man

snart udleje spil på samme måde. Koncep

skulle

kundeoplysninger via

tet er banebrydende; for et fast beløb har

ukrypterede standardwebsider. Det fik de

man filmene, så længe man har lyst til, og

rettet op på. Få dage før Asheron’s Call 2

man kan få nye så tit postbudet kan nå at

udkom sidste vinter, måtte udgiveren Mi

aflevere dem i p o stkassen . Det kan man

crosoft indrømme, at de kun ville accep

læse mere om i Privat Com puter, hvor

tere kunder fra ni lande i hele verden på

Søren

indtaste

Køhier anm elder tjenesten. Det

danskejede Digitarian betjener kunderne
stande, der skal hjælpe i kort-kam pene.

online, og ifølge La sse Je n se n , direktør,

Man pakker naturligvis selv sine kort ud fra

har de oplevet en kraftig væ kst i de seks

i alt 155 forskellige, inden duellerne starter.

måneder, som firmaet har eksisteret. Dan

Konami udsender også en “collector’s edi

skerne vil gerne leje film på denne måde, så

tion” med hele fem yu-gi-oh-kort i kassen,

hvorfor ikke også spil. Desværre har Digi

og de truer med at udgive en hel række af

tarian måtte udskyde spiludlejningen en

spil til pc’en i løbet af 2004. (sjs)

sm ule. Filmudlejningen har været en over

Mere info: www.konam i-europe.com

rum plende su c c e s og alle firm aets re s
sourcer har ligget vandret for at følge med,

AUSTRALSK
STRATEGIKLASSIKER GENOPSTAR

fortæller Lasse Jensen. Men det er på teg
nebrættet, og så snart de har alle detaljer
på plads, vil danskerne få mulighed for at

YU-GI-OH BRINGER KORTKRIG TIL PC'EN

Det hæderkronede, gamle brætspil

in F la m e s

W orld

bliver genskabt i en pc-udgave,

Konami vil udgive den første pc-udgave af

hvor to til seks spillere bekriger hinanden

Y u -G i-O h - Th e P o w er Of
C h ao s: Yugi the D estiny. Hvis man aldrig

for at vinde verdensherredøm met - perio

har hørt om Yu-Gi-Oh før, så er det nok

på allerstø rste plan, hvor spilleren skal

fordi spillet er et “card trading game” , fuld

planlægge økonom ien til at producere

stændig som Magic the Gathering og Po-

hære, så han kan bestemme, hvordan lan

kem on. Kortspillet bygger så igen på en

degrænserne skal tegnes på landkortet. Pc-

tegnefilm s-serie af Kazuki Takahashi. I pc-

udgaven er en konvertering af

versionen får man seriens hidtil sm ukkeste

F la m e s D elu x e,

grafik. Spilleren duellerer med sit “ deck”

m asse ekstraregler og udvidelsesm oduler

på 40 kort med m onstre, magi og gen

med kort over de enkelte verdensdele.

ko nso lsp illet
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den er Anden Verdenskrig. Det er strategi

leje spil lige så længe, de har lyst til. (sjs)
Mere info: www.digitarian.dk

D igitarian har
stor su c c e s med
at u d leje dvd-film
via Nettet. Snart
vil de også have
sp il i sortim entet.

W orld in

hvilket inkluderer en

online DVD udlejning

TOKYO GAME SHOW 2003

Spilleren kan vælge at medtage vampyrer,

drager og gale svigerm odre (den værste af

engle og battlem ages i sit hold på op til

alle fjender!). Så lidt åndssvagt må det da

S a c re d

Efterårets Tokyo Game Show bød traditio

seks karakterer.

inkluderer nye

være. Der er over 20 forskellige missioner,

nen tro på et smugkig på mange af de spil-

koncepter for kampe i ro llesp il, fø rst og

som spilleren skal løse i tre kampagner, og

titler, som de japanske udgivere arbejder

frem m est de specielle kombinationer, som

for hver-m ission man har løst, kan man

på. Square Enix og Capcom bød på de

veltrænede karakterer kan lære sig. Magi

købe bedre “ stats” til sin karakter. Hvor vidt

største og fleste titler, men der var også

og fy sisk e ang reb sm anøvrer kan sa m 

humoren flyver højt, må man vente med at

spændende nyheder fra anden side.

mensættes i kæder, som kan udløses med

se til foråret, (s js )

Bonk’s Adventure

voldsom kraft. Desuden kan karaktererne

Mere info: www.realitypum p.com

platformshelten Bonk, der i sin tid var det

kæmpe fra hesteryg, hvilket giver både ge

tætteste PC Engine-konsollen kom en ma

valdige fordele, men også ulem per i fo r

D ream Mix TV W orld Fig hters

tager

skellige kam psituationer. E lle rs har rol

andre klassiske figurer fra Hudson, Takara

lespillet en genkendelig blanding af ud

Gamle kolleger fra Silicon Dreams er gået

og Konami og blander dem i et firespiller

forskning af et stort område - riget hedder

sammen om at danne Gusto Gam es, anført

Su per S m a sh Brothers.

Ancaria - og løsning af “ quests” for spillets

af Fred Gili. Gutterne er efterhånden blevet

Namco frem viste nyeste titel i Ridge Racer

mange NPC-figurer. G rafikken er holdt i

eksperter i at udvikle fodboldspil af enhver

2D-tegninger som baggrunde, og som i

slag s til alle form ater, siden de begyndte

Hudson genopliver med

skot.

kampspil i stil med
serien,

R: R acing Evolution,

som ser ud til

at adskille sig fra forgængerne og læne sig
mere op af realisme a la

Gran Turism o.

Alle

D&D-spillet

Tem ple of E le m e n ta l Evil

vil

NYSTARTEDE FODBOLDSPECIALISTER

med

Fever Pitch

til Sega Megadrive og S u 

m onstre og spillerfigurer være animeret i

per Nintendo. Og det er netop også fod

tre spil er til PS2.

3D -grafik for en mere livagtig oplevelse.

boldspil, som de gerne vil arbejde med

Fra Sega kommer to nye spil med Osamu

Ascaron Entertainm ent er også kendt for

fremover. “Vores team har m asser af erfa

Tezukas klassiske m angafigur Astro Boy.

strategispillet

The P atrician ,

ring med at udvikle fodboldspil” , lover Tom

Til GBA kommer et klassisk 2D-actionspil

udkommet i tredje udgave, (sjs)

Gili i en pressem eddelelse. Han efterlyser

udviklet af legendariske Treasu re, mens

Mere info: w w w .ascaron.com

udgivere, som gerne vil have styrket deres

som netop er

Hitmaker laver et moderne 3D-actionspil til

“ line-up” med solide fodboldspil. Blandt

PS2. Baseret på en anden manga af samme

deres tidligere arbejder finder man foruden

Dororo, der i ve
hedde Biood W ill Tell.

F e v e r Pitch også flere LEG O -titler som
Football M ania og Lego R a ce r 2. (sjs)

forfatter er actionspillet
sten kommer til at

Spillet udvikles af WOW til P S 2 . Et andet
kommende Sega-spil til P S 2 ,

Kunoichi,

Mere info: w w w .gustogam es.com

har

også skiftet navn og er nu kendt som

N ightshade.
Shinob i. (rk)

Der er tale om opfølgeren til

Mere info: w w w .h u d so n .c o .jp , w w w .nam co.com , w w w .sega.com
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M A C H IN E

3D -på-2D -grafikken i S a cre d giver livag 
tige anim ationer i sm ukke om g ivelser.

KNIGHTSHIFT - RIDDERE SOM MONTY
PYTHON LAVEDE DEM
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Ikke kun fo d b o ld sp illere kan tjene k a s
sen på at leve af fodbold. Gusto G am es
vil også gerne.

