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OLUFF er en tidsskrift utgitt av Humanistisk datasenter (tidli ere NAVFs B edb-senter for humanistisk forskning) ved Universitetet i Bergen. umanistisk 
datasenter er et edb-senter for de  humanistiske fagene, en sektor som rommer 
språkfagene, historie, arkeologi, kunsthistorie, kunst- og kulturhistoriske mu- 
seer, fag- og forsknin sbibliotek, offentlige arkiv, m.m. Senteret har dels 
nasjonale oppgaver, de k s oppgaver overfor Universitetet i Bergen. Tema for 
OLUFF er ulike typer ny teknologi og anvendelser av disse. 

OLUFF ble startet som en interessegruppe med et tilbrende tidsskrift ved 
årsskiftet 1987/88, og fikk da navn etter de  nye optiske lagringsmediene. (Det 
fulle navnet var «interessegruppe for Optisk Lagringsteknologi i Undervisning, 
Forskning og Formidling»). Disse mediene hadde åpnet muligheten for å lagre 
og distribuere enorme datamengder, og å integrere lyd, bilder og video i data- 
applikasjoner. Lyd og bilder er informasjonstyper som i de humanistiske fagene 
ofte spiller en like vesentlig rolle som tekst. Siden OLUFFs fødsel har det dukket 
opp et nytt begrep som karakteriserer mye av OLUFFs interessefelt, nemlig mul- 
timedia. Hadde tidsskriftet blitt startet i dag, ville nok dette ordet inngått i 
navnet. Men i stedet for d knekke nakken på å lage et nytt akronym, har vi 
beholdt det innarbeidete "OLUFF og heller satt "tidsskrift for interaktive mul- 
timedia" som en undertittel. :j 

OLUFFs tema, har skiftet noe i takt med den t,gknologiske utvil<ling~?~il;dag 
er aktuelle emner {.eks maskin- og programvareplat~ormer for mul t imed~~~~mul -  
timedieapplikksjoner, pedagogiske sider ved multimidia, distribuert multhe-  
dia, hypermedia, r&ueli vi-elighet, osv. Vi er imidlertid fortsatt opptatt av 
selve de optiske mediene ,.,LaserDisc, CDICD-ROM-plater og skrivbare optiske 
plater; også av applikasjoner avidisse som ikke nødvendigvis faller inn under 
multimedia. Andre tkma er:.foto- 'og dokumentskanning, OCR (optisk tegngjen- 
kjenning), dokumenthhdllrAfigssjystemer og bypertekst. 
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.. . OLUFFS abonnenter fdr tre ganger i året tilsendt et nytt nummer av tidsskriftet. 
Tidsskriftet produseres i Humanistisk datasenter og' inneholder også bidrag 
fra leserne. Finna med aktuelle rodukter snskes velldimmen til å presentere 
seg og sine produkter i bladet. P I og med overgangeni fra en interessegruppe 
til et rent tidsskrift, kreves det ikkeylenger medlemskap (at finnaet er abonnent) 
for d kunne presentere seg.) I j .  

Abonnenter har anledning til å bestille en utskrift av abonnentregisteret, og 
får på den milten en oversikt over de  andre abonnentene, med en kort beskrivelse 
av deres interesser, prosjekter og produkter. Registeret er nyttig d r  en vil finne 
mulige informanter, samarbeidspartnere, leverandører, kunder, osv. (Merk at etter 
overgangen fra interessegruppe til et rent tidsskrift, vil ikke nye abonnenter lenger 
få tilsendt abonnementsregisteret automatisk.) 

E0.m. 1991 distribuerer OLUFF ogsd informasjon elektronisk, via en distribu- 
sjonsliste og en filtjener. b 
Forts. 3. omslagsside 



' D e t  er artig å skrive uredaksjoneit». Spesielt hvis redaktsren starter med å 
lese forrige «redaksjonelt». Det er ofte ikke måte på hvor &be rart en hevdet 
og iovet forrige gang. F.eks - sist sto det i CLUFF: «OLL?;F skal ... fortsette 
i samrne form». Dette er ikke sant. F.0.m dette nummeret er nemlig BLUFF 
et tidsskrift, og ikke en interessegyppe med et tidsskrift. For mange av dere 

ispiller dette absolutt ingen rolle. En praktisk konsekvens er at vi ikke uten 
videre sender utskrift av medlemsregisteaet -- unnskyld, abonnementsregisteret 
- til nye abonnenter. En annen og naturlig konylqvens er at vi lar abonnentene 
kunne reservere seg mot å figurere i abonnementslistene. En tredje er at vi 
faser ut opplegget med at abonnenter kan ringe og få hjelp - i hvert fall i 
prinsippet. I praksis har vi hatt mye nytte og glede av slik kontakt. Informasjonen 
har gått begge veier, og vi snsker ikke it bli isolert fra leserne. 

Forresten var det ikke så mye mer som var. feil i forrige «redaksjonelt». Saga 
Petroleums sikkerhetsopplæringssystem har riktignok sviktet. (Dvs artikkelforfat- 
teren har sviktet - systemet er sikkert utmerket.) Men vi hadde ganske forutseende 
glemt å love oversikt over flere diasskannere. Vi hadde tenkt it komme med en 
fortsettelse, for det finnes flere interessante skannere, men vi glemte heldigvis 
å skrive det. 

3 Vi hadde heller ikke lovet masse stoff fra en multimediekonferanse ved Uni- 
-+."iS&rsitetet i Oslo 22. april, for den visste vi ikke om da. Så vi slipper å unnskylde 

at det kun er Teledirektoratets forskningsavdelings telemedisinprosjekter som er kom- 
met med i dette nummeret. 

Men det far være nok om det som ikke er med. Bladet inneholder fantastisk 
stoff om virtuell virkelighet (virtual reality), distribuert multimedia (= multimedia 
pr nettverk), hypertekst og hypermedia, agenter og guider (= mer eller 'mindre in- 
telligente «hjelpere i maskinenn) m.m. 



Si4 med kryssede fingre og et snske om at vi klarer i4 fi4 produsert, mangfoldig- 
gjort og sendt ut dette nummeret fsr sommerferien siger pa, snsker vi dere alle 
en riktig god sommer. 

Vennlig hilsen 

v 

Øystein Reigem 
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Virtual Reality - virtuell virkelighet 
Øystein Reigem 

~Virtual realityw (VR, «virtuell virkelighetw) er et tema som har fatt stor oppmerks- 
omhet de siste &rene - kanskje ikke i vesle Norge, men i hvert faU i ledende 
industriland som USA, Storbritannia og Japan. VR handler om a gi brukerne en 
følelse av A være til stede i «virtuelle verdener» - det være seg oppdiktede 
verdener, modeller av virkelige miljøer, eller fjern-tilstedeværelse i virkelige miljøer. 
Brukeren skal sa kunne interagere med verdenen pa ulikt vis - bevege seg 
gjennom den, manipulere objekter, evt møte andre brukere. Kanskje mer enn noen 
annen teknologi handler VR om interaksjon. Mange ser VR som det neste store 
skritt videre fra «vanlig» multimedia. 

Et allerede «gammelt» eksempel pa VR-systemer er flysimulatorer, men VR er 
en teknologi med et utall av mulige seriøse, praktiske anvendelser. Samtidig er 
VR en teknologi med store muligheter i underholdning og rekreasjon. De første 
VR-spillene finnes allerede i spillehaller i utlandet. 

VR er tydelig en teknologi med appell til folks fantasi, og spekulasjonene om 
teknologiens muligheter løper i dag langt foran det som er praktisk mulig. 
Massemedia har ikke fornektet seg, men b1.a kommet med store opplag om 
avstands-sex - der ikke bare lyd og bilde overføres mellom partnerne, men ogsA 
informasjon om form, berøring og bevegelse («teledildonicsw - «teledildonikkw). 

Artikkelforfatteren har vært pA en konferanse om VR, Virtual Reality International 
92 - lmpacts and Applications - Second annua1 conference and exhibition (pust), som 
ble holdt 1.-2.4.92 i Olympia Conference Centre i London. Arrangar var Meckler, 
og dette var den andre VR-konferansen som Meckler har holdt i Europa (den 
første'var i fjor). Neste Ars europeiske konferanse er allerede under planlegging. 
I mellomtiden vil det bli holdt en konferanse nr 2.1 ved West Denton High School 
i Newcastle. Den vil konsentrere seg om VR i undervisning. 

Konferansen i London var ikke stor. Det var om lag 200 registrerte deltakere 
og ti utstillere, inkludert arrangaren. Forfatteren benyttet sjansen til a fa med 
seg praktisk talt alt. Programmet gikk over to fulle dager - med to introduksjoner, 
innledningsforedrag, 16 ordinære foredrag, to diskusjonsfora og et apent bruker- 
gruppemøte. Han skulket bare brukergruppemøtet (og gikk pa utstilling isteden). 
Han snakket med alle utstillerne, og hadde det ikke vært for den flaskehalsen 
som heter «tiden som er til rAdighet for A bearbeide og presentere stoff» hadde 
dette bladet inneholder mye mer stoff om VR enn det gjør., 

(I løpet av de to dagene støtte forfatteren pa mange termer som var nye for 
ham. H a n k  -oversatt-en del-.sa -godt -det lot seg-gjme. Noen termer er beholdt 
pA engelsk. Han tar gjeme imot korrektiv og opplysninger fra andre som vet 
hva tingene kalles pa norsk, eller som har bedre forslag til oversettelser.) 

Hva er V R  
Den sentrale komponenten i de fleste VR-sys temer er tredimensjonale datamodeller 
av virkelige eller tenkte verdener. Brukeren kan bevege seg rundt i disse. De 
enkleste VR-applikasjoner kan kjøres pa tradisjonelt utstyr: Brukeren sitter ved 
en personlig datamaskin utstyrt med evt grafikkprosessor og tilstrekkelig regne- 
kraft, og bruker gjerne en «spaceballs i stedet for mus til a bevege seg i verdenen. 



En spacebail gir den nadvendige muligheten for bevegelse i x-, y- og z-retning, 
samt muligheten for d dreie seg om aile tre akser. Et eksempel er systemer for 
oppbygging av en modell av en bygning, med en pdfalgende mulighet til d 
mansvrere eller fly gjennom modellen. 

Noen modeller er fullstendig statiske. Andre kan ha objekter som kan manipuleres 
pd ulikt vis. Andre igjen kan ha animerte objekter, f.eks virtuelle roboter som 
vandrer rund t. 

De fleste tar med i sin definisjon av VR at verdenen md kunne manipuleres. 
Dersom en bruker vandrer rundt i en virtuell bygningsmodell, vil hun gjeme 
kunne dpne dører, trykke pd knapper, flytte lase objekter, osv. 

En virtuell verden kan være stiile, men den kan ogsi3 ha lyd. Lyd kan bidra 
vesentlig til virkelighetsfalelsen. Lyd kan gi viktige holdepunkter for brukeren 
mht hvor objekter befinner seg og hvor hendelser skjer, hvilke hendelser som 
skjer, brukerens bevegelse i forhold til omgivelsene, osv. Lyden kan være stereo, 
formidlet gjennom hodetelefoner. Det finnes ogsd spesialutstyr som gir enda mer 
realistisk lyd - tredimensjonal lyd. 

Mange ansker d reservere begrepet VR om systemer med aimmersjonw (aimmer- 
sionu, ~nedsekningw). Immersjon vil si at brukeren skal gis en falelse av d være 
inne i den virtuelle verdenen. For dette er det nadvendig d plassere skjermutstyret 
pa brukerens hode. Sakalte uhodeskjermerw (ahead ... w eller ahelmet mounted displaysw; 
H M D )  med en skjerm for hvert aye, gir brukeren stereoskopisk syn (dybdesyn). 
Ofte sitter det ogsa hodetelefoner i en hodeskjerm. 

SA langt er en hodeskjerm en outputenhet. Men den er vanligvis ogsa en 
inputenhet, ved at den gir informasjon tilbake systemet (dvs til datamaskinen via 
en særskilt sensor) om brukerens plassering og orientering. Dermed kan brukerens 
bevegelser avspeiles i hva hun ser pa skjermen. Dreier hun hodet fysisk i den 
virkelige verden, vil hun også dreie hodet i den virtuelle. 