TGS 2003: SQUARE ENIX
Tyske Reality Pump har ladet sig inspirere
af de gale englændere i Monty Pytho n’s
Flying Circus, da de lavede

Knightshift,

et

Square Enix var blandt højdepunkterne på
årets TG S-m esse med annonceringen af to

Kingdom
Chain of M em o-

realtim e-strategispil til pc, hvor hele øko

efterfølgere til Disney-rollespillet

nomien drejer sig om mælk. Ja , komælk.
Det er rørt sammen med lidt rollespil, for

H earts. Til GBA kommer
rie s, som fortsætter direkte,

man skal først lave sig en karakter i én af

spil slap . D erudover kom m er

otte forskellige klasser. Derefter skal man

H earts II

tage sine soldater med på eventyr for at

nere. Her slutter Mickey Mouse sig til tre

tjene guld, sludder, mælk, i et hack-and-

kløveret bestående af A nders And, Fedt

slash-agtigt actionspil, hvor det strategiske

mule og Sora. Begge spil forventes udgivet

element består i, at man skal opføre barak

i 2004.

ker og andre bygninger til at producere nye

Et andet rollespil fra Square Enix er

Ascaron Entertainment vil prøve at bringe

soldater og våben. Grafisk ligner det mere

sia O dyssey,

nye koncepter ind i den klassiske rollespil

noget, som er inspireret af

NYE KONCEPTER I ROLLESPIL

sgenre til pc’en i det nye spil

S acred .

W arcraft III

end

hvor det første

Kingdom

til P S2 , som foregår nogle år se

Am bro

der både kan spilles Online og

offline. Der er tale om et action-orienteret

D iabio

som

af Monty Python, men Reality Pump siger,

spil magen til

skal udkom me i første kvartal af 2004.

at man møder kaglende, flyvende hekse,

rede byer og huler. Lidt i samme stil er

med tilfældigt genere

Full-

UPDATE
KELLERS KØLIGE KONSOL-KLUMME
Veteranen Brian Fargo forlod Interplay sid 

G A M EC U B E

er sat ned til $99 i USA og

DEAD TO R IG H TS

får en efterfølger i form

ste år og stiftede efter en kort pause fra

dermed 850 kroner i Danmark. Den lave

af titlen Hell to Pay. Spillet kom m er til

spilverdenen et nyt firm a, inXile Entertain-

pris har mangedoblet salget af konsollen,

PS2 og Xbox til efteråret 2004.

ment. Hans første projekt bliver et nyt

r

The

der dog stadig har det svært. PSX bliver

B a rd ’s T a le ,

som forventet en dyr fornøjelse. So n ys

var det første spil, som Interplay udgav for

high-end kombination af PS2 og dvd-op-

snart 18 år siden til Apple II, produceret af

tager udgives i Japan i en 160 GB og en

. . . ja, Brian Fargo. Der er udarbejdet over

250 GB model, der vil koste henholdsvis

700 siders manuskript og designplaner al

lidt under og lidt over 5.000 kroner.

lerede, og planer for de fleste kort og dun-

hvilket meget sigende også

geons er allerede tegnet. Man har også nået
at gøre et par sange færdige, blandt andet
én om øl, som bliver sunget, når spilleren
besøger en kro. Barden spiller generelt en
stor rolle i spillet, og han er en lettere for

SEG A

ser endelig ud til at få økonomien til

drukken “ sm art a s s ” , en lurvet charlatan,

at hænge sam m en. Såled es gav første

der kan hjælpe sine følgesvende i kamp ved

regnskabshalvår et overskud på omkring

Z ELD A

kan snart genopleves på Game-

at synge opmuntrende sange og fremmane

300 m illioner kroner, hvilket var næsten

Cube i gamle eventyr, idet fire af de fem

forskellige monstre. Det er primært udviklet

NIN 

første Zelda-spil skulle være at finde i en

til Playstation 2, hvor det kører på en modi

har for første gang nogensinde

kommende GameCube/Zelda-pakke. Det

ficeret

præsenteret et negativt regnskabshalvår.

er endnu ikke fastlagt, om spilopsam lin

tor. Men det vil også udkomme til de andre

Omkring 150 m illioner kroner står der

gen også vil kunne købes separat.

konsoller og pc i 2004, selvom der er en ju

30 gange bedre end forventet.

TEN D O

med røde tal på bundlinjen.

4

S ILEN T H ILL

B ald u r’s Gate - Dark A llia n ce -m o 

ridisk tvist med EA, som ejer

er på vej. Konamis næste gysereventyr

The B a rd ’s

Tale-varemærket i USA. (sjs)

har igen en mandlig hovedperson og for

Mere info: www.inxile-entertainm ent.com

ventes udgivet til PS2 i løbet af efteråret
2004.

STA TE O F E M E R G E N C Y 2

er på vej.

Selvom det første spil solgte godt, har det
kontroversielle indhold ellers bevirket, at

Fargo har 20 år i branchen, og B ards
Tale er 18 år gam m elt.

udgiverne har tøvet med en efterfølger.

m etal A lchem ist,

SINGLES
• THE SIMS HIØDER BIGBROTHER
hvor man udover at ned

The

lægge fjender, også kan bruge sine alkym i

Tyske Rotobee er også blevet ramt af

stiske evner på de metaller, man finder un

Sim s-feberen, som gradvist breder sig fra

dervejs. Begge spil er til P S 2 , men det er

M axis til alle andre. I Singles følger man et

tvivlso m t, om de udkom m er herhjem m e.

umage par, Mike og Linda, som flytter

Endelig lagde Square Enix låg på rygterne

sam m en i en lejlighed i en typ isk, euro 

om en efterfølger til

Fin al Fantasy VII.

Den

pæisk storby. Pengene er sm å fra starten,

kommer, men det bliver i form af en com 

fordi huslejen er meget høj - det lyder jo

FFV II: Advent

som København - så man må først indrette

puteranimeret film med titlen

C h ild ren .

Dvd-filmen fortæ ller Clouds hi

storie to år efter spillets afslutning, (rk)
Mere info: www.square-enix-europe.com

Kingdom H earts: C hain Of M em o ries.

lejligheden sparsom t for de få midler, der
er til rådighed. Spilleren skal styre de to fi■

gurer igennem deres hverdag, lige fra
at lave m orgenm ad over de daglige

■

pligter til at sørge for underholdning

H

og afslapning i fritiden. Det ultimative

™

mål med spillet er, at få Mike og Linda

b

til at forelske sig i hinanden og danne
et par. Er man dygtig, fører det til sen
gekantsgym nastik, men sm utter man
fra opvasken, så kan man godt fo r
vente ballade mellem de to. Japanske “ da
ting g am es” kan godt gå hjem og lægge
sig. Dette højst usædvanlige spil udkom 
mer til pc i løbet af vinteren, (sjs)
Mere info: www.rotobee.de
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HALF-LIFE 2-TYVERI
FORSINKER UDGIVELSE

stateret, at blot 5 .0 0 0 N-Gage-telefoner
blev solgt i USA den første uge efter lance
ringen. I England stå r det ikke bedre til;

På Nettet udvikler historier sig hurtigt, og

C harttrack vurderer, at om kring 800 N-

alt im ens Privat Com puter var i trykken,

gage-telefoner blev solgt den første uge.

udspillede der sig et mini-drama på Inter

Nokia er lodret uenig i vurderingerne.

nettet, som dog hurtigt ebbede ud i ingen

Ifølge underholdningsdirektør, llkka Rais-

ting. Gabe Newell fra Valve har bekræftet,

kinen, er der faktisk solgt over 400.000 te

H alf-Life 2-

lefoner på bare to uger. Den store forskel

koden fra Valves com putere. Det gjorde

på de to tal kan m åske skyld e s, at Nokia

at en hacker fik held til at stjæle

vedkommende via en trojansk hest og en

Gotcha Force

tæller det antal telefoner, som de har solgt

keyboard-logger. Den stjålne kode blev

En anden titel til PS2 er

C rim so n T e a rs.

til deres forhandlere, mens de andre måler

lækket ud på Nettet, først i rå kildekode, s i

Spilleren kan vælge m ellem en af tre

detailsalget, altså hvor mange kunder, der

denhen som en ufærdig, men dog spilbar

manga-babes, der skal sm adre alt og alle i

har taget en N-Gage med hjem. Under alle

“ betaversion” . Antageligt har IT-sikkerhe-

et stilise re t beat ‘em up. Omtrent det

om stæ ndigheder er det for tidligt at v u r

den ikke været helt i top på Valves interne

sam m e er hovedingredienserne i

G otcha

dere virkningen på længere sig t. Det er

netværk. Fansites har været i oprør og pi

Fo rce

til GameCube, hvor hovedrollerne er

første gang i mange år, at nogen har prøvet

sket en stemning op siden, og konspirati

overladt til kamprobotter. Spillets kvinde

at rokke ved Nintendos de facto-monopol

onsteorier er føget rundt i luften. Nogle

lige producer forsøger at ramme børnene

på markedet for “ handheld gaming” , og det

mener, det er et gustent PR-stunt fra Val

med en kombination af kamp og indsam 

kan være svæ rt at trænge ind i sådan et

ves side, mens andre mener, at Valve har

ling, som den man ser i Pokémon. (rk)

m arked. Inden udgangen af 2004 håber

været udsat for en nidkær fans hævnaktion,

Mere info: w w w .capcom .com

Nokia at have solgt m indst se k s mio. NGage. Den er set til 2.299 kr. (sjs)

fordi de har været alt for længe om at ud
give spillet. Selv har Valve været ret strammundede i forløbet, så det eneste man p.t.