Dybdevirkning kan oppnas ogsa uten hodeskjermer. Det finnes systemer som 
gir 3D-syn pa vanlige skjermer. Brukeren md da bære spesialbriller. Et av systemene 
sender alternerende bilder for venstre og hayre aye til skjermen. Brillene stenger 
og Apner for bildet i synk med skjermen, slik at venstrebildene kun ses av venstre 
aye og hayrebildene av hayre aye. 

Som redskap for 3 bevege seg og manipulere objekter i den virtuelle verdenen, 
brukes gjerne datahansker. En datahanske kan registrere hhdens  og fingrenes 
orientering og bevegelse. I konvensjonelle grafiske brukergrensesnitt vises musens 
posisjon og bevegelse vha en cursor pa skjermen, og pd lignende mate vises 
gjerne datahansken som en hand eller hanske som asvever i luften» i det virtuelle 
rommet. Denne virtuelle h h d e n  fslger brukerens hhdbevegelser. Brukeren beveger 
seg i den virtuelle verdenen og utfarer handlinger der ved d peke, gestikulere 
og gripe med hdnden. 

Det finnes ogsa hele datadrakter, der informasjon fra aiie kroppens deler overfares 
til maskinen. 

De enkleste datahanskene er rene inputenheter, og gir ikke noen tilbakemelding 
til brukeren n& hun berarer eller griper et (virtuelt) objekt. Det finnes imidlertid 
mer avanserte hansker som gir trykk eller motstand mot hdndflaten og fingrene, 
slik at brukeren gis en falelse av at hun berarer et virkelig objekt. 

Det forskes ogsa pa systemer som kan gi brukeren en mer avansert falelsessans 
(eller med et fint ord: bedre haptisk informasjon). 

Et naturlig neste steg i forhold til «&mannsverdener» er virtuelle verdener 
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med mange deltakere. De enkelte brukeres maskiner mi3 da sti3 koblet mot et 
nettverk, med en felies datamodell sentralt pi3 en tjener. I et system for flere 
brukere mi3 det gjeme være en mer eller mindre realistisk representasjon av de 
enkelte brukere i den virtuelie verdenen, slik at de kan se og kommunisere med 
hverandre. 

Slike virtuelie verdener hvor mange kan møtes, har opplagte anvendelsesmu- 
ligheter i underholdning og rekreasjon. Men mange i VR-bransjen ser for seg helt 
seriøse anvendelser. Bedrifter og institusjoner kan f.eks ha virtuelle arbeidsplasser. 
De ansatte kan for si3 vidt befinne seg hvor som helst fysisk silsant de har en 
egnet nettilknytning, men de har sine virtuelle kontorer i en felles virtuell bygning. 
De kan ha virtuelle kropper, slik at de kan møtes i virtuelle møterom og diskutere 
og planlegge. De virtuelie arbeidsomgivelsene vil dels være en etterligning av en 
fysisk virkelighet i form av bygninger, kontorer, møterom, etc, og dels være 
brukergrensesnitt mot ulikt verktøy. Mens Mac- elier Windows-brukere i dag kan 
bevege musen rundt pi3 skrivebordsflaten, og klikke og starte verktøy fra flate 
ikoner, vil framtidens brukere kunne gli rundt i et virtuelt tredimensjonalt kontor 
og starte verktøy ved i3 peke pi3 3D-modeller av arkivskap og skuffer, postkasser, 
(bilde) telefoner, osv. 

En egen klasse VR-systemer er systemer for  teleti tilstede værelse^ (~telepresence~). 
Operatøren eller brukeren befinner seg da ett sted (i den virkelige verden), men 
utfører handlinger et annet sted via en fjernstyrt robot. Roboten har videokamera 
som gir operatøren syn, og lemmer eller verktøy som gir operatøren mulighet 
for fysiske handlinger. Slike systemer kan f.eks brukes i radioaktive elier giftige 
miljøer. Teletilstedeværelsesystemer kan ogsti være kombinert med datamodeller, 
slik at operatøren ser et kombinert bilde - dels et virkelig bilde fra robotens 
kamera, dels en modell av miljøet roboten befinner seg i. Dette kan være nødvendig 
i miljøer med dtirlig sikt. 

VR-utstyr: Spaceball 

En «s aceballm er en kule stor som en blodappelsin, plassert pi3 et brett pa P større se med en liten paperback. Kulen star slik at den er behagelig i3 gripe 
rundt og holde i handen. Foran pti brettet befinner se et sett funksjonstaster, 
men viktigst er selve balien. Ballen gir de nødven&e seks a frihets grader* 
(degrees o beedom) for i3 kunne manøvrere i et 3-dimensjonalt rom. Tre av it radene ar med rettlinjet bevegelse i3 gjøre. Brukeren kan bevege seg i en 
%estemt retning ved i3 skyve elier dra ballen i den aktuelle retningen. F.eks 
beveger en seg framover ved i3 skyve ballen fra seg, og oppover ved i3 løfte 
ballen. Det er imidlertid ikke nok i3 kunne bevege seg fritt i x-, y- og z-retning; 
en mi3 i tiliegg kun snu seg om alie tre akser. Det gjør en ved i3 vri eller 
vippe ballen. 
Spaceball blir gjerne brukt i kombinasjon med mus, da sp=ceball ikke egner 
seg for i3 peke og klikke. F.eks vil en bruke mus mens en bygger en verden, 
men ballen ni3r en manmrerer i den. 

VR-uts tyr: Hodeskjerm 

En elier annen form for hodemontert skjermutstyr er nødvendig for i3 gi 
brukeren en følelse av i3 være til stede i den virtuelie verdenen. Det mi3 være 
en skjerm for hvert øye (stereo), og de to bildene mi3 vise verdenen fra ulik 
vinkel, akkurat som menneskets to øyne gjør. 
Foreløpig er ikke hodesk'ermer særlig gode, og mi3 anses som den største 
begrensningen for en vid b ruk av (immersjons-)VR. De har dcirlig opplersning, 
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og gir dermed ikke særlig realistiske bilder. (Det forekommer at leverandmene 
oppgir oppløsningen i bildepunkter, men teller røde, grnnuie og bld punkter 
hver for seg, sd tall md av og til tas med en klype salt.) For en del anvendelser 
er imidlerhd dagens LCD-baserte hodeskjermer adekvate. 

En annet problem med hodeskjermer er de magnetiske sensorene som registrerer 
hodets bevegelser. Disse er langsomme i reaksjonen og gir en forsinkelse - 
den virtuelle verdenen henger gjeme etter et øyeblikk ndr en snur d hodet. 

 simulatorsy syke^. 
P Det er ogsd begrenset hvor lenge en kan arbeide med hodeskjerm 0r en f& 

Dagens stereo hodeskjermer er o sd klumpete og upraktiske, enten de er 
i f  montert i en hjelm eller festet p hodet med bdnd. Derfor forskes det pd 

lettere utstyr, b1.a utstyr som skanner bildet med en laserstrdle rett inn pd 
netthinnen. 
Visning d stereoskjerm krever eliminasjon av skjulte flater, perspektiv, kinetisk P dybdeef ekt - mer eller mindre kjente problemer og teknikker fra konvensjonell 
mono 3D-modeliering. I tillegg rna synsfeltet i en hodeskjerm ha en viss 
utstrekning - noen sier minst 100 ader, med minst 20 grader i stereo. Dette f= er essensielt for at brukeren skal fø e tiistedeværelsen i den virtuelle verdenen. 
Imidlertid kan en gjøre en avveining mellom de to parametrene. For noen 
applikasjoner kan et mono bilde med tilstrekkelig vidt synsfelt gi god immersjon 
(følelse av d være til stede i verdenen). 
Det kan forresten nevnes at det finnes en lett hodeskjerm for ett øye - Private 
Eye. Private Eye er en 1" skjerm festet pd et «pannebdnd». Den gir et ganske 
skarpt og detaljert monokromt bilde. Bildet lages vha et vibrerende speil, o 
det svever tilsynelatende en halvmeter foran øyet. Kombinert med en lomme-P 8 
og evt lomme-CD-ROM kan den være praktisk i arbeid hvor en beveger seg 
mye rundt - pd et lager, i en fabrikk, osv. Prinsippene bak Private Eye kan 
ogsd bli interessante for stereo hodeskjermer. 
(Kontakt: Peter Connor, InfoDisp, Milland Marsh House, Milland, LIPHOOK, 
Hampshire GU30 7LU, England. Tlf: + 44 428 76241. Fax: + 44 428 76642.) 

I VR-utstyr: Sensorer for «tracking» t 

En essensiell egenskap ved mange av de nye utstyrsenhetene i VR er at de 
gir fra seg informasjon om hvor de er i (det f siske) rommet. Det gjelder 
f.eks datahanske og hodeskjerm. Det finnes ul' 3; e tekniske prinsipper som 
brukes i denne atracking'en~ av enhetene. Det vanligste og mest populære er 
magnetiske systemer, som bestemmer avstand vha en induktiv dings i et 
magnetfelt. Med tre induksjonsspoler kan en bestemme 3-dimens'onale koor- 
dinater for utstyrsenheten. Det største roblemet med magnetis I, e s stemer 
er at de reagerer noe sent. Interferens !an ogsd være et problem. 7 tiilegg 
er rekkevidden begrenset til om lag tre meter. 

Optiske systemer kan gi fordeler som rask reaksjon, god presisjon og lan 
rekkevidde. Ved University of North Carolina har en eksperimentert me 8 
optisk basert utstyr, men utstyret i sin ndværende form er noksl upraktisk. 
Det krever nemlig at en gdr rundt med tre videokamera pd hodet. 

Et tredje alternativ er gyroskopiske systemer. Slike systemer vil imidlertid bare 
kunne registrere vinkel og ikke forflytning, og vil dermed bare egne seg for 
noen anvendelser. 

Dagens magnetiske systemer er ganske adekvate for de fleste anvendelser, 
og en mener at reaksjonstiden vil bli bedre etter hvert. 



VR-utstyr: Datahansker og -drakter 

Det finnes en rekke ulike datahansker og noen (?) datadrakter - DataGlove, 
CyberGlwe, Datasuite, m.fl. De er ikke alltid robuste nok, men utviklingen 
gar jamnt framover. Det er imidlertid et behov for mer presisjon - for mer 
nøyaktig koilisjonsdetektering og mikromanipulasjon. 
En av de første taktile hansker, dvs hansker som kan gi brukeren en følelse 
av a berøre virkeli e objekter, er TeleTact. Den har tre sma ballon er & I finger. Den er visstnok d e  særlig behagelig a bruke; noen ga den str s enavnet 
.Maggotbag». TeleTact har meget dhlig oppløsning, men kan likevel gi meget 
nyttig informasjon til brukeren. 

VR-utstyr: «Force feedback» 

I en del VR-anvendelser er det nyttig eiler viktig at brukeren ikke bare far 
tilbakemelding om at hun berører et objekt, men o sa hvilken motstand eller 
kraft objektet yter. Det som finnes foreløpig av sli t utstyr er ganske enkelt. 
Eksem ler pa anvendelsesomrader er robotstyring og utforsking av molekyl- P model er. 

Datamodellen 

Det er i dag et stort behov for standarder for VR-datamodeller. Det er o sa 
et behov for bedre verktøy til 3 bygge modeller. I dag brukes ofte mer e Ier 
mindre todimensjonalt verktøy. 

k 
En datamodeil og interaksjonen med den blir fort en kompleks affære. Her, 
som for sa mange andre anvendelsesomrader, kan objektorientert programmering 
gi et meget viktig bidrag. 

En annen aktuell teknikk - parallellprosessering - er nødvendig dersom en skal 
mate de stadig økende kravene til sanntidsytelse. I et VR-system kan flere 
nivaer av parallellitet utnyttes. F.eks kan ulike primitive bildeelementer tegnes 
opp i parallell (tegn hand, tegn hode, tegn torso); de ulike aspektene som 
visuell info, audio, objekters ((oppførsel» kan prosesseres i parallell, osv. 