FALCON 4.0 GOLD:
OPERATION INFINITE RESOLVE

Mere info: w ww.nokia.com

ved er, at udgivelsen er forsinket på ube
stemt tid, formentlig til foråret 2004. Spil

Flynørder verden over må være Xicat

let skulle oprindelig udkomme 30. septem

taknemmelige, da de er ved at bringe nyt liv

ber. (sjs)

og indhold til den super-avancerede

Mere info: www.halflife2.net

con 4 . 0-simulation

Fa l-

af det verdenskendte F-

16-kam pfly. G enudgivelsen er en stæ rkt
forbedret udgave af det originale spil, som
kom til verden under M icroproses døds
kramper i 1998. Det engang så stolte sel
skab levede en skyggetilvæ relse under le
getøjsgiganten Flasbro, som holdt meget
mere af at pushe Furby-dukker til sm å børn
end avancerede sim ulationer. I Xicats op
daterede version er der bedre grafik, mere
realistiske sim ulationer af aerodynam ik og
mange andre ting, og der er nye fly: man

O fficielt PR-foto af H alf-Life 2.

kan flyve m issio n er i F-14 Tom cat, F-4

SPIL PÅ VEJ

Phantom, F/A 18 Flornet, MiG 29 og A-10

TGS 2003: (APC0M

Warthog. Den opdaterede version har 31
træ ningsm issioner og mere end 100 andre

Capcom frem viste en række nye titler til

m issio n er, som

prim æ rt involverer F-

T G S 2 0 0 3 . Der er høje forventninger til

1 6 ’eren, men også de andre fly i mindre

M o n ster H unter,

som ved første øjekast

omfang. Udgives af Atari til pc. (sjs)

minder meget om

P h an tasy S tar O n line.

Mere info: www.falcon4gold.com

DECEMBER
> C&C Generals Deluxe Edition
> Lords of Everquest
> Prince Of Persia
> Lock On

Op til fire spillere kan online gå sam m en
om at nedkæmpe forskellig e m onstre og

M onster Hunter

dermed forbedre deres figurer. I The

Magi-

cal Ninja: Ji Rai Ya

kan op til to

spillere

nedkæmpe

sammen

fjender i et tegneserie-agtigt
N inja-univers.

Begge

spil

kommer til P S 2 .

Fem år gam m el pipfugl får nye fjer af Xicat.

Salget af Nokias nye N-Gage telefon med
spillem askine, M P3-afspiller og FM-radio
er ikke kommet godt fra start, ifølge analy
tiker John Taylor fra am erikanske Arcadia

C rim son Tears

FEBRUAR
> Gangland
> Breed
> Vietcong First Alpha
> TBA 2004
> Lords of the Realm III
> Sim City Deluxe 4
> Mythica
> Train Simulator 2
> HalMife 2
Månederne er vejledende og
baseret på de danske
distributørers oplysninger.
Se flere fremtidige titler på vores
hjemmeside: www.privatcomputer.dk

Research and Investm ents. Han har kon
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Dick Justice... tv-underholdning for hele familien.

De surrealistiske sekvenser er tilbage, men
langt mere vellykkede.

Et besynderligt sted at holde stævnemøder

Max
vad der skulle have været
en af historiens mest ele
gante launches, Half-Life
2, endte mildest talt ikke som
planlagt. I mellemtiden har Take2
med Max Payne 2 præsteret at
holde produktet under radarhøj
de, kun med undtagelse af enkel
te præsentationer på E3, og har
rent faktisk leveret spillet til den
lovede tid. Oh ja, så er spillet fak
tisk hamrende godt.
Max Payne 2 fortsætter hvor
etteren slap. Max er tilbage som
strømer i New Yorks gader. Men
som de fleste nok har gættet, er
der en gangsterkrig under
opsejling, og ud over gamle
kendinge som Vladimir Lem (det
hedder han) og Vince Gognitti,
finder vi denne gang også Mona
Sax i farvandet omkring Max.
Da Mona og Max fatter mere
end almindelig interesse for hin
anden, ryger Max endnu en
gang ud i kollisionskurs med
stort set alle. Og stort set alle er
ikke, hvad de giver sig ud for.

H

Fysik som
underholdning
På overfladen ligner MP2 sin
forgænger en del, men et nær
mere kig afslører et par lækre
nyskabelser. Først og fremmest
Havoc-fysikken, der styrer alle
mennesker og mindre objekter i
verdenen. Effekten er især
underholdende ved brugen af
håndgranater, hvor både folk og
inventar får nogle fabelagtige
flyveture. Hvilket bringer os

Pay
videre til, at man nu vælger
både hovedvåben, og "tilbehør”.
Det består af enten molotovcocktails eller granater, og i mangel af
ovenstående kan man stikke dem
en flad med sin pistol. Det foregår
uafhængigt af dit/dine hoved
våben, så man ikke behøver at
skifte til granater først. En fremra
gende detalje, da man på den
måde hurtigt kan give fjendernes
overraskelsesangreb deres egen
lille overraskelse.
I løbet af spillet får man også
mulighed for at styre Mona en
gang eller to, og her skal Rernedy have ros for at skabe en
interessant kvindelig spilfigur,
der hverken falder i "kvinde i
nød”- eller Superwoman-kategorierne. Om end hun nu stadig er
sejere end gennemsnittet.
Sidst men ikke mindst, er bullettime-funktionen blevet finpud
set. Nu skifter timeglasset til en
mørkere nuance af gul, jo flere
drab du har udført, hvilket gør
dig endnu hurtigere i forhold til
omgivelserne. Det kan ses ved
at tiden sløver ned, når man
nakker de første, og lægger
man dertil den usandsynligt læk
re rotationseffekt, der kommer,
når Max genlader, er actionse
kvenserne noget af det flotteste
undertegnede har oplevet.

En hurtig smerte
Desværre er spillet ikke ret langt,
men det der er, er intet mindre
end fantastisk. Det er faktisk en
smule kortere end forgængeren

og vil næppe tage mere end 6-8
timer at gennemføre. Derefter
låses der op for højere
sværhedsgrader, og et par nye
spilmodes. Dog stadig ingen multiplayermuligheder, men det ville
også være umuligt at overføre
bullettime til multiplayer. Det ville i
hvert fald blive en sløv oplevelse.
Personligt har jeg allerede gen
nemført to gange, og leger stadig
videre med de nye muligheder
(og venter med spænding på den
nye version af kungfu-mod’et).
Max Payne 2 er et superpoleret
spil, der leverer fantastisk under
holdning, og rent faktisk kan køre
acceptabelt på minimumskravet.
Den korte spilletid er et minus,
men da stort set resten af spillet
er ét stort plus, får det de varme
ste anbefalinger med på vejen.

Max Payne 2
Genre: 3D-action
Systemkrav: 1GHz CPU, 128MB ram, 32MB 3D-kort
Anbefalet: 1.5GHz CPU, 256MB ram, 64MB 3D-kort
Producent: Remedy/3D Realms/Take2
Distributør: KE Media, tlf.: 8944 2233
Vurdering: Ikke et særligt langt spil, men til gengæld
noget af det bedste gameplay vi har set i år. Kan kraftigt
anbefales.

Anders Lauge Madsen
Noir fortællestilen
lever i bedste vel
gående, men bruges
denne gang side
løbende med mel
lemsekvenser.
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Et par englændere skal reddes og bliver senere
ret vigtige.

Vandeffekterne er enormt lækre på nyere gra
fikkort.

CaU

iden vi så spillets Stalinprøver man igen, gennemskuer
man hurtigt spillet, der er ret let
grad-bane på E3 i år, har
Call of Duty stået meget
at gennemføre. I første forsøg
højt på min ønskeliste. Jeg er tog det omkring seks timer, og
stor fan af Medal of Honour: Al
anden gang gik det endnu hurti
lied Assault, så tanken om, at en
gere, på trods af at sværheds
graden røg et hak op.
god flok af folkene bag netop
Dine medsoldater findes i to
den titel havde skabt deres eget
firma og nu ville lave deres egen
forskellige udgaver. Ren kanon
ultimative nazi-shooter, var bare
føde som i Stalingrad, og så
for lækker. Og det er rent faktisk
dem der rent faktisk har fået
lykkedes i høj grad.
navne, og er vigtige for handlin
Der er ikke den store grund til
gen. De er så udødelige.
at bruge pladsen på historielek
Sehr geil
tioner, men spillet formår i impo
Rent teknisk er spillet lækkert
nerende grad at kæde sin for
tælling sammen. Man spiller
udført. Det kører i Quake 3-motoren, der er blevet tunet kraf
missionerne igennem kronolo
gisk, men skifter mellem engel
tigt, så der kan være op i mod
ske og amerikanske
300 mand på skærmen samti
faldskærmstropper og ikke
dig, påstås der. Om det er sandt
mindst en ung russisk knøs, der
skal jeg ikke kunne sige, men i
får en ret hård debut i kampen
Stalingrad føler man sig i hvert
fald som en meget lille brik i et
om Stalingrad. Det bliver en
smule forvirrende til tider, men
meget større puslespil.
Lyden er velfungerende med et
fungerer generelt fint.
bombastisk soundtrack og vel
Sjældent ensom
spillede replikker. Dog er det lidt
ærgerligt, at man ikke har brugt
Spillets reklamer har kørt på ”at
Jason Statham noget mere. Og
man ikke vinder en krig alene”,
og det får man absolut heller
især at han aldrig får sagt de
ikke lov til. Du er næsten kon
magiske ord ”ze germans”.
stant flankeret af soldater, som
Lydeffekterne er nærmest su
perlækre, især når vi snakker
deltager aktivt i kampene. Det
det store legetøj. Bare det at
gør spillet utroligt hektisk, om
end spillet er ret kraftigt scriptet.
nærme sig det tyske flakpanser
bliver langt mere spændende i
Det gør ikke så meget ved
takt med, at lydstyrken stiger.
første gennemspilning, men

S

At lege med store kanoner.

Call of Duty
Genre: 3D-shooter
Systemkrav: 700MHz CPU, 128MB ram, 32MB 3Dkort med T&L

Anbefalet: 1.2GHz, 256MB ram, 64MB 3D-kort
Producent: Infinity Ward/Activision
Distributer: PAN Vision, tlf.: 7023 7323
Vurdering: Meget lykkes, og meget lykkes ikke. Sum
men er et ganske underholdende, men ikke ret langtidsholdbart spil.
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Duty
Animationsmæssigt kunne
man godt savne noget ragdollfysik. Spillet kører med standard
dødsanimationer, og det ser lidt
besynderligt ud, når de tyske
soldater laver synkrondødsfald
(ny olympisk disciplin?).

Hektisk og kort
Spillet er ret hæsblæsende så
længe det varer, og bagefter kan
man fortsætte på nettet. Multiplayerdelen er ret sammenligne
lig med MOHAA bortset fra et par
nye spilformer. En lille detalje,
der hiver kraftigt op, er opfindel
sen killcam. Bliver du skudt, ser
du de sidste fem sekunder op til
din død fra modstanderens øjne.
Slut med kedelige campere.
Call of Duty er generelt fremra
gende, men en række detaljer
kunne godt bruge en kærlig om
gang såsom de halvkedelige en
gelske baner. Og spillets
længde taget i betragtning er
det nærmest katastrofalt. Den
kraftige scripting gør også, at
spillet ved senere gennemspil
ninger opfører sig næsten ens.
Call of Duty bør prøves af alle
der holdt af MOHAA, men er
man ikke specifikt interesseret i
anden verdenskrig, bliver anbe
falingen lidt koldere.

Anders Lauge Madsen

‘ third game in this multi-million sel
',m
Gorgeous 3D gaming world
Gutth roat multiplayer via LAN or i

succes

ÉTo wievjthe outstanding new features, visit: www.railroadtycoon3.com

K.E. Media henviser til nærmeste
forhandler på telefon 89 44 22 33 k •i •m e d i a
www.pegi.info
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Med list og en rærlig fransk accent forsøger
tyven og spionen at infiltrere en jernbanestation.

Himlen over Stalingrad åbnede sig og regnede
tyske faldskærmstropper.

S

Destination Berlin
Genre: Realtime strategi
Systemkrav: 700MHz CPU, 128MB ram, 16MB 3Dkort.

Anbefalet: 1,6GHz CPU, 256MB ram, 32MB 3D-kort.
Producent: Pyro Studios/Eidos
Distributør: Ubi Soft, tlf.:3832 0300
Vurdering: Teknisk lidt bagefter, men atmosfæren af
gammel krigsfilm og det udfordrende gameplay trækker
karakteren op.
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Spillets tekniske
begrænsninger
bliver tydelige,
når vi bevæger os
inden døre.

å skal der igen nakkes
nazister i selskab med den
britiske hærs hårdeste hal
se. I denne tredje omgang af
Commandos-serien styrer du dit
halve beskidte dusin gennem tre
kampagner, der bringer dig til så
forskellige lokaliteter som Stalingrads ruiner, Berlin og stran
dene i Normandiet.
I realiteten fordeler spillet sig
dog kun over 12 missioner for
delt over tre kampagner - men
det skal siges til spillets forsvar,
at den ekstremt høje sværheds
grad betyder, at spillet på ingen
måde føles kort.
Og netop sværhedsgraden vil
nok være det, der deler vande
ne i forhold til Commandos 3.
Spillet er generelt meget velud
ført med flotte, stemningsfulde
baner, glimrende, pompøs
marchmusik og en ikke uvæ
sentlig charme. Men det faktum,
at der kan gå meget lang tid, før

man har udført sin allerførste lil
le opgave, vil helt sikkert få
mange til at kaste spillet bort i
frustration. Det hjælper ikke
meget, at de to korte tutorialbaner er totalt utilstrækkelige,
hvis man ikke har spillet de tidli
gere titler i serien, og at der kun
er én sværhedsgrad - høj!

Forældet teknik
Det delvist menubaserede inter
face kan også være lidt af en
bet, når der hurtigt skal skiftes
våben i de mest action-fyldte
baner. Det er ganske vist rart, at
man ikke skal memorere helt så
mange tastatur-genveje, men
pull down-menuer er ikke et
godt nok alternativ.
Det virker også håbløst gam
meldags, at skærmen er låst til
en opløsning på 800 x 600 pixel,
og især på fladskærme kan det
betyde at billedet bliver ret gnid
ret. Det hæmmer overblikket,
der i forvejen er belastet af, at
kortet i de mange udendørssce
ner ikke kan roteres trinløst,
men kun i fire låste positioner.