Litteratur 
En av guruene ~ g B M a n s e n ,  -+&%ert -5tone fra - det britiske Advanced Robotics 
Research Limited, nevnte i sitt innledningsforedrag følgende bøker om VR: 

- Howard Rheingold: Virtual Reality, Secher & Walberg (?) 
- Myron Krueger: Artificial Reality II, Taylor & Francis 
- Barry Sherman: Glimpses of Heaven, Visions of Hell, forlag ukjent (kommer i 

mai) 
- Roy Kalawski. Tittel ukjent, Addison Wesley (kommer i juni/juli?). 

I USA og Storbritannia gar det ogsa for tiden en film som (b1.a) har VR som 
tema - Lawnmauer Man. Filmen er en fantasi. Mye er usannsynlig, men ogsa 
interessant. Den viser ogsa teknologiens failgruber. 



Desktop VR - a Turnkey Desktop Virtual Reality System 
from Dimension International 
(Tekst sakset fra Dimension International's markedsføringsmateriale) 

Desktop VRTM 
Desktop V R  is a turnkey desktop virtuai reality system based on Superscape 
software technology. The system comprises of computer hardware, a controller, 
VR software and example Virtual Worlds. 

Hardware 486/33 based PC, 256K Cache 

Spea FGA4 graphics card - features the Texas 34020 
graphics processor 

Spea GDM 1963 HE 19" high resolution Monitor 

Controller The Spaceball 2003 3D controller (6 axis, 12 way) 

Software Superscape Visualiser - Virtuai reality software 

Image Recolution 1280 x 1024 x 256 colours & 640 x 512 x 256 colours 

Virtual Worlds Interactive examples are included. For customised Virtual 
World Creation we recommend either the Virtual Reality 
Toolkit or a Bespoke service provided by either Dimension 
International or an authorised developer. 

World Size Worlds up to the size of the British Isles with 1 mm 
accuracy. 

VRT - Virfual Realify Toolkif 
The Virtual Reality Toolkit (VRT) is an easy to use, powerful and fuiiy interactive 
utility for the creation of virtual worlds. The VRT is being used to create virtual 
worlds suitable for both the Desktop VR and immersion systems. 

Int eractive 
VRT has a friendly graphical user interface (icons, menus, input boxes) to facilitate 
quick and easy construction of environments and scenarios by anyone who is 
familiar with a mouse. A major advantage of the real time design aspect is for 
the user, who can immediately see the results of aii inputs in solid three 
dimensional form enabling rapid design and construction of virtual worlds. 

Elements 
The four ma-in elements 'of VRT are: 

- The Visualiser (included with Desktop VR system) ailows for real time interaction 
with virtuai worlds at maximum speed. 

- The Shape Editor is a real time 3D shape and object modelling utility. 
- The World Editor enables the creation of virtuai worlds using these shapes 

and objects. It is aico used to assign physicai characteristics to objects, such 
as movement, rotations, effects under gravity, restitution, anirnation and even 
inteiiigence. 

- The Libraries contain many ready made shapes and objects for sirnply placing 
in virtual worlds. 
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DXF to VRT File Transfer 
An optional DXF to VRT converter enables data in the DXF format (usuaily from 
a CAD system) to be imported into the VRT. Thus models and drawings already 
created on other systems can be walked through in red  time within VRT. 

A powerful command language can be used, if required, to make objects to 
behave intelligently within the world, eg. automatic doors to open on approach, 
switches that iiiuminate lights, clocks that display the actual time, control and 
display of message display units, lifts that work, etc. The command language 
includes over 300 different commands and is based on «C». 

Con t ro1 
VRT gives the operator control over the objects and characters within the envi- 
ronment as weil as offering a variety of viewpoints at the touch of a button. 

Benefits 
- Easy to learn and use - no programming experience is necessary. 
- Where an event, object, environment or scenario needs to be visuaiised there 

is no quicker or effective method than using the VRT. 
- Where a simulation or visualisation needs to depict moving or «intelligent» 

objects in real time, the VRT is unique. 

Or as New Computer Express put it: 
«Being able to visualise just about anything in true 3D and interact with it as 
if it were in the real world is simply stunning, especiaily when it is so quick 
and easy to construct*. 

Prices 

Desktop V R  - Turnkey Virtual Reality System. 
Complete system induding ail hardware, contrdilers and Visualisation software. 
Also includes interactive virtual worlds. 

Hardware 486 PC, 33Mhz, 256K cache, 8MB RAM, 
85MB HD, 3.5" FD, DOC 5, Keyboard, mou- 
se, minitower case. 

SPEA FGA4, 34020 graphics card. 1,995 

GDM -1943 H E  19"Agh resolution mo- 2,495 
nitor 

Spaceball 2003 3D controiler 997 

RGB shielded cables, leads, transformer 
etc. 

Hardware Total 7,557 

Cof tware Su perscape real time Visualiser Cof tware Licence 4,500 

Complete Desktop VR System 12,057 



Virtual World Creation 

Virtual Reality Toolkit (VRT) Software Licence 

Contact: Dimension International, Zephyr One, Calleva Park, Aldermaston, 
Berkshire RG7 4QW, UK. Tel: + 44 734 810077. Fax: + 44 734 816940. 

Virtual Reality System from Dimension International 
Provides First European Schools-based VR Project 
(Information supplied by Dimension International) 

As part of a £100,000 project, funded by the Department of Employment and a 
number of commercial partners, West Denton School in Newcastle upon Tyne, is 
the first site for a schools-based virtual reality project in Europe. 

Virtual reality is generally regarded as the experience whereby the human brain 
is (<tricked» into thinking it is somewhere else. The user of a virtual reality 
system is able to explore and interact with computer-generated ~virtual  worlds», 
using a standard mouse, Spaceball Controller or specially designed headset incor- 
porating LCD displays. The screens move at such a high speed that the illusion 
is created of actually being within the virtual world. 

The complete Desktop virtual reality system for West Denton School, incorporating 
hardware, software and training, has been supplied by Berkshire-based Dimension 
International. 

Pupils at the school, studying 'A' leve1 Design, Art, Physics and Computer 
Sciences, as well as those taking information technology courses, will start using 
the virtual reality system in January. 

Commenting, Michael Clark, headmaster of West Denton school said, "We have 
received considerable help from the Tyneside Training and Enterprise Council and 
active support from NEI Parsons, a major engineering company, with whom we 
will be working closely on one of the proposed projects. During the course of 
the study period, we shall be seeking to find answers to such fundamental 
questions as «do VR Toolkits work, can teachers and sixth form students learn 
to use them effectbely, and,can.8ducationally-useful virtual reality environments 
be created~. 

The school is planning to run three virtual reality projects over the course of 
the year: 

- Dangerous Workplace is designed to improve health and safety in industrial 
environments. The virtual world, based upon factory space at NEI Parsons 
Limited, part of the Rolls Royce Industrial Power Group and a manufacturer 
of turbine generators, wiii contain everyday workplace hazards. By creating 
this virtual world and interacting with it, pupils wiii begin to appreciate the 
importance of health and safety training. 



- Intelligent Ci ty  is designed to help pupils increase the speed at which they 
leam a foreign language, by immersing them in a foreign «virtual city». Users 
will have to perform various tasks, such as finding their way to a restaurant 
or shop, buying items and using public transport, within the virtual world. 

- Outdoor Galley is appropriate for sculptors, architects and town planners. 
Using images based on well-known works by Henry Moore, the project will 
help to visualise how best to site works of art to the benefit of the artist, 
the public and the environment. 

The virtual reality system supplied to the school by Dimension international 
comprises two complementary products. Desktop V R  is a tumkey virtual reahty 
system incorporating Superscape Visualiser software, hardware and fully interactive 
example virtual worlds. The Virtual Reality Toolkit is an interactive utility, used 
for the creation of the virtual worlds. The integrated package includes the Shape 
Editor (a real time solid 3D shape modeller) and the World Editor (a real time 
3D environment creation programme). 

Ian Andrew, managing director and founder of Dimension International said 
«We launched our virtual reality products in October and have already installed 
systems for data-communications network design, warehousing and distribution 
visualisation and to West Denton School. I am very much looking forward to 
working with the pupils at the school on the development of their projects. 
People tend to associate virtual reality solely with entertainment and I am 
convinced that the school's projects will provide invaluable information on how 
VR systems can be used by commercial organisations to bring measurable benefits 
to companies, their workforce and to the community». 

For further information, please contact: Ian Andrew, Dimension International, 
Zephyr One, Calleva Park, Aldermaston, Berkshire RG7 4QW, UK; Tel: + 44 
734 810077, 
or: Maggie Templernan, Bluebell End, Beacons Bottom, Buckinghamshire HP14 
3XG, UK; Tel: + 44 494 483674. 

The Experience of Virtual Reality - ARRL (Advanced 
Robotics Research Limited) Review Six Months of their 
Dimension International Desktop VR System 
(Information supplied by- Dimension Internationil) 

Manchester-based Advanced Robotics Research Limited (ARRL) was one of the first 
companies in the UK to become a beta-test site for the new Desktop V R  and 
Virtual Reality Toolkit (VRT) from Dimension International. The systems, delivered 
in September, run on industry standard 486 PCs, using a 3D Spaceball controller 
to interact in real time with the objects in the virtual worlds. 

Bob Stone, Technical Manager at ARRL comments: «We have had considerable 
experience of virtual reaiity over the past three years, using a number of different 
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systems. We feel, that for a good many applications, powerful desktop VR systems 
hold considerable potential. At the moment, people are, quite rightly, questioning 
the need for total «immersion», using headmounted stereo displays which simply 
are not yet up to the quality we would expect for serious VR work. In the 
commercial world, image quality and speed of «fly-throughsn are the key. Di- 
mension International has proved that Virtual Reality is more than just an arcade 
game». 

He continued: ~Compared with some other VR systems, we have found the 
Desktop VR and VR Toolkit from Dimension International to be extremely easy 
to use. For example, we set ourselves the target of creating within twelve weeks 
a complete ~virtual buildingm of our own headquarters as part of our corporate 
presentation. We achieved this easily and have been impressed by the model's 
ability to grab visitors' attention and to stimulate their imaginationm. 

The virtual reality system supplied to ARRL by Berkshire-based Dimension 
International comprises two complementary products. Desktop VR is a turnkey 
virtual reality system incorporating Superscape Visualiser software, hardware and 
fully interactive example worlds. The Virtual Reality Tooikit is an interactive 
utility, used for the creation of the virtual worlds. The integrated package includes 
the Shape Editor (a real time solid 3D shape modeller) and the World Editor (a 
real time 3D environment creation programme). 

Initial projects undertaken by ARRL include using the virtual reality systems 
from Dimension International to build and visualise 3D architectural structures 
and for real-time, interactive waikthroughs. In addition, the company is creating 
models of hazardous environments for VR and telepresence research. 

Dimension International has supplied its Desktop VR systems to such organi- 
sations as: British Telecom (visualisation), West Denton High School (training and 
education) and Nottingham University (research). 

For further information, please contact: Ian Andrew, Dimension International, 
Zephyr One, Calleva Park, Aldermaston, Berkshire RG7 4QW, UK; Tel: + 44 
734 810077, 
or: Maggie Templeman, Bluebell End, Beacons Bottom, Buckinghamshire HP14 
3XG, UK; Tel: + 44 494 483674. 

Virtual Presence Ltd 
(Tekst sakset fra Virtual Presence Ltd's markedsfgringsmateriale) 

Company Profile 
Virtual Presence Ltd are one of Europes top specialist virtual reality and telepresence 
consultancies. Dedicated to researching new products and ideas, their many 
contacts throughout Europe and the US provide up-to-date knowledge of on 
going projects and new developments in the VR industry. 

As an independent consultancy Virtual Presence are able to give unbiased 
advice and product information. Feasibility studies and company analysis are 
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provided, thereby enabiing ciients to make the best possible choice when deciding 
to invest in Virtuai Reality products or services. 

In addition to consultancy areas of operation include systems integration, the 
supply of hardware and software (both packaged and bespoke) research and 
development, project mangement and training. 