Tålmodighed er en dyd
Men når alt dette er sagt, så
fremstår Commandos 3 som et
gennemført kvalitetsprodukt, for
de der mener, at strategi er andet
og mere end ressourceindsam
ling og hovedløse stormløb mod
fjenden. I Commandos 3 handler
det mere om finesse og fremsy
nethed end rå vold. Ved starten
af hver mission får du stillet et
antal commando-soldater til
rådighed, og så er det op til dig at

benytte de enkelte soldaters spe
cielle evner og sparsomme udstyr
rigtigt. Ofte er der game over, hvis
du overhovedet bliver opdaget, så
her gælder det om at holde sig ved
jorden, uskadeliggøre vagterne i
stilhed og skaffe eventuelle lig af
vejen. Andre gange bliver du
kastet ind i deciderede slag, og her
skal der selvfølgelig bare pløkkes
løs - men igen er den bedste stra
tegi at holde sig ude af syne indtil
det helt rigtige øjeblik.

Irriterende accenter
Baggrundene er flotte og stem
ningsfulde, og vejreffekterne og
lyden giver det ekstra atmos
færiske pift, der skal til for at
placere spilleren midt i begiven
hedernes gang.
Mellemsekvenserne, der
udspilles i spillets motor, svinger
mellem utroligt flot og alminde
ligt intetsigende, og stemme
skuespillet er også ekstremt
ujævnt. Hvor de britiske med
lemmer af commando-holdet er
udstyret med stemmer, der
frembringer minder om klassi
ske engelske krigsfilm, har de to
franske medlemmer - tyven og
spionen - så tykke og stereoty
pe accenter, at man må tage sig
til hovedet.
Altså alt i alt en noget ujævn
nummer tre, der halter noget
bagefter rent teknisk, men hen
ter stikket hjem på atmosfære og
udfordringer. Men en god portion
tålmodighed og en stålsat vilje er
absolutte nødvendigheder.
Søren Køhier
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Gandalf er ikke bange af sig.

Gandalfs baner i Minas Tirith minder en del om
Helms Deep i forgængeren.
Orker findes i hobetal under de store kampe.

Lor d of The R i n g s :
R e t u r n of The Ki ng
Kampklare hobitter
vor blockbusterfilm er,
Spillet er grundlæggende et
skal spil findes, og såle
kampspil. Du går fra a til b,
des også med Peter
Jacksons herlige filmversioner smadrer alle fjender, fortsætter
til c, smadrer alle fjender og så
af Ringenes Herre-bøgerne. På
fremdeles. Heldigvis er både
konsol kunne man allerede sid
fjenderne og deres kampstile ret
ste år spille med i spillet baseret
forskellige. Du starter med et
på Two Towers, men pc-versiobasalt udvalg af bevægelser, og
nen blev desværre afblæst. Nu
optjener så flere. Hitkombinatio
får vi så lov at spille med, og det
ner giver point, så efter hver
er heldigvis et langt bedre spil,
bane kan der låses op for nye
vi får fingrene i, men dog ikke
metoder, der både kan købes til
uden sine fejl.
den aktuelle karakter, eller til en
Det er svært ikke at drysse et
par spoilere til handlingen
højere pris, for hele holdet. Der
ligger faktisk en del mere i dette
undervejs, da spillet i store træk
system end man bemærker ved
følger filmen. Men springer du til
første øjekast, og der er en del
næste afsnit, skulle du være
fordele at hente, hvis man køber
ovre de værste.
fornuftigt ind.
Spillet tager naturligvis
Spillets grafik klarer arbejdet
udgangspunkt umiddelbart i
fint, om end man godt kunne
slutningen af Two Towers, hvor
savne mulighed for at smide
du styrer Gandalf i kampen om
polygontallet lidt opad. Man bru
Helms Deep. Herfra kan man
ger samme teknik som i sidste
så følge Frodo og Sam mod
spil, hvor man skifter direkte fra
Shelob, Aragorn, Legolas og
filmklip til spil, men denne gang
Gimli, som drager mod paths
er det endnu mere flot og fly
of the dead, og Merry og Pip
dende. Kamerastyringen under
pin, som slutter sig til det store
kamp fungerer generelt fint,
slag i Minas Tirith. Vi følger
men i enkelte tilfælde følger det
dem så frem til afslutningen i
Mordor.
ikke helt med, så man rent fak
tisk kan havne ude af syne.
Spillets natur taget i betragt
Lyden er yderst stemningsfuld.
ning er det selvfølgelig kampse
Det er herligt at skuespillerne
kvenser, der behandles, og
har lagt stemmer til de respekti
filmklippene imellem dem afs
lører utroligt lidt, der ikke er set i
ve figurer, og Gandalfs herlige
røst binder det hele sammen
trailere og lignende i forvejen.

H

som fortæller af spillet.
Styringen fungerer som den
skal, men for en gangs skyld er
et joypad absolut at foretrække.

En lille smule multi
I denne omgang er der mulig
hed for at spille spillet igennem i
cooperative sammen med en
ven. Desværre kun på samme
skærm, så den ene sidder med
mus og tastatur, medens den
anden eksempelvis benytter et
joypad. Det er lidt synd, da
Playstation 2-versionen rent fak
tisk kan klare det over nettet. Så
hvorfor vi ikke må få denne
mulighed, må guderne vide.
Undervejs i spillet kan der
låses op for en række godbid
der, såsom artwork fra produk
tionen af filmen og spillet, eller
interviews med de medvirkende.
Det virker ganske konsolagtigt.
Men da konsolfornemmelsen
allerede gennemsyrer produktet,
gør det egentlig ikke det store.
Især fordi variationen i banerne
er så stor som den er. Man ved
aldrig hvad der venter om hjør
net, og bosskampene er nogle
af de længste og mest udfor
drende i lange tider.
Uanset om man er fan af filme
ne eller ej, er der bunkevis af
action at finde i spillet.
Anders Lauge Madsen

Aragorn finder nye legekammerater.

Return of the King
Genre: 3D-action
Systemkrav: 700MHz CPU, 128MB ram, 16MB 3Dkort

Anbefales: 1GHz CPU, 256MB ram, 32MB 3D-kort
Producent: Electronic Arts
Distributør: Electronic Arts Danmark, tlf.: 4528 7000
Vurdering: Er man til den rene actionoplevelse, er det
mange år siden pc’en har set et så godt bud.

Tiger Wood
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Med den nye spillerdesigner kan man lave et
billede af sig selv - eller noget der ligner.
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For gamle kendere er det lidt trivielt at skulle starte helt for
fra, når man nu lige var blevet Champion i 2003-udgaven.
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Tiger Woods PGA Tour 2004
Genre: Sport
Systemkrav: 333MHz CPU, 128MB ram, 16MB 3D-kort
Anbefalet: 800MHz, CPU, 256MB ram, 32MB 3D-kort
Udgivet af: EA Sports
Distributør: Electronic Arts, tlf: 4528 7000.
Vurdering: For nye spillere bør dette spil have over 90.
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Spillerne har fået flere følelser og er fantastisk animerede. Og så er der jo
de smukke fugle.

gamle kendinge og en del
iger Woods PGA Tour
spændende fantasi-baner. Der
2003 er et helt igennem
er nye matchformer, og bedst af
pragtfuldt spil. Især hvis
man ikke har spillet de seneste alt, så er gameplayet blevet en
smule mere RPG-agtigt. Efter
versioner. For selvom der er nye
hånden som man bliver bedre
baner, flottere grafik og spillet er
og løser nogle opgaver, som
blevet en smule mere realistisk,
man skal igennem for at komme
så er det svært at slippe fornem
videre i spillet, så bliver der frigi
melsen af, at det bare er det
vet tøj, bolde, udstyr og meget
samme som 2003’eren.
mere, så man kan bygge sin i
Der er dog flere nye ting i Tiger
starten noget talentløse golfspil
Woods PGA Tour 2004. Der er
ler op til et golfikon. En anden
18 nye baner - et godt mix af

T

ms

sjov nyhed er, at man i spillerde
signeren kan lave en spiller, der
ligner én selv, med kontrol over
alt lige fra ansigtstræk til under
arme og ikke mindst mavestørrelse.

Mere af samme
Hvis man har spillet sig hele
vejen igennem til Champion i
Tiger Woods PGA Tour 2003, er
der en god chance for, at man
vil føle, man spilder tiden. Det er
det samme, man skal igennem
igen for at bygge sin figur op til
noget rigtigt sjovt. Indpakningen
og gameplay’et er ændret en
smule, så man ikke længere har
sin Career Calender. I stedet
kan man vælge mellem en Tournament menu og en World tour,
med mange flere udfordringer
og skill-events. Det er en god
fornyelse, men dybest set er det
jo det samme, man skal.
Jeg tog mig selv i at sidde med
den venstre hånd på Esc-knappen, og trykke så snart, jeg hav
de slået slaget, eller når jeg hav
de modstandere. Så kommer
man markant hurtigere igennem
spillet. For mig var det en klar
indikator på, at der ikke er meget
at komme efter, hvis man er vel
bevandret i forgængeren. Men
for nye spillere er der kun én ting
at sige - glæd jer.
Peter Møhring

Ma k i n g Mag

The Sims: Making Magic
Genre: Strategi
Systemkrav: The Sims-spillet, 450MHz CPU, 128MB
ram, 4MB grafikkort
Anbefalet: 600MHz CPU, 256MB ram
Producent: Maxis
Distributør: Electronic Arts Danmark, tlf.: 4528 7000
Vurdering: Mere fyld til dukkehuset. Ignorer, hvis du
ikke har et dukkehus.

Familiefest, hvor selv de afdøde er
med.

0

100
hvor skeletterne rent faktisk
om den eneste tilknyttede
hjælper med oprydningen? Eller
skribent i besiddelse af en
en fiks lille forbandelse over
fuld kopi af The Sims har
naboen?
jeg endnu en gang fået fornøjel
Den slags kan naturligvis give
sen af at anmelde en af de utal
bagslag, og flere situationer jeg
lige udvidelsespakker.
havnede i endte med at være
Sidste gang gik det ud over
rene computerversioner af den
Popstars, og denne gang har
afskyelige Sabrina tv-serie, hvor
man taget sit cue fra de enorme
hovedparten af tiden bruges på
mængder af bøger og tv-shows,
at rydde uheld af vejen.
der tilsyneladende har gjort
magi til et hot emne.
Mens vi venter
Igen er der grundlæggende
Sims-serien skulle have fået nyt
tale om et nyt udvalg af fyld til
liv med online-versionen, men
spillet. Hvad med et skeletskab,
50
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Skeletrengøringsdamen brokker sig ikke over lønnen.

den blev aldrig den store succes.
Nærmest mere et glorificeret
chatrum, så næste milepæl bliver
Sims 2. Indtil da er Making Magic
ganske underholdende tidsfordriv
og kan i hvert fald dårligt kaldes
andet end den mest originale af
udvidelsespakkerne. Og nok
også en af de sidste der når dis
se sider, medmindre maskinge
værer og Formel 1-biler kommer
med i næste omgang.

Så hvor spøgelser og tryllefor
mularer er underholdende inden
for rammen, sidder man stadig
tilbage med fornemmelsen af
bare at have købt nye møbler til
dukkehuset. Et påkrævet køb
for horderne af Sims-fans, men
resten af befolkningen vil nok
ende med at være rasende lige
glade.

Anders Lauge Madsen

Gamepiay

ameZone GameZone GameZbne GameZone GameZone GameZone GameZone GameZo'ne GameZcJne

Den rigtige måde at fange folk på.
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D r e d d :

Størrelsesforholdene er im
ponerende i Megacity 1.

Lawgiver'ens flammekugler er ganske under
holdende.

Dredd v s Death
udge Dredd er en ret under
holdende tegneserie, hvor
Dredd opretholder lov og
orden, med sin trofaste lawgiver-pistol i fremtidsbyen Megacity 1. Dredd er dommer, jury og
bøddel i et. Jeg prøvede første
gang at spille som den gode
dommer på ZX Spectrum og
Commodore 64. Men det var
mildest talt ikke et ret godt spil,
så jeg havde glædet mig en del
til at håndhæve loven i Rebelli
ons splinternye udgave. Rebel
lion stod bag første Aliens vs
Predator-spil, så mine forvent
ninger var skruet lidt i vejret,
men et par måneder inden udgi
velsen kom det frem, at spillet
kun ville blive udgivet i Europa.
Og den slags er aldrig et godt
tegn.
Spillets historie starter med et
par standardopgaver, men inden
længe bliver man kaldt til byens
fængsel, hvor fire Dark Judges
(dommere fra en anden dimen
sion, der mener at liv burde for
bydes) er indespærret. Naturlig
vis bryder et fangeoprør ud, og
det resulterer i, at de fire slipper
løs. Og kun én mand kan løse
opgaven.

J

Judge Buffy?
I den første flok baner kæmper
man mod mennesker, og her
skal man holde et vågent øje
med sit law-meter. Opfører man
sig pænt og arresterer og døm
mer folk, ryger den i top. Skyder
man civile, og kriminelle der har
overgivet sig, går det i den an-

den retning, og inden længe vil
der blive sendt dommere efter
dig. Et skægt koncept der des
værre ryger i vasken ret hurtigt
inde i spillet. Her slipper der
nemlig en ubehagelig virus ud,
så derfra er det stort set kun
zombier og vampyrer, man
kæmper mod. Og dem er der
ikke megen pointe i at arrestere.
Spillets fire hovedbosser skal
også nedkæmpes, men generelt
er det både nemt og meget ke
deligt. Ham der er baseret på
ild, overvindes ved at tænde
sprinkleranlægget, og andre ved
at fjerne deres energikilder. Kun
en af dem skal der skydes på.
Lidt kikset i et spil der ellers ikke
er bange for at smide blod på
væggene.
Rent teknisk fungerer det ok,
uden at stikke hovedet over
gennemsnittet på nogle punkter.
Grafikken er funktionel, om end
animationerne er ret mangel
fulde. Fysiksystemet er helt tos
set. Der bliver benyttet raggdollfysik, men først i det sekund
fjenderne dør. Det kan eksem
pelvis betyde, at folk der løber
mod dig og bliver skudt, pludse
lig bliver kastet fire meter op i
luften, vildt roterende, og lander
i stillinger, som ikke engang yo
gadyrkere kan komme i nærhe
den af.
Lyden er fin nok, men skue
spillet lader noget tilbage at øn
ske. Banedesignet er kedeligt
og uoriginalt. Man kunne have
udnyttet den enorme by langt
bedre.

At låse op
Af bizarre årsager har man
valgt, at spillets features er låst
fra start. Selv multiplayer-skins
skal låses op. Den slags hører
absolut hjemme på konsol. Jeg
ville i hvert fald droppe spillet,
hvis jeg bestyrede en netcafe
med 32 maskiner. Livet er for
kort til låst spilindhold.
Singleplayerkampagnen er for
holdsvis kort og kan gennem
føres på omkring fem timer. Un
derholdningen kan forlænges
ved at spille den i coop-mode,
eller ved at kaste sig ud i spillets
arcade-scenarier. Sidst men
ikke mindst kan man spille multiplayer, men her er der ingen fe
atures, der skiller sig ud, og spil
let får næppe et stort publikum
online. Det er simpelthen ikke
godt nok, og der findes gratis al
ternativer, der er langt mere in
teressante.
Alt i alt en oplevelse der ikke
kan anbefales til andet end
hardcore Dredd-fans. Og dem
er der ikke ret mange af.

Spillets fysik er lettere overgearet.

Dredd vs Death
Genre: 3D-shooter
System: 700MHz CPU, 128MB ram, 32MB 3D-kort
Anbefalet: GHz, 256MB ram
Producent: Rebellion/Sierra
Distributør: Vivendi Universal, tlf: 7023 7323
Vurdering: Et meget middelmådigt spil, hvis eneste
egentlige interessante feature er coop. Kun for Dreddfans.