Company Directors John Hough and Frank Kelly have 40 years combined experience 
in the computer industry. John Hough is a Saies and Marketing professional of 
many years experience in the computer and engineering worlds. Frank Kelly has 
28 years in the computer world holding most positions from Programmer, Systems 
Analyst through to Technical Director. 

Brief Product Overview 
WorldToolKit - is a VR system which allows users to interact with computer 
generated objects and to deveiop their own applications quickly and easily. 
Combining DVI technology with industry standard hardware, program routines 
automatically import 3D models from popular file formats (DXF, STL, ASCII, etc.) 
and render them in real-time. Integrating existing CAD modeis als0 helps keep 
development time to a minimum. Objects can be manipulated within models and 
animated in choreographed sequences. Lights, texturing, graphics and images can 
be appiied in real-time, reducing design time and allow instant viewing of different 
'worlds'. The software's ability to simulate a fine leve1 of detail by mapping 
complex patterns and images onto flat polygon surfaces ailows visually rich 
models to be created without the need for complex 3D construction. 

Spaceball 2003 - Spaceball Technologies Inc's latest spaceball is the ~Spaceball 
2003. an interactive 3D input device that puts complete, intuitive 6D of mani- 
pulation right in the user's hands. The Spaceball 2003 makes interactive control 
easy and natural. The user rests a hand on the Spaceball's ergonomic base, 
twisting puliing and pushing in the direction they wish to move. The baii doesn't 
actuaiiy move, it senses the forces appiied by the user. 

Flight Helmet - The Virtual Research «Night Helmet. brings a new leve1 of 
comfort and convenience to virtual reality. The helmet features stereo colour LCDs 
with a pixel count of 84,400, wide angle optics, 100 Degree field of view, and 
is under 41bs in weight. It is easily balanced and very comfortable. 

Eyephone LX - VPL Research Inc have developed the LX as their new standard 
eyephone. Incorporating the new light weight 'Saturn Ring' mount, it weighs less 
than 2.51 Ibs. Liquid Crystal Displays provide 105,000 primary coloured pixels 
per eye. Eyephones can be provided with stereo headphones for audio virtual 
reality environments. 

CrystalEYES Shutter Glasses - The basic system consists of battery operated 
electronic eyewear and an infrared emitter. Using liquid crystal lens which are 
synchronised &h -the-- moititor -by an-emitter. This -system aiiows several users 
to view the system at any one time. The viewer recieves a fiicker free stereoscopic 
image. View can be tracked if used with ultrasonic sensor, and can also be used 
with a 3D mouse. 

Position Trackers - We supply trackers from Polhemus, Ascension Corporation and 
Logitech. These may be fitted to a head mounted display for the purposes of 
head tracking, or attached as sensors to other parts of the body for representation 
in the virtual world. 



Desm'ption 
WorldToolKit is a protected mode library of 200 C functions. Functions are 
provided for: 

- sirnulation management. 
- user-interaction (such as polygon picking with the mouse) 
- universe entry and exit. 
- terrain generation (checkerboard, random, or from data). 
- viewpoint manipulation and control. 
- stereoscopic viewing. 
- sensor control and interaction. 
- portal creation. 
- texture application, manipulation, and rernoval. 
- graphical object aeation, task assignment (to create behaviour), manipulation, 

and misceiianeous data assignment. 
- hierarchical control of graphical objects. 
- intersection testing. 
- light aeation and manipulation. 
- object and texture animation. 

Hardware Rep i red  
803861387 or 80486 (recommended) IBM compatible PC with 4MB RAM. Single 
ActionMedia i750 board required for monoscopic viewing. Two ActionMedia i750 
boards required tor stereoscopic viewing. 

Resolution 
Adaptable, 256 x 240 to 512 x 480. 

Colour Space 
256 colours for flat-shaded polygons. 16 bit true colour for textures, which canbe unchaded, 
shaded or transparent. 
Compiler Requirements 
32-bit C compiler (MetaWare High C 1.7 recommended). 

Memoty Manager 
DOS extender (PharLap 386 DOS Extender 3.0 recommended). 

Price List WorldToolKit April 1992 

3861486 Version 
Dual processor Version 

Network: add per station £1,075.00 

SUN Sparcstation (IPX & Sparc2 with GX+) £3,250.00 

Dual Processor Version £4,647.40 

Network: add per station £1,827.50 

SILICON GRAPHZCS (Iris & Indigo) £4300.00 



Dual Processor Version £6,435.00 

Network: add per station E1,935.00 

SILICON GRAPHICS (Crimson & VGX) E6,000.00 

Dual kocessor Version E8J80.00 

Network: add per station E2J80.00 

SILICON GRAPHICS (Skywriter) from E l  0,000.00 

Notes: There is a 50% educational discount on WorldToolKit 

For further details: Virtual Presence Ltd, 25 Corsham Street, London, N1 6DR, UK. Tel: 
+ 44 n253 9699. Fax: + 44 n490 8968. 

DIVISION'S Virtual Reality System UniVRS 
(Tekst sakset fra DIVISIONS marked sfnringsma teriale) 

3-D Visualisation with RSNniVRS 
DIVISION'S Virtual Reality System, UniVRS, is a new method of exploring complex 
three-dimensional models. Integrated with IBM's RISC System/6000 workstation, 
UniVRS provides for the user: 

- Dramatic improvements in design visualisation 
- Interactive threedimensional visualisation and manipulation of models 
- A deeper and more complete understanding of models and data 
- An intuitive and natural user interface. 

UniVRS System Ovemew 
The UniVRS System has been carefuliy designed to assist the application developer 
and the visualisation specialist. The product includes: 

RS/ UniVRS A hardware platform consisting of an integrated RS/6000 
Virtual Reality System 

dVS/ UniVRS An AIX-based Distributed Virtual Reality Software System 
CAT/ UniVRS A CATIA Virtual Reality demonstrator 

Combined these provide a total capability for integrating Virtual Reality with 
existing applications, and for building new applications that are based on Virtual 
Reality. 

Virtual Reality Systems from DIVISION 
Vitual Reality is a new computer graphics technique enabling real time interaction 
between the user and three-dimensional, computer-generated hages .  The result 
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Storyspacem. Presentas j on av et hypertekstverkby for Macintosh 
Jon Lnnestedt, Avdeling for humanistisk inforntikk, UiO 

Storyspace program og en applikasjon 
Bakgrunn 

Massachusettsfirmaet Eastgate Systems som distribuerer Storyspace presenterer 
programmet b1.a. som et verktary for brainstorming, (re)organisering og redige- 
ring av ideer. Med Storyspace er det enkelt l opprette tekstobjekter som innehol- 
der momenter, ideer og skisser, a etablere relasjoner som linker mellom dem, å 
reorganisere relasjonene, og l arbeide topdown eller bottom-up etter behov. Det 
siste er ikke minst viktig siden det er avdekket at ulike personer bruker ulike 
strategier under skriveprosessen Slik det understatter modularisering, relasjoner 
og fleksibilitet under arbeidet med en skriftlig framstilling, burde programmet 
være interessant for pedagoger som er opptatt av prosessorientert skrivepedago- 
gikk. Storyspace er ogsa et ideelt verktary under samarbeid om manuskripter mel- 
lom flere personer. Man kan knytte kommentarer og alternative utkast til tekst- 
steder andre har skrevet, og disse kan vises og skjules ved enkle tastetrykk. 

Storyspace er utviklet av Jay David Bolter, professor i classics og forfatter av 
bestselgeren Turing's Man samt i fjor av Writing Space: The Computer, 
Hypertext, and the Histoy of Writing, Michael Joyce, forfatter, hypertekstskribent 
og professor i Language and Literature, samt John Smith, professor i 
databehandlingl. Programmet er utviklet over en arrekke. Det var fra starten 
ment som verktnry for interactive fiction og til kurs i creative writing, en type 
kurs hvert engelskinstitutt i USA med respekt for seg selv driver. Senere er 
vekten lagt p l  et generelt verktey for tekstproduksjon. 

I boka til Bolter - som har blitt noe av en hypertekstguru - framgår at tekst i 
den digitale tidsalder og hypertekst oppfattes som to sider av samme sak, hvor 
hypertekst sees som skriftsprakshistoriens "third wave" (les Writing Space og se 
selv). Mens Storyspace altsa er et skriveverktnry er programmet samtidig et kraftig 
hypertekstverktnry, dvs. et verktay for a etablere og interagere med krysslinkede 
dokumentsamlinger i trad med det Conklin 1987:40 kaller "the basic idea of 
hypertext"; "that ideas correspond to perceptual objects, and one manipulates 
ideas and &u-interdationships bydirectIy manipulating windows 'and icons"2. 

Storyspace har vaert brukt og utprnrvd i akademisk kontekst siden 1987. I 
mars 1991 kom den fnrrste kommersielle utgaven, versjon 1.0. Pr. idag er 
programmet t.0.m. den forelnrpig siste versjon 1.12 ifnrlge Eastgates Mark 
Bernstein "in use at about 90 institutions in various places, ranging from high 
schools and community colleges to research institutes and museums". En utvidet 
versjon 1.2 har vært p l  trappene siden i vinter. 

Dokumentnettverk os. kortbunker 

Bade pa Macintosh og innen IBM/klonefamilien er "kortM-programmene de van- 
ligste utviklingsverktey for a bygge hypertekst- og hypermediaapplikasjoner. 



Kjente eksempler er HyperCard, SuperCard, ToolBook, Plus, etc. Den gjennom- 
gaende grensesnittmetaforen - som brukeren antas 4 kjenne fra far, slik at det 
hele blir lettere a bruke - er bunken av arkivkort. Den elektroniske kortbunken er 
utformet slik at man alltid ser det merste kortet. Man kan velge et annet kort 
som det everste, enten ved a bla eller ved a felge en link. Men altsa, bare ett kort 
om gangen, det merste. Dette til tross for at man i virkelige kortbunker kan ta ut 
to eller flere kort og sammenstille dem, sa metaforen skurrer litt. (At man i 
HyperCard kan se det merste kortet i flere bunker samtidig er en annen historie). 

Kortbunkemetaforen fungerer utmerket i mange sammenhenger. Særlig 
gjelder dette d r  materialet er av en slik art at man "gjer seg ferdig" med en tekst 
fer man gar videre til neste. Mange typer undervisningsmateriale hvor eleven 
skal konsentrere seg om en ting om gangen kan med fordel legges opp pa denne 
maten. Og ikke minst har satsingen pa kortbunkemetaforen vært betinget av den 
begrensede skjermstarrelse man har hatt til radighet. Men ikke alle gjenstands- 
omrader er slik at kortbunken er den beste fremstillingsform. Ofte vil det i et 
komplisert saksomrade være behov for A kunne sidestille dokumenter for a Sam- 
menligne dem, eller for at de skal belyse hverandre. Som bruker av en hypertekst 
om eksempelvis kunst- eller litteraturhistoriske emner ensker jeg A kunne se 
flere motstridende standpunkter i en genreteoretisk diskusjon samtidig, Sam- 
menligne dike kommentarer til det samme bildet, fa opp kontekstinformasjon 
ved siden av det essayet jeg holder pa a lese, ha sidespor apne mens jeg forfelger 
et hovedspor gjennom materialet, osv. Hvis man med en hypertekst forstar en 
samling noder med informasjon med relasjoner mellom nodenes innhold i 
form av linker, er det ikke bare linkene som tilferer tekstsamlingen noe utover 
det trykte tekstmedium. Muligheten for A sidestille dokumenter er ofte minst 
like viktig. Kanskje er den viktig nok til a si at det er de to egenskapene 
tilsammen som gjer en applikasjon til en "ekte" hypertekst. Noe av fordelen 
med hypertekst framfor det trykte tekstmedium er at relasjoner kan gjeres 
eksplisitte - ved linker - pa en mate et bibliotek ikke kan Da er det jo ogsa et 
poeng at de dokumenter som inn& i relasjonene kan sees samtidig. 