Anders Lauge Madsen
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Teksturerne er ikke lige flotte hele vejen igen
nem.
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ler” der en del effekter. Det er
idden & Dangerous fik i
dog i spillets natur ikke det store
sin tid flotte anmeldelser
En sniper på taget er bedre en d ... nevermind.
problem.
og hurtigt kom meldinger
ne om, at fortsættelsen var på Lyden fungerer, som den skal,
med nogle lækre indtalte stem
vej. Det er noget tid siden, og
mer, der af og til falder igennem
Hidden & Dangerous 2
selvom vi i mellemtiden er ble
på skuespillet, men løfter stem
vet begavet med en deluxeGenre: Taktisk shooter
ningen fremragende. Ohh, en
udgave, var spillet nærmest ved
Systemkrav: 1GHz, CPU, 128MB ram, 32MB 3D-kort
anden lille detalje - tyskerne
at forsvinde fra min bevidsthed.
taler rent faktisk tysk.
Anbefalet: 1.5GHz CPU, 256MB ram, 64MB 3D-kort
Det sidste, vi så, var rent faktisk
tilbage til E3-messen i 2000,
Producent: Illusion Softworks/Gathering
Hold vejret
hvor den og Max Payne skabte
Distributør: KE Media, tlf.: 8944 2233
Ganske som i forgængeren er
opmærksomhed for GOD
Vurdering: Spillet har sine fejl, men kan man se igen
pointen at lede et lille hold SASGam es, flankeret af både dvær
nem det, er der lækker underholdning at hente.
soldater ind bag fjendens linjer
ge og playboymodeller. Nu er
og lave alle mulige former for
den her så endelig og bringer
ravage. Heldigvis er man ikke
både godt og skidt nyt med sig.
faldet for at lægge strategistyrin
Det er stadig Illusion Softgen i en brugervenlig pulldownworks, der står bag, og de har
menu. Eller rettere, det er man.
klaret opgaven på ganske til
Men derudover er der genvejs
fredsstillende vis. Grafikken har
taster til stort set alle komman
fået et skub op, men i forhold til
doer, for i kampens hede nytter
mange af de nyere titler ”mang100
0
50
det ikke at rode med menuer.
Det betyder dog også, at stort
set hele tastaturet er i brug, så
dem, der forventer 3D-action af
standardtypen, kan godt springe
fra allerede nu. Interfacet kunne
bruge en gevaldig opstramning
for at sige det på en pæn måde.
Forgængeren var plaget af en
del bugs, og det gør sig des
W l
værre også gældende her. Især
rn
har den kunstige intelligens det
o
med at blive fanget i landskabet,
o
i
-'
V
y
l
r\i
og når større grupper skal op af
rN
trapper eller lignende, er der en
CD
ret stor chance for at de vil sid
c
o
de fast og være lige til at pille
N
CD
ned med maskingeværet.
d
m
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Undervejs i spillet bliver dine
cv
Jk
O
soldater bedre, men dette og
ikke mindst valg af udstyr, er
igen svøbt i skøre designbeslut
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Den trofaste bidetang løser endnu et problem
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ninger. Eksempelvis er ens evne
til at dirke låse op en separat
evne, der dårligt benyttes i spil
let, medens dine evner med
våben sagtens kunne have
brugt en ekstra kategori, så
eksempelvis enkelte soldater
kunne være snigskytter og
andre talentfulde med maskin
geværer.

Meget godt, lidt skidt
Spillets missioner grænser til
tider til det enorme, og
sværhedsgraden svinger mere
end en svensker i Helsingør.
Stemningen holder dog fremra
gende hele vejen, hjulpet godt
på vej af et dynamisk sound
track.
Når man først vænner sig til de
fejl og mangler der er, er der
mange timer at hente i spillet.
Multiplayerdelen er ganske
underholdende, men med den
enorme mængde muligheder
pc-ejerne efterhånden har for at
skyde tyskere on-line, bliver den
næppe mere end en bøvs i
historien.
Fans af forgængeren bør
absolut holde sig til, ligesom alle
andre der godt kan lide en solid
taktisk shooter.
111. time kom der et patch til
spillet, der naturligvis ligger på
dvd’en. Den retter stort set alle
Al-fejl, men efterlader en del
andre. Bedømmelsen er lavet
på spillet uden patch, men med
patch kan du roligt lægge 5-10
procent til bedømmelsen.

Anders Lauge Madsen

Gamepi ay

meZone GameZone GameZbne GameZone GameZone GameZone GameZone GameZone GameZone
EAs spilleranimationer
bliver bedre hvert år.

Endelig har man lært noget om bløde skygger.

Der er masser af autentiske stadions at vælge
mellem.

FIFA 2004
IFA-serien har i mange år
Karrierevalg
stået som det stærkeste
I år er der også kommet en kar
fodboldspil på markedet,
riere-funktion med. Den lader
og i ganske mange år har det gi
dig styre et hold til sejr gennem
vet anledning til halvhjertede op
diverse turneringer, med hvad
dateringer af titlen. Men i mel
dertil hører af salg og køb af
lemtiden har en konkurrent listet
spillere, træning og så videre.
sig ind på banen, og har nær
Det er underholdende tidsfor
mest driblet FIFA ud; Pro Evolu
driv, men absolut ikke grunden
tion Soccer. Ok, en egentlig fare
til, at man skal købe spillet. For
har de vel dårligt været. Men det
hvor den kunstige intelligens
var klart at noget skulle til, hvis
kan kaldes både vellykket og
FIFA skulle holde sin position.
endda til tider udfordrende, spil
Det er der så kommet, og resul
ler den utroligt defensivt, og
tatet er det bedste udspil hidtil.
man når aldrig ud i de situatio
Men inden vi går videre, skal
ner, som man gør i multiplayer.
der lyde en hyldest til de små
Spilmæssigt er der kommet et
detaljer. Man må simpelthen impar nye funktioner til, og heraf er
poneres over spillets, jeg havde
det især de nye off-the-ball-monær skrevet, leflen for stort set
ves, der gør noget ved spillet.
alle de medvirkende hold. Alle
Det giver nogle fremragende
trøjer er på plads, spillernav
muligheder for at lave frække af
nene er som de skal være, og
leveringer, og især mulighed for
stort set alle større stadions er
at lægge bolden til en medspil
med (der er en del fejl i spil
lers løbebane,så han kan fange
lerne, der pludselig får forkert
den i farten. Det resulterer ofte i
hudfarve, briller eller overskæg,
nogle frække angreb.
men ikke i problematisk grad).
Der er også kommet nye stati
Og ikke bare grafisk - lydeffek
stikker til, så spillerne om muligt
terne til de forskellige stadions
har endnu mere personlighed
er et bredere udvalg end nogen
end før. Nu er det efterhånden
sinde før, og det er fantastisk,
påkrævet at holde øje med de
hvor flot man rammer stemnin
gode spillere, da deres
gen med publikums råben og
målchancer er blevet endnu
syngen. Man savner næsten at
større i forhold til resten af hol
få den obligatoriske fadøl hældt
det.
ned af nakken.

F

Spillernes bevægelser er utro
ligt naturlige.

Den hårdeste test
Under testen blev spillet med
bragt til en aften fyldt med fod
bold på tv, glade mennesker og
grønne flasker. Det tog selska
bet med storm, og selv de mere
avancerede funktioner var ikke
problematiske for fans af spillet.
Blandt selskabet var tre PESfans, og hvor de godt nok brok
kede sig til at starte med, var de
to blevet overbevist om, at årets
nye FIFA-spil skulle have en
chance, inden aftenen var over
stået. Stor succes. Især i be
tragtning af hvor hurtigt 2003versionen blev forkastet i
samme forum sidste år.
FIFA 2004 lykkedes næsten
hele vejen rundt. Karrieremulig
heden mangler dog noget ar
bejde, før den hænger helt sam
men.
Som andre før mig har skrevet
i dette blad, er der ikke meget
pointe i at fortælle de faste fans,
at årets titel er en investering
værd. De har allerede købt det.
Men står du og mangler et fod
boldspil, er FIFA nu rykket fra en
lunken anbefaling til et klart hit.
Tommy M. Larsen

Dommeren er med på banen.

FIFA
Genre: Sport
Systemkrav: 600MHz CPU, 64MB ram, 32MB 3D-kort
Anbefalet: 1Ghz CPU, 128MB ram, 64MB 3D-kort
Producent: EA Sports
Distributør: Electronic Arts Danmark, tlf: 4528 7000
Vurdering: Årets nyskabelser giver gameplayet et til
trængt løft. Det bliver spændende at se om PES3 kan slå
den.
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Man kan blive op til level 10 i spillet, hvilket
åbner for effektive spells.

Kampene bliver meget store

The Temple of Elemental Evil
Genre: Rollespil.
Systemkrav: 700MHz CPU, 128 MB ram, 16 MB 3d-kort.
Vi anbefaler: 1,4GHz CPU, 256 MB ram.
Udgiver: Atari. www.greyhawkgame.com
Distributør: Atari
Vurdering: Flot og nøjagtigt D&D-spil med alle regler
og udfordrende gameplay på trods af et tungt interface og
for mange fejl.

100

Radial-interface
igesom i Neverwinter Nights bare værre.

funktion ikke altid er beskrevet
vis der sidder et par halv
for spilleren.
gamle D&D-nørder der
ude og gnider sig i hæn
derne, så skyldes det nok, at Et spil,
der tør være svært
Temple of Elemental Evil er en
Efter at have “rullet” mig et Lawful
klassiker lavet af selveste Gary
Evil-hold tog jeg kampen op med
Gygax, manden der opfandt
templet - troede jeg i hvert fald.
Dungeons & Dragons for snart
Det gode ved ToEE er nemlig, at
30 år siden. To EE bruger revi
det er svært. Dejligt at se i en tid
sion tre og en halv af D&D-reghvor der er lidt for mange spilpro
lerne (man har droppet “Advan
ducenter, der laver spil af syv en
ced” fra navnet). Man styrer et
halv times varighed og en
hold på fem karakterer, som
skæbnen fører til landsbyen
sværhedsgrad i edutainmentklassen. I ToEE er der efter si
Hommlet i nærheden af det
gende 200 timers gameplay
onde tempel. Man skal “rulle” sit
gemt, og jeg har allerede nu
hold selv, hvilket kan tage lang
mødt mange kampudfordringer
tid, og der er ikke megen hjælp
uden at nå ret langt. Kampsyste
at hente i processen, hvis ikke
met er turbaseret, så kampene
man kender sin D&D i forvejen.
bliver ikke helt så hektiske som i
Der er masser af feats og skiils
Baldur’s Gate, men det bliver
for hver karakterklasse, hvis
voldsomt nok, når man hakker,
brænder, banker og braser sig
gennem de rigtig mange bæster,
som befinder sig i templet og
Hommlets omegn. Som det hører
sig til i sådanne rollespil, så rager
man grej til sig i store mængder i
løbet af spillet - hvis ikke alle, så i
hvert fald de fleste af de mange
våben og genstande, der er lavet
til Greyhawk-verdenen.

H

Baldur’s Gate møder
Neverwinter Nights
Spillet bruger det velkendte, isometriske look fra Baldur’s Gate
spillene, men blander det med
3D-animeret grafik. Resultatet
er flydende karakteranimationer

og træer, der svajer i vinden,
men i flotte, håndtegnede omgi
velser. Interfacet er dog mere
ovre hos Neverwinter Nights,
ved at man højreklikker på et
punkt eller en genstand, og så
dukker der en såkaldt “radial
menu” frem med kategorier og
underkommandoer ved musepi
len. Det tager sin tid at vænne
sig til, og det er desværre knapt
så godt lavet som i Neverwinter
Nights. Det kan blive en
prøvelse, når man kæmper.

Vent på en patch
Jeg har desværre oplevet
mange fejl og flere nedbrud i
To EE - det kører næsten dårli
gere end den københavnske
Metro. Spillet crasher, der er ty
delige fejl i reglerne, og mange
features virker ikke. Magen til
sjusk har jeg ikke oplevet siden
Battlecruiser 3000-udgivelsen,
og Atari skulle skamme sig over
at udgive et så dårligt testet spil.
Hvis Atari får udgivet en patch,
der løser de mange problemer,
jeg er løbet ind i - og det har de
lovet - så kan man roligt lægge
små 15-20% oven i karakteren.
ToEE er trods alt et ambitiøst
rollespil med den til dato mest
akkurate gengivelse af reglerne,
jeg er stødt på. Det skal bare
køre bedre, så jeg venter på en
patch - og det har bare at være
en rigtig god og grundig én!

Søren J. Svendsen
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Det tog desværre kun halvanden time at finde
Nosferatu.

En sucubus, kvindelig vampyr, får et skvæt vie
vand, og så er hun sendt til tælling.

James er ved at fore en gruppe af familiemedlemmer i sikkerhed.

Nosferatu

Wr

ampyrhistorier synes altid
gange, gør det oplevelsen
at gentage sig selv, og i
sværere. Alle mulige døre er
Nosferatu har man det
naturligvis aflåst, og opgaven
velkendte drama: ung mand rej
går i al sin enkelhed ud på at
ser til skummel borg i Transsyludforske hver fløj, finde familie
vanien, og snart er både han og
medlemmer og konfrontere
hans kommende brud i fare for
diverse vampyrer, der bærer på
den gamle greve med hugtæn
nøgler til andre steder på bor
derne på det transsylvanske
gen. Men det er ikke nemt; spil
slot. Jam es, som vor unge helt
let bruger en masse chok-effek
hedder, ankommer til borgen lidt
ter som virkelig har fået mig til at
for sent. Det er faktisk hans
spjætte - i hvert fald de første
søster, der skal giftes, men ved
10 gange. Vampyrer rejser sig
ankomsten ser han kun en bun
fra deres kister og kaster sig
ke kufferter i slottets port. Det er
over dig, varulve braser op gen
fra de 12 forsvundne familie
nem gulvplankerne uden varsel
medlemmer, som Jam es nu skal
eller vælter ind gennem vinduer.
jagte rundt efter. På den trans
Jam es finder snart en flintlåspi
sylvanske borg er rædslen alle
stol, der kan plaffe alting ned
stedsnærværende. 3D-grafikken
med ét skud. Man finder også
viser en forladt, lettere forfalden
en musket, en tromlerevolver og
slotsplads med dis i luften og en
naturligvis rigeligt med spidsede
fuldmåne på himlen, der skriger
træpæle til at bore gennem hjer
varulv. Et grynet, visuelt filter
tet på vampyrer. Til vampyrer
giver illusionen af, at det er fil
duer hverken kugler eller klinge,
met med et videokamera - vist
men de er bange for kors og
nok neglet fra Biair Witch Pro
hvidløg og kan ikke tåle vie
ject. Man styrer den unge
vand.
Jam es rundt, bevæbnet med en
sabel, mens man leder efter
Verdens nemmest
sine familiemedlemmer.
boss-battles
Faktisk er borgens vampyrer de
Tilfældige rum
allernemmeste modstandere.
Borgen er delt op i tre sektioner,
Desværre. Et enkelt pjask med
en vest-og en østfløj samt
vievand og de bliver til flager
hovedbygningen. Indretningen
mus og flyver hjem til deres
af rum i fløjene er tilfældig, det
kiste for at sove tømmermænsamme er monstre og familie
dene ud. Så er det bare om at
medlemmer. Det kan man være
banke en pæl gennem deres
ligeglad med første gang, men
sorte, kolde hjerter. Det svære
hvis man spiller Nosferatu flere
er at nå at finde rundt i alle rum

V

mene, inden tiden løber ud.
Efter at have spillet Nosferatu
igennem et par gange, er jeg
færdig med spillet. De tilfældige
rum er ikke nok, desværre. Det
kan godt være, at der er nogle,
som har lyst til at sætte sig hen
og spille igennem x antal gange
mere, men ikke jeg. Nosferatu
er et for kortvarigt spil, mens
typer der holder af at udfordre
sig selv vil få kam til deres hår
med Nosferatu på Hard setting.
Så er det udmærket underhold
ning, skræmmende som få spil
kan være det, men Nosferatu
løfter sig aldrig rigtig op og bli
ver til et decideret fedt spil.
Søren J . Svendsen

Nosferatu Wrath of Malachi
Genre: 3D-shooter.
Systemkrav: 733 MHz CPU, 128 MB ram, DirectX 8.1.
Vi anbefaler: 1,2 GHz, Geforce 3 eller bedre.
Producent: IdolFX
Udgiver: PAN Vision.
Vurdering: Et godt gys med brug af shockeffekter, men
simpelt gameplay med kort varighed.