Et de de mest kjente verktay for A utvikle slike "ekte" hypertekster er 
Intermedia, et kraftig men resurskrevende flerbrukersystem utviklet ved Brown 
University. Storyspace har blitt kalt "the poor man's Intermedia". Programmet er 
til forskjell fra Intermedia et enbrukersystem og har lite plassforbruk, i RAM som 
pa disk (se nedenfor), samtidig som det lar en utvikle "ekte" hypertekster. 
Programmet er rimelig i pris (se nedenfor) men jeg vil anbefale a anskaffe minst 
13" og helst A4, 19" eller 21" skjerm for a virkelig kunne utnytte mange apne 
tekstvinduer samtidig. 

Jeg skal n4 ta for meg endel standard ting man vil enske A gjere med 
Storyspace, slik som a opprette informasjonsnoder og a linke dem sammen 

Opprette og organisere noder 

Nair man starter programmet oppferer det seg som Macprogrammer ellers: 
man far opp et tomt applikasjonsvindu. Applikasjonsvinduet kan trekkes ut til 
den sterrelse man matte enske, og det far en horisontal og en vertikal heis hvis 
man arbeider med en hypertekst som er starre enn vinduet. Man far videre opp 
en liten palett med verktey. Man kan n i  sette igang a opprette noder. Ved a 



klikke pa nodeverkbyet i verkbypaletten (markert i figur 1) og deretter i appli- 
kasjonsvinduet oppretter man en ny node (rektangelet i figur 1). Noden gis et 
navn ved at man skriver i det markerte feltet merst i rektangelet. En node i 
Storyspace (i Storyspacelingo kalt en "writing space") bestar av to deler. For det 
første bestk noden av en s.k. "text space" (her: nodens fekstskufl, som Apnes n k  
man klikker p4 navnefeltet i nodeikonet i figur 1 (figur 2). Tekstskuffen kan man 
fylle med opp til 32.000 tegn eller innlimte bilder (PICT, MacDraw II, etc.). Liksom 
applikasjonsvinduet kan et tekstskuffvindu gis den sbrrelse man ansker, og alle 
standard Macintosh editeringsfasiliteter inkludert font, style og scaling av bilder 
er tilgjengelig. Som indikert ovenfor kan man ogsA ha SA mange tekstskuff- 
vinduer som hukommelsen tillater Apne samtidig. 

Figur 1. Storyspace applikasjonsvindu med 
verktaypalett og en nyopprettet tom node. 

Figur 2. a od ens tekstskuff negitt  et 
innhold og et navn. Tektskuffen er Apen. 

Når man har skrevet inn tekst i tekstskuffen vises et lite paragrafikon foran 
nodenavnet for A markere at nodens tekstskuff ikke er tom. At man noen ganger 
kan ønske A beholde den tom henger sammen med at den andre delen av en 
Storyspacenode (den nederste delen av rektangelet) bestair av en mappe som man 
kan plassere andre noder i. Jeg vil for anledningen velge A kalle denne delen for 
nodens nodeskuff (dette med terminologi er ikke SA greit; Bolter & Co. sier bare i 
manualen at "writing spaces can contain other writing spaces"). For A plassere en 
node i en annen nodes nodeskuff drar man bare nodeikonet over i den andre 
nodens nodeskuff (figur 3). 

Figur 3. Far og etter at node 'Teht la' er piassert i nodeskuffen til noden 'Tekst 1'. 

Hvis man snsker A zoome inn pa innholdet i en nodeskuff dobbeltklikker man 
nodeskuffen. Avhengig av konfigurering vil nodeskuffens vindu nA enten er- 
statte eller komme i tillegg til applikasjonsvinduet. (Applikasjonsvinduet 
oppfnrrer seg generelt bare som et nodeskuffvindu pa "ytterste" niva). 

I noen tilfeller snsker man A benytte nodens tekstskuff til en tekst mens 
nodeskuffen er tom. I andre tilfeller kan man snske A bare benytte nodens 
nodeskuff til A organisere andre noder i. Da vil nodens navn fungere som en 



uformell samlebetegnelse pa de noder nodeskuffen inneholder, mens navnet 
ikke vil innledes med et paragrafikon (figur 4). Man kan ogsa kombinere tekst i 
tekstskuffen med noder i nodeskuffen. 

Figur 4. T.v. en node med tom tekstskuff 
men med andre noder i nodeskuffen. T.h. en 
node med tekst i tekstskuffen men med tom 
nodeskuff. 

I Storyspace kan man saledes ha "flate" samlinger av noder med dokumenter i 
tekstskuffene (figur 4, t.v.), men med tomme nodeskuffer (figur 4, t.h). Man kan 
videre bygge opp hierarkier hvor dokumenter (f.eks. avsnitt og underavsnitt) i et 
gitt tilfelle ligger i nodeskuffen og innledningen ligger i den samme eller en 
annen nodes tekstskuff. Jeg skal d si noe om linkene som kan ga pa tvers av 
dokumenter og eventuelle hierarkier. 

Linking i Sto yspace 

Man kan apne en tekstskuff enten ved a Ukke pa den i applikasjonsvinduet 
eller ved a følge en link som leder til dens innhold. En link gar mellom det som i 
hypertekstlitteraturen ofte kalles anker$. I Storyspace kan fra-ankeret være hele 
innholdet i nodens tekstskuff, eller et fritt valgt utsnitt av innholdet i tekst- 
skuffen, det være seg et utsnitt av en tekst, et bilde eller et helt bilde. Til-ankeret 
kan være en hel node, et tekstutsnitt, eller et helt bilde men ikke en del av et 
bilde. I tillegg kan linker vaere en-til-mange og mange-til-en. Bade fra- og til- 
ankere kan dessuten overlappe. Hvor interessant bruk av hver enkelt og kombi- 
nasjoner av disse mulighetene er, kommer an pa designbeslutninger i det 
enkelte tilfelle, men dette er hvertfall hva man kan gjøre. Linker i Storyspace er 
utypede og enveis. Fra- og til-ankeret for samme link kan normalt ikke være i 
samme tekstskuff (denne begrensningen kan omgas, noe Michael Joyce sier ikke 
var tilsiktet). Jeg skal d ta for meg to hovedstrategier for linking; dels linking 
mellom hele innholdet i to tekstskuffer, som jeg for anledningen vil kalle node- 
fil-node-linking, og dels linking mellom spesifikke utsnitt av innholdet i to 
tekstskuffer, som jeg tilsvarende for anledningen vil kalle sted-til-sted-linking. 

Figur 6. T.v. palettens verktoy for node- 
til-node-linking, i midten tunnelverkteyet, 
t.h. noteverkteyet. 

Ved node-til-node-linking aktviserer man noden man skal linke fra ved A 
klikke pa dens ikon. At den er aktiv, vises ved at tittelfeltet blir uthevet. Man 
klikker deretter pa palettens linkverkby (figur 5, t.v.; mitt skjermdumpprogram 
streiker under linking) hvorpa man klikker noden man skal linke til for A 
fullføre linken (figur 6). (For linking som for de fleste andre funksjoner finnes 
behendige snarveier i form av tastetrykk). 



Figur 6. Sekvensiell linking av tre noder i to trinn, 'Susan Hockey 1' til 'Susan 
Hockey 2', og deretter fra denne til 'Susan Hockey 3'. 

N& linkene i figur 6 er etablert, er hele iruiholdet i tekstskuffen i "Susan Hockey 
1" linket til hele innholdet i tekstskuffen i "Susan Hockey 2". Navigering via 
linker (til forskjell fra A klikke seg gjennom nodehierarkier) foregar ved A 
plassere markniren i fra-ankeret og deretter klikke pa navigasjonsverktsyet i 
verktni paletten. Siden hele tekstskuffens innhold er fra-anker i "Susan Hockey 
l", kan markniren sta hvor som helst i teksten. Man klikker sa pa navigasjons- 
verktsyet, og fram kommer "Susan Hockey 2" (figur 7). 
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I D  wmngoi i l l t lDm,t l r  b a k  

Figur 7. Fer og etter navigering mellom to noders (hele) tekstskuffer. Markeren sthr 
ferst i teksten til 'Susan Hockey 1'. Et klikk i navigasjonsverkteyet vil felge utlinken til 
'Susan Hockey 2'. 

Denne type iinking er lur a bruke til to ting. Dels kan man bruke den i lineære 
gjennomganger med bare en link mellom hver node slik som i figur 6. Da vil 
navigering automatisk &tid være til neste node. Den andre bruken relaterer seg 
til de navn man kan sette pa linker. For en aktivisert link kan man hente fram 
en dialogboks hvor man gir linken et navn Ved A gi flere linker i en rekke av 
noder samme navn lager man en sti. Regelen er at ved navigering ut av en node 
med flere ut-linker --_e@-mangebker-er som nevnt helt i orden - vil 
Storyspace velge den ut-linken som har samme navn som inn-linken, dvs. som 
ligger i samme sti. Derfor kan man lage flere sekvensielle stier med delvis over- 
lappende noder. Dette er svært praktisk hvis man vil presentere et materiale ut- 
fra ulike vanskelighetsgrader, hvor noen noder inngAr i to eller flere stier, mens 
andre noder er stispesifikke (figur a), og mer generelt hvis man vil opprette stier 
som traverserer et materiale utfra ulike perspektiver. Denne egenskapen omtales 
jo ofte som noe av det spesifikke ved hypertekstmediet. 
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Navigasjonsverkteyet feier eksperten (dvs. 
den som starter i 'Node A') fra 'Node A' 
vla 'Node B' til 'Node E'. Nybegynneren gAr 
isteden inn i materialet via 'Node B', derfra 
til 'Node C' som hun deler med eksperten, 
og havner derira I 'Node D'. 

De to typene bruk av node-til-nodelinking jeg her har nevnt, er egentlig to 
sider av samme sak; fravær av linknavn er nemlig ogsa et navn. Eller rettere: 
linker uten navn heter egentlig "-". Ved en-til-mange-linking med unavnede 
linker og unavnet inn-link kan problemer oppsta siden det da plutselig finnes 
flere ut-linker med samme navn som inn-linken. Storyspace velger da alltid den 
først opprettede ut-linken, noe som ikke alltid gir det enskede resultat. Men dette 
er ikke noe problem bare man er klar over det. 

Her bør ogsa de s.k. "Guard fields" nevnes. Navnekonflikter mellom ut- 
linker kan nemlig være intendert slik at man far alternative gjennomlep i 
samme sti. Hver node har et slikt Guard-felt som man kan ta i bruk ved hjelp av 
enkel syntaks for a sette betingelser for hvilken ut-link som skal følges basert pa 
om brukeren har besekt bestemte noder tidligere. 

Den andre hovedstrategien for linking, sted-tilsted-linking, er a bruke et 
ord, et avsnitt eller annet utsnitt av innholdet i nodeskuffer som ankere. Fra- 
ankeret opprettes ved & markere utsnittet, velge Link-kommandoen i Edit- 
menyen og "parkere" den forelepig halvferdige linken i den s.k. "tunnelen" 
(figur 5). Man star nA fritt til A bruke musa til a lete gjennom nodehierarkiet for a 
finne og apne tekstskuffen hvor man vil opprette til-ankeret. Nar deme er 
Apnet, markerer man det ord el.1. som skal bli til-anker, klikker pa tunnelverk- 
tøyet for a hente linken, som man sa drar til det blivende til-anker. (Tunnelen 
har fatt sitt navn av at den "parkerte" halvferdige linken kan hentes der gang pa 
gang ved en-til-flere-linking, i den "tunne&ipning" som er fjernest fra fra- 
ankeret). 

Mens et fra-anker ved node-til-nodelinking ikke er synlig - hele tekstskuf- 
fem innhold utgjer fra-ankeret - vil ankeret n h  det er et utsnitt, vises som en 
innrammende strek rundt utsnittet nAr man trykker ned alt-eple. Man kan selv i 
tillegg utheve fra-ankeret med halvfet font el.1. hvis man ikke trenger slike effek- 
ter for andre formal, men Storyspace gjør ikke dette automatisk. Man følger nA en 
link ved a plassere markniren i fra-ankeret og klikke pa navigasjonsverktøyet 
(figur 9)- 

t enhndr  af th. El&btb.n QuirJi J 
aa.iiriabpu-hakll.finf-P- 
nthuthan pmdwt lu th ,  and bp 
mdntrinint that tiu ncnmu\tr. ntha  thur 

Figur 9. I artikkelen t.v. om arminianismen, en religies bevegelse i England, framghr at 
det finnes mer stoff om Church of England. Ved A plassere markeren i fra-ankeret (her 
uthevet med haMet) og klikke p6 navigasjonsverkteyet blir artikkelen linken leder til vist 
p& skjermen, som t.h. Til-ankeret, her tittelen pA en artikkel om emnet, blir uthevet ved 
ankomst. 
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Lineære stier (figur 8), eventuelt med islett av rutealternativer (jfr. Guard fields), 
egner seg til s.k. "guided tours". Dette innebærer et avsenderstyrt mate med 
materialet. Hvis man isteden vil la brukeren ha styring med hvilke veier hun vil 
falge mellom dokumenter er det en fordel d bruke sted-til-sted-linking. Slik 
linking er ogsd en fordel hvis man vil bygge en "encyklopedisk linkstruktur, 
hvor dokumentene har en viss lengde og hvor det finnes linker ut av hvert 
dokument for hvert fenomen som blir nevnt (figur 9). 

NAr linkdestinasjonen er hele innholdet i en nodes tekstskuff (slik som 
den logisk sett er i figur 9; hele artikkelen om Church of England er relevant her) 
kunne man valgt A linke fra tunnelen til nodens ikon, sted-til-node-linking (for A 
holde pA terminologien). Ulempen med en slik framgangsmate er at Storyspace 
lagrer tekstvinduet slik det ble lukket forrige gang. Hvis teksten i vinduet forrige 
gang det var Apent, ble heiset ned til et sted nær slutten og SA lukket, vil det nAr 
man klikker pA tekstskuffen eller ankommer via en node-til-node-link, ogsA 
være dette stedet i artikkelen som vises d r  vinduet dpnes. Men leseren vil jo 
være interessert i starten pd artikkelen hvis hele artikkelen er relevant. NAr man 
linker til et sted i teksten vil Storyspace utheve til-ankeret ved ankomst. For A 
kunne utheve til-ankeret, mA dette vises i vinduet. Ved A linke til f.eks. tittelen 
pA en artikkel, vil man altsa tvinge Storyspace til A vise starten pA artikkelen ved 
ankomst, uansett om vinduet forrige gang ble lukket mens det viste slutten pA 
den. 

Storyspace har en lang rekke linkrelaterte verktniy jeg ikke kan gA inn pA i 
detalj her, men blant disse finnes verktniy for A sake etter noder utfra 
linknavn/stinavn, A sake etter noder utfra andre kriterier og linke dem sammen 
som en sti, og A manipulere hele stier pA ulike vis. Dessuten finnes det en note- 
funksjon (figur 5), som oppretter en node, legger den i en egen mappe kalt 
"notes", og som automatisk linker den tilbake til utgangspunktet. 

Man kan konfigurere Storyspace til A henholdsvis vise eller skjule 
linknavn. I tillegg til det som er sagt om stiene ovenfor, er noe av vitsen med 
linknavn mer generelt at man skal kunne avlese hva slags relasjon linken utgjar 
mellom to noder (figur lo), slik som utdyping-av, begrunnelse-for, motargu- 
ment-til, osv. 

Flgur 10. Linknavnene sammen med node- 
navnene fAr oss her til A tolke forholdet 

. .-mellom 4 e  -averste og de necferste nodene 
slik at de nederste gAr mer inn pA og utdyper 
spesielle punkt som er formulert i mer 
generelle termer l de everste. 

Mens navning av linker kan være fornuftig i noen sammenhenger, vil det lett 
bli kaos dir man har mer enn 5-6 krysslinkede noder i applikasjonsvinduet eller 
i et nodeskuffvindu. Informasjonen linkene bærer blir da minimal. Ved sted-til- 
sted-linking vil man nok ogsA ha mindre behov for linknavn fordi den informa- 
sjon som utgjnir fra-ankeret hvis dette er valgt med litt omhu, indikerer hvorfor 
man skal falge linken (Man kan jo ved sted-til-sted-linking alternativt legge inn 



is a leve1 of visualisation beyond existing graphics systems, since UniVRS actually 
immerses the user within the computer generated model. 

DIVISION is the European leader in Virtual Reality Systems. Using the IBM 
RISC System/6000, they have produced the first Open Virtual Reality Systcm 
completely integrated into a standard UNIX workstation. 

IBM RSl6000 - «The Desktop Supercomputen, 
Highlights of the range are: 

- Desktop supercomputing power 
- Wide range of graphics options for advanced visualisation 

In the RISC System/6000 workstation, IBM has taken the multi-processor concept 
down to chip leve1 - a single processor with multiple processing centres. This 
new concept in computer architecture is called super-scalar. 

In specific (non-vector) benchmarks the architecture has outperformed CRAY 
supercomputers. With an entry performance of 11.7 MFLOPS rising to a current 
top end of 25 MFLOPS, the RISC System/6000 has an excellent throughput. 

The IBM RISC System/6000 is an ideai to01 for V i a 1  Reaiity. When combined 
with the DIVISION UniVRS system, you get supercomputer performance and 
interactive three-dimensional visualisation. 

Virtual Reality Applications 
Three-dimensional visualisation utilising Virtual Reality is advantageous in many 
fields, such as architecture, engineering, and scientific research. Virtuai Reaiity 
can enhance computer aided design, computer aided engineering, molecular 
modelling, scientific visualisation and many other applications. 

Application developers who want to give their applications a strong technicai 
edge and market lead will integrate Virtual Reaiity using the UniVRS System. 

For further information about DIVISION'S Virtual Reality System, please contact: 
Pierre duPont or Charles Grimsdale, DIVISION LTD, Quarry Road, Chipping 
Sodbury, Bristol BS17 6AX, UK. Tel: +44 454 324527. 
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eksplisitte meldinger av typen "klikk her hvis du vil vite mer om ... " og gjøre 
denne meldingen til fra-anker). 

I alle tilfelle bidrar Storyspace til A redusere spagetti ved at bare linker 
innenfor samme applikasjons- eller nodeskuffvindu vises fullt ut (figur Il), hvis 
man i konfigureringen har valgt at de skal vises overhodet. Og ved A organisere 
beslektede noder i nodeskuffer pA et fornuftig vis blir oversikten bedre. 

Figur 11. Fer og eiter at 'momenta-tekstene er plassert p8 annet niv8 enn 'Innledning'. 
T.h. vises at ut-linker finnes ka 'Innledning', ikke hvor de g8r. Linkikonene overlapper. av 
Man kan aktivisere linkhodet og bla seg gjennom linkene etter tur, og felge dem til deres 
destinasjoner. Omvendt kan o g 4  inn-linker felges baklengs til deres opphavssted. 

Det bar ogsa nevnes a: man kan etablere linker m  e l l o m  
Storyspaceapplikasjoner. Dette er svært praktisk hvis man snsker A utvikle eller 
bruke f.eks. kursmateriell i emnemoduler. Hvis Storyspace ikke finner den andre 
applikasjonen kommer programmet opp med et dialogvindu for Apning av filer 
på vanlig Macintoshvis, og man kan enten lete etter applikasjonen eller 
kansellere. 

Bade node-til-node-linker og sted-til-sted-linker kan enkelt manipuleres 
ved funksjonene Copy, Paste og Delete. 

Ulike grafiske representasjoner av materialet 

Storyspace har tre ulike grafiske representasjonsmodi for nodene i en applikasjon 
(figur 12). Mens man arbeider med et materiale, kan man etter preferanse velge 
den visualisering som passer en best, eller skifte mellom ulike modi pa ulike 
stadier i prosessen. 
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Figur 12. Tre typer visualisering av 
samme materiale. Ved klikk p& ikonet over 
den vertikale heisen skifter man mellom de 
tre. Ikonet indikerer aktuell presentasjons- 
mAte. Nodene i figur 6 er plassert i 
nodeskuffen til 'Humanities comp', hvis 
tekstskuff inneholder en innledning. Øverst 
t.v. Storyspace View. Øverst t.h. Chart 
View. T.v. OuUine View. 

I samtlige modi kan man reorganisere noders plassering i hierarkiet ved a dra 
dem til et lavere eller hsyere niva. I samtlige tre modi kan man videre klikke på 
ikonene for se innholdet i nodenes tekstskuffer. 

Orientering i en Stoyspace hypertekst 

Et av de ofte diskuterte problemene i hypertekstsammenheng er hvordan unnga 
at brukeren "gets lost in hyperspace". Dette koker ned til sparsmAl som hvordan 
brukeren skal vite hvor i materialet hun befinner seg, hvordan og hvorfor hun 
havnet i en bestemt node, hvor hun kan ga fra denne noden, og hvordan 
lokalisere bestemte noder. Slike problemer oppstar idet hypertekster blir store. I 
de fleste hypertekstverktay pr. idag rna orienteringsproblemer forsrakes last ved 
en kombinasjon av de fasiliteter det aktuelle verktay har, og gjennomtenkt 
design fra forfatterens side4. SA ogsa i Storyspace. 

Som i hypertekstverktay flest er drammen om et automatisk oppdatert 
logisk kart over hele og/eller deler av en hypertekst heller ikke realisert i 
Storyspace. Ved vandringer i den grafiske representasjon av materialet i en av de 
tre visualiseringsmodi har brukeren en god oversikt over nodehierarkiet, mens 
linkene kan være vanskeligere A fA grep om. I en stor hypertekst hvor utstrakt 
sted-til-sted-linking er brukt, er det lett a miste oversikten. Road Map-verktayet 
(figur 13) kan avhjelpe noe av dette. Her vil det framga hva som er "current 
space", dvs. hvor man er d. Videre vil inn- og ut-linker til aktuell node vises i 
dette verktayet, samt en historikk over besakte noder far aktuell node. Man kan 
erstatte aktuell node med hvilken som helst av disse, og man kan fa lokalisert 
aktuell node i den grafiske representasjonen. Det finnes også verktay (figur 13) 
for a lokalisere en hvilken som helst annen node, og for a srake p& tekst i tekst- 
skuffer. I det siste siste verktayet kan man bestemme om man vil sake gjennom 
hele hyperteksten, bare noder i en gitt sti, eller bare noder i en bestemt nodeskuff. 
Utover slike verktny er brukeren prisgitt fornuftig design ved utviklingen av en 
hypertekst. 

Ved siden av at man ved sted-til-sted-linking velger selvforklarende 
ankere hvor det er innlysende hvorfor linken er der, har jeg funnet det nyttig 
bruke et "skjelett" av gjensidig linkede overs ik t  sdoku men t e r .  Disse er 
dokumenter, organisert i emnehierarkier, som fungerer som (under)menyer og 
som tematisk relaterte dokumenter - gjerne organisert i egne nodeskuffer - er 
sentrert rundt. De inneholder navn pa emnet samt manuelt opprettede titler pa 
de omkringliggende dokumenter, hvor titlene er fra-ankere for linker til 
dokumentene. Hvert dokument er ogsa linket tilbake til oversiktsdokumentet. 
Denne strukturen kommer i tillegg til alle sted-til-sted-linker som matte eksistere 
mellom dokumentene under det aktuelle emne eller pa tvers av emnegrensene. 
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Brukeren blir raskt kjent med hierarkiet av oversiktsdokumenter og hvis forvir- 
ring oppstdr, vil leseren ailtid være kun et tastetrykk fra det naermeste oversikts- 
dokument. 
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Figur 13. To av verkteyene for A orientere seg 
Map, t.h. et verktny for A lokalisere noder. 
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I og finne fram i en hypertekst. 

Fa eller ingen hypertekstprogrammer har forelnipig lnist orienteringsprob- 
lemet pa en skikkelig mate. Gitt dette og pa bakgrunn av hvor komplekst men 
samtidig lite resurskrevende Storyspace er, kunne tingenes tilstand absolutt vært 
mindre brukervennlig enn hva som tross alt er tilfelle. 

Hva n& hvis jeg snsker A publisere hypertekster for kommersiell eller annen dis- 
tribusjon? Jeg snsker da gjerne A kunne skrivebeskytte innholdet i min pub- 
likasjon. Svaret er, og dette er det alvorligste aber med naværende versjon av 
Storyspace: det kan jeg ikke sa sant jeg snsker A beholde flervindumulighetene og 
en rekke andre egenskaper som er beskrevet over, og som nettopp er fordelene 
med Storyspace. Man kan lage selvstendige (stand-alone) leseversjoner - s.k. 
readers - av eksisterende hypertekster men de er enkle sidevendere med svært 
begrensede navigasjonsmuligheter og uten sske- og andre fasiliteter (figur 14). 
Det gir liten mening i a konkurrere med HyperCard pa sidevendere; dette er jo 
nettopp noe av det HyperCard er god til. 

Figur 14. Storyspace Reader, en av de ire 
typene skrivebeskyttede leseapplikasjoner 
man kan generere i Storyspace. De to andre 
kalles Page Reader og Easy Reader. 

Mark Bernstein i Eastgate lover imidlertid at et nytt leseverktny som er identisk 
med skrivetilgangversjonen av Storyspace, unntatt skrivetilgangen, er i kjnrmda. 
Eastgate og folkene bak Storyspace er i det hele tatt lydhnrre for forbedringsforslag 
fra brukere. Intill videre far man altsa mye seg med a bygge hypertekster med 
Apen skrivetilgang, noe som jo kan være akseptabelt til egen undervisning 0.1. 
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Hy p m e d i a  egenskaper. Styring av eksterne spillere. QuickTime 

Etter min mening er det som gjar Storyspace til et "ekte" hypertekstverktny 
foruten linking muligheten for sammenstilling av dokumenter. Med multi- 
media mener man ofte flere samvirkende medier. Siden Storyspace 1.12 kan 
blande tekst og bilder i dokumenter kan man kanskje utfra formelen hypertekst 
+ multimedia = hypennedia si at programmet ogsa er et hypermediaverktay. 
Dette er imidlertid ikke alt. Storyspace har ikke noe skriptsprak av typen 
HyperTalk, men i hver node finnes et skriptfelt hvor en eniinjes melding med 
opp til 20 tegns lengde kan skrives inn Meldingen kan være et kall pa en lyd- 
ressurs eller en XCMD (mil ikke bruke callbacks) som man enten lager selv eller 
henter fra andre programpakker og legger inn i Storyspaceapplikasjonen med 
ResEdit. Det kan ogsa være en kommando til Macintoshens serieport for a styre 
en videodisk- eller CDspilier (20 tegn er litt kort med tanke pa parametre 0.1.). 
Meldingen vil bli utfart hver gang tekstskuffen apnes, enten det er som resultat 
av B falge en link eiler av klikking pa nodeikonet. I den forestaende versjon 1.2 
vil man dessuten kunne sende kall pa de nye XTND-rutinene. 

Det store spranget vil imidlertid bli tatt med versjon 1.2, hvor QuickTime 
movie-dokumenter kan limes inn i Storyspace dokumenter slik bilder kan det 
nil, med aile QuickTimes avspillingskontroller osv. Jeg vil komme tilbake med 
en tilstandsrapport d r  en testversjon foreligger. 

Plassforbruk, maskinkrav, etc. 

Storyspace kan kjares pa Macintosher med minst 512 Kb. 1 Mb og oppover samt 
harddisk er ailikevel sterkt a anbefale. Maskinen mil kjare minst System 6.02. 
Storyspace gAr under System 7. Minst 256 Kb mil være ledig i systemfolderen 
under kjaring for lagring av midlertidige filer. 

Positivt ved Storyspace er programmets skonomi med henblikk pa appli- 
kasjonene~ sbrrelse. Ett eksempel er The In Memoriam Web, en kritisk utgave 
av diktsyklusen In Memoriam av Alfred Temysons. Denne inneholder 
syklusens 133 enkeltdikt, som utgjar ca. 80 sider i trykt form, videre et stort note- 
og kommentarapparat, samt en "encyklopedi" over ulike aspekter ved 
Viktoriatiden, diktets samtidskontekst. Tilsammen utgjar materialet 550 lengre 
eller kortere dokumenter og 2400 linker, samt 15-20 illustrasjoner. The In 
Memoriam Web tar 1,2 Mb diskplass. ACM Hypertext Compendium omfatter tre 
konferanseproceedhgs, ytkdqjere30- artikler +g enamfattende bibliografis. Mens 
den nok inneholder noe mer tekst - men ingen bilder - enn The In Memoriam 
W e b ,  utgjar HyperCard-versjonen av ACM Hypertext Compendium til 
sammenligning mer enn gigantiske 21 Mb! 

Kritiske bemerkninger 

Som det framgilr av det som er sagt, finnes det ting i versjon 1.12 som man 
kunne ansket annerledes. Dette gjelder særlig de begrensede leseverktayene. Jeg 
skal kort nevne noen andre problemer. 
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Begrensningen p& nodenavns lengde er 25 tegn, noe som er alt for lite for 
lage selvforklarende nodenavn i et litt komplisert saksomrade. Den samme be- 
grensningen gjelder for linknavn. Tilsvarende kunne skriptstrengene godt ha 
vært lenger enn m& 20 tegn. 

Manualen (ca. 30 sider) er en katastrofe. En god del ting når man g& utover 
det helt elementære er ikke med. Dessuten inneholder den endel feil. Jeg vil tro 
at Eastgate hadde spart seg mange telefoner og email-meldinger hvis de hadde 
lagt litt mer arbeid i en skikkelig manual. En ny manual sies imidlertid vaere p& 
vei sammen med versjon 1.2. 

I konfigureringen av Storyspace kan man velge en standardfont for all 
tekst. Tekst som kommer til etter dette, blir i denne fonten. Et problem er imid- 
lertid fravaeret av en mekanisme (styles el.1.) for endre fonten globalt i allerede 
eksisterende tekst. Slik det er nå, rna all denne teksten endres manuelt i hver 
enkelt tekstskuff. 

Det finnes ingen fasiliteter for margsetting. Særlig uheldig er fraværet av 
venstremarg. Nar flere dokumenter er apnet tett ved siden av hverandre eller 
tildels overlappende glir teksten i ett og ledigheten synker. Et avgrensende 
margfelt ville bedret dette betraktelig. Bernstein oppgir at venstremarg er p& vei, 
enten i 1.2 eller neste versjon. 

Menygardinene er rotete organisert med henblikk p& hva som oppgis som 
"Authoring tools", og hva som underforstaes som leserverktey. F.eks. er Road 
map-funksjonen (figur 13) plassert under forfatterverkby, mens den jo er minst 
like relevant for en leser. 

Hvis man gir Storyspace en viss hukommmelse il kjere pa og deretter leg- 
ger inn nytt materiale mens man kjerer applikasjonen, kan man risikere at det 
trengs mere plass enn det man har gitt. Normalt vil da et program si fra at man 
mA lukke apne vinduer osv., og gi anledning til 6 gjere dette. Storyspace gir ogsa 
en slik advarsel men terminerer far man far redusert antallet apne vinduer og 
annet med det resultat at man mister de nye dataene. Derfor: under utviklings- 
fasen ber man kjere Storyspace med SA mye hukommelse man kan. 

En egen HyperCardapplikasjon kalt StoryCard skal i prinsippet gjere det 
mulig A lage en HyperCardversjon av en Storyspace hypertekst, forutsatt at hyper- 
teksten ferst er eksportert i et spesielt lagringsformat. Ideen er i og for seg god, 
men resultatet av en slik konvertering er svært uoversiktlig og det skal mye 
arbeid til for A fa noe meningsfylt ut av kortbunken 

Prisopplysmnge~ -?mntuktadresse etc. 

Storyspace selges enkeltvis og i 10-pakninger. Ifelge de siste meldinger fra 
Eastgate er ordinaer ("non-educational") pris for den nåværende version 1.12 og 
den forestaende version 1.2 USD 215 for enkelteksemplar og USD 595 for 10- 
pakning, mens spesialprisene for utdanningsins tit us joner 0.1. ("educa tional") er 
henholdsvis USD 125 og USD 395. 

For mer informasjon om Storyspace, samt om Eastgates serie av hyper- 
tekstfiction og -læreprogrammer, kontakt Mark Bernstein, Eastgate Systems, Inc. 
P. O. Box 1307, Cambridge, MA 02238, USA, telefon: +l -617-924-9044, fax: +l-61 7- 
923-4575, Internet: EASTGATE@applelink.apple.com. 
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i David J. Bolter, Wn'ting Space: T k  Computer, Hypertext, and the History of Wn'ting, Hillsdale 
NJ: Lawrence Erlbaum, 1991. 

Jeff Conkiin, "Hypertext: An Introdudion and Survey", IEEE Computer, sept 1987, ss. 1741. 
Innen hypertekst er end ikke en fast terminologi etablert. Nielsen 1990:Z bruker termen anker bare 

om det sted man forlater d r  man felger en link ("a ... link ... points from ... the anchor ... to ... the 
destimtion"). Jeg foretrekker a felge Leggett et al. 198833 ("anchors designate information elernents 
... that may be the sourse or destimtion of a link", min utti.). Fra-ankeret er da det omddet man 
aktiviserer for a felge linken, mens til-ankeret er det sted man kommer til d r  man felger linken. 
Referanser: Jakob Nielsen, Hypertext 6 Hypermedia, San Diego CA: Academic Press, 1990; John 
Leggett, John L. Schnase, Charles J. Kacrnar, Working D@nitions of Hypertext, College Station TX: 
Texas A&M University, 1988. 

Se f.eb. George P. Landow, "The Rhetoric of Hypermedia: Sorne Rules for Authors", ]aud of 
Computing in Higher Education 1:l (1989), 5s. 3 9 4 .  

Jon Lanestedt k George P. Landow, The In Memoriam Web, Cambridge: Eastgate Systems, under 
utgivelse. 

Robert Akscyn (red.), The ACM Hypertext Compendium, ACM Press, 1991. 



Agents and Guides as User-Computer Go-Betweens 
Cathy Toscan 

Introduction 

Agents: a working definition- 

Computerized agents of the future 

The Knowledge Navigator - an agent simulation 

Agents as information managers 

Agents as an extension of the user 

NewsPeek agents for skeptics 

Agents must explain themselves 

Come objections to agents 

Agents as cooperative guides 

GUIDES: the first (graphic) version 

GUIDES: the video version 

Content guides 

The GUIDES 3.0 interface 

Guides as navigators 

Customized guides 

The future of computerized agents 

Introduction- 
The following paper discusses the concept of computerized agents and guides, 
considers how they might be used, examines some objections to the concept. It 
concludes with a look at a specific prototype (GUIDES 3.0) which has been 
designed as a research to01 for working with the development of the agent 
concept. 

Agents: a working definition- 
(<In a purely Aristotelian sense, an agent is one who takes action. In social and 
legal terms, an agent is one who is empowered to act on behalf of another.~ 
(Laurel, 1990: 359) People are accustomed to using other people as agents to 
help thern to make financial investments, to purchase or rent real estate, or just 
to find a specific book at a local library. The idea of adapting the skills of such 
an assistant to computerized form has been under consideration for decades. 

Computerized agents of the future- 
«What will agents be like in the next few years? The idea of an agent originated 
with John McCarthy in the mid-1950'~~ and the term was coined by Oliver G. 
Selfridge a few years later, when they were both at the Massachusetts Institute 
of Technology. They had in view a system that could ask for and receive advice, 
offered in human terms, when it was stuck. An agent would be a soft robot living 
and doing its business within the computer's world.» (Kay, 1984: 46) 



OLUFF 1:92 33 

That was the way that Alan Kay, a leading American interface designer and 
innovator explained the concept of agents to the readers of Scientific American, 
in an article about computer software i the mid 1980's. By then, as he explained, 
the idea had already been around for quite some time, aimost thirty years, 
without having caught the imagination of interface designers. 

The Knowledge Navigator - an agent simulation 
In 1987-88, when John Sculley, CEO of Apple Computer Inc. was looking for a 
unifying vision that could lead Apple designers into the next century. Brainstorming 
sessions and meetings around drawing boards led to a seemingly limitless stream 
of creative ideas and wishful thinking that sent designers scrambling. The most 
successful result, a four minute video version of something calied a Knowledge 
Navigator, was produced by George Lucas and presented to Sculiey in 1988. The 
Knowledge Navigator has since become known as «the best computer Apple 
never built» (Schwartz, 1992: 47) 

A longer videotaped version of the Knowledge Navigator was later released 
to Apple developers. That videotape simulates the principles of an interactive 
multimedia desktop environment of the future. One of the key elements built 
into the environment is an «agent» - the ideal secretary or assistant with access 
to databases full of print, sound, and full motion color video information which 
can be obtained and shown on request. That same agent is ako perceived as 
sending or receiving phone messages and providing reminders about errands or 
events, as wel'l as arranging meetings and even ~protectingm its owner from his 
pushy mother. Finally someone had created (<an interface that realiy was a face» 
(0p.cit.: 47). 

Agents as information managers 
In 1989-90, when Kay gave his (<sermon» on user interfaces, which became his 
contribution to the book, The Art of Human-Computer Interface Design, he 
brought up the subject of agents once again. And again, he referred to McCarthy's 
ideas from the late 1950's, emphasizing that he believes that those basic concepts 
point the way toward future ideas worth developing. He w a m  against the 
tendency to follow the flow, and continue the blind development of <<tool-based 
interfaces~ without looking around to see what other useful ideas might be 
available. «...it is now time to consider management of intelligent computer processes 
as an inevitable partner to tool-based work and play. I trace the modern origin 
of this idea back to John McCarthy's Advice Taker of the late fifties, in which he 
points out that we wili soon be living inside vast networked 'information utiiities' 
and will require an intelligent assistant to find resources useful to us. A retrieval 
'tool' won't do because no one wants to spend hours looking through hundreds 
of networks with triliions of potentiaily useful items. This is a job for intelligent 
background processes that can successfuliy clone their user's goak and then carry 
them out. Here we want to indirectly manage agents, not directly manipulate 
objects.~ (Kay, 1990: 203- original emphasis) 

This last quote gives us a hint as to at least one reason why Kay believes 
agents wili be useful and necessary in the future. The (<information avalanche* 
expected to weigh down upon the citizens of a burgeoning information society 
will soon require that those citizens be given some form of assistance in order 
to sift through and find the most pertinent primary bits of information relevant 
to the project at hand. If a computerized process can be developed to successfully 
clone and carry out the goals of the user, those goals can then be (<managed» 
by an agent who functions as the user's assistant. This, in itself, could be a time 



saving element of enormous importance in an information society where the 
adage: «time is moneym wiil no doubt still be true for some time to come. 

The concept of an agent as a user's assistant, able to retrieve specific information 
from vast databases, also has obvious impiications for educational and informational 
systems as well. Kay already had those impiications weii in mind when he wrote 
his article for Scientific American in 1984. «Hundreds of data-retrieval systems 
are now made available through computer networks. Knowing every system's 
arcane access procedures is almost impossible. Once access had been gained, 
browsing can handle no more than perhaps 5,000 entries. An agent a t i ng  as a 
iibrarian is needed to deal with the sheer magnitude of choices. It might serve 
as a kind of pilot threading its way from data base to data base. Even better 
would be an agent that could present aU systems to the user as a single large 
system, but that is a remarkably hard problem.» (Kay,1984: 46) 

Agents as an extension of the user- 
Kay predicts that eventually, everything we do will become part of a «grand 
coliaboration - with one's self, one's tools, other hurnans, and increasingly, with 
agents: computer processes that act as guide, as coach and as amanuensis. ... 
One of the impiications is that the network wiil not be seen at all, but rather 
'felt' as a shift in capacity and range from that experienced via one's own hard 
disk.» (Kay 1990:204) 

As always, Kay emphasizes that computers should be easy to use, and get the 
job done for the user without imposing restrictive hurdles to be passed first. The 
idea of "invisibly" extending the user's range and capacity maximizes the effec- 
tiveness and efficiency provided by the computer. Rather than focusing on making 
more people «computer literate» there seems to be more of a future in anaking 
machines more people literate» (a phrase coined by Jim Cannavino, Vice Pres. 
and Gen. Mgr. for Personal Systems - IBM) 

Brenda Laurel is one of the many researchers building on the ideas of McCarthy 
and Kay. She suggests that agents are best suited to deal with «tasks with the 
same requirements as those for which we employ agents in real iife: tasks that 
require expertise, skill, resources or labor that we need to accompiish some goal 
that we are unwiliing or unable to perform ourse1ves.m She has broken them into 
four areas of computer-related tasks which she considers weii suited to be dealt 
with by agents. Those four areas and her examples (Laurel 1990:360) are as 
follows: 

Information- 
Navigation and browsing 
Information reirieval 
Sorting and organizing 
Filtenng 

Learning- 
Coaching 
Tutoring 
Providing help 

W ork- 
Reminding 
Programming 
Scheduling 
Advising 

Entertainment- 
Playing against 
Playing with 
Performing 

Laurel agrees with Kay that agents should provide a way of extending the user's 
abilities in terms of carrying out user-set goals. «Whether those goals are explicitly 
stated by the user or inferred by the system, the way an agent interprets and 
attempts to meet them constitutes implicit responsiveness. This is the principle 
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means whereby an agent amplifies the user's personal power.» (Laurel, 1990: 361- 
original emphasis) 

NewsPeek agents for skeptics- 
For those skeptical of the agent concept, Kay is ready with a reply. «Why agents 
at all? Well, for the same reasons that humanc have used each other for agents 
since social interaction through communication became one of the main human 
traits. There are simply many areas where manipulative tools don't apply or take 
too 1ong.m (Kay, 1990: 205) To iiiustrate his message, he uses a system called 
NewsPeek as an example. The system was developed at MIT in the late 70's 
early 80's and was designed to astay up al Nght looking for the newspaper 
you would most like to read at breakfast.~ It does this by scanning a series of 
well known information systems and services, as well as your own electronic 
mail. Then it cuts and pastes its way to a final, personalized patchwork of news 
ranging from international and national to local and personal. Others at MIT 
have since carried the original NewsPeek system over to a personalized version 
of television news that aprints out the closed captioned text of the ABC E v e ~ n g  
News along with h a g e s  it's taken off the au  for illustration.~ (Brand. 1989: 39) 
As Kay suggests, the result might feature a banner headline reading: «Your 3:00 
Meeting Is Cancelled Todaym. 

Agents must explain themselves- 
Kay's main points with all of this can basically be summed up in the following 
quotes: «Mrnipulative tools are simply not up to these and simiiar tasks - they 
require an agent. ... In short, we quickly want agents to have much of the 
common sense we would expect from a person, and to be able to learn more. 
It will not be an agent's manipulative skilis, or even its learning abilities, that 
wiil get it accepted, but instead, its safety and ability to explain itself in critical 
situations.~ (Kay. 1990: 205) 

<<Context is the key, of course. The user illusion is the ultimate mirror. It is 
the audience (the user) that is intelligent and can be directed into a particular 
context. Giving the audience the appropriate cues is the essence of user-interface 
design. Windows, menus, spreadsheets and so on provide a context that allows 
the user's intelligence to keep choosing the appropriate next step. An agent-based 
system will have to do the same thing, but the creation of an interface with 
some semblance of human mentality wiil call for a considerably subtler appr0ach.n 
(Kay. 1984: 46-71 

Some objections to agents- 
Brenda Laurel, who, incidentally, describes herself as an «interactivist», points out 
some of the objections that reflect the considerable resistance that the agent 
concept sliiifaces. Che..~bjec4on -nded was 4 h t  the identity/personafity given 
to a certain agent might be found obnoxious by the user. The solution presented: 
aprovide an 'identa-kit' whereby agents could be configured by theu users.» 
Another objection: «the idea of agents smacks of indirecti0n.n The proposed 
solution: «Only users who want to use agents should have them; others should 
have other choices.~ Another, more serious objection, involves ethics. Will computer 
agents that look and act like real people encourage users to «treat other 'real 
agents' (like secretaries and real estate agents for instance) just as badly»? The 
suggested «solution» admits that this is an important issue to be dealt with, but 
glosses over it by passing the decisions on to «the ethics of the artist, the 
entrepreneur, the parent, and the culture at large» (Laurel 1990: 356-7) 



Laurel later points out that anthropomorphism (~Ascribing human form or 
attributes to a being or thing not human» - Random House Dictionary 1978:35) 
is «not the same thing as relating to other people, but is rather the application 
of a metaphor with all its concomitant se1ectivity.n She cites Lakoff and Johnson 
to iilustrate her p i n t  that ~metaphors draw incomplete paralleis between unlike 
things, emphasizing some qualities and suppressing others. When we anthrop- 
omorphize a machine or an animal, we do not impute human personality in ail 
its subtle complexity; we paint with bold strokes, thinking only of those traits 
that are useful to us in the particular context." She maintains that, 'The kinds 
of tasks that computers perform for (and with) us require that they express two 
distinctly anthropomorphic quaiities: responsiveness and the capacity to perform 
actions. These quaiities alone comprise the metaphor of agency.» (Op. cit.:358 - 
original emphasis) 

Other objections relate to the use of artificial inteiligence, «a discipline whose 
star is currently in eciipsem (Op. cit.:357). The counter-argument here refers to 
projects like GUIDES 3.0, which have already been developed in prototype without 
the use of artificial inteliigence. E m  Oren addresses this issue more specifically 
in the following section. 

Agenfs as cooperafive GUIDES - 
The GUIDES project has been underway for several years, yet other than a few 
articles about their research, public information about the project has been 
extremely hard to come by. A final evaluation report for the project sponsor, 
Apple Computer Inc., is expected sometime during the spring or summer of 
1992. Other documentation in report form exists, but has not as yet been made 
avaiiable (despite requests over a seven month period). The following observations 
are therefore based primarily on articles written by Oren, Manager of 
Information Access Group in Advanced Technology Laboratory at Apple Computer 
Inc., as well as Abbe Don, a consultant who worked on GUIDES; and a videotape 
of the GUIDES 3.0 prototype, which includes a discussion of design strategies 
by Oren and Don. 

Oren's idea was to explore the possibiiities of using agents, without having to 
rely on artificial inteliigence or any other complex system that irequires using 
arcane command language to request action». His intention was to see how far 
the «cooperative capability» of the computer could be taken. 

«I'm suggesting a role for the cooperative computer which others have cailed 
'agent'. The computer is not a static repository for data, it is an actor. The only 
model most humans have for directed, autonomous action is other humans. This 
has led some to believe that building a true computer agent requires breakthroughs 
in artificial inteiligence that would let us model a full conversation with a human. 
Yet the experience of computer games shows that we may have a satisfying 
interaction with an agent, even if all it knows is chess or the strategy.of the 
Russian Front.» (Oren, 1991-Storytelling Agents: 60) 

GUIDES: fhe first (graphic) version- 
The GUIDES project is an educational hypermedia database with content covering 
American history between the years 1800 to 1850, using a CD-ROM version of 
Encyclopedia Americana, from Grolier Electronic Publishing, as its primary content 
source. Apple's HyperCard was used as basis software for presentation of the 
system. The idea of using an agent, here referred to as a guide, was developed 
in order to reduce the problems of user disorientation when dealing with hypertext 
systems. This syndrome has aiso been described as being «lost in hyperspace». 



The first graphic version of GUDES offered the user a 
whole gallery of insightfil companions. Clicking on the 
«Guides» icon presents mers with the availableguides. 
Oncea guide is selected, theguide's «first choicew article is 
displayed and a mer can choose to go to it. 

Sourcefor all of the abme: The Art of Human-Computer Interfme Design Addison- Wesley Publishing 
Company, Inc. 1990 



The design team «started looking for ways to make the paths adapt to the user's 
needs and actionsm (Oren, et al. 1990:368). 

The first version was characterized by elaborate drawings and icons from the 
time period in question. The content card gave the user the following icons to 
choose from: Articles (book), Timeiine (pocket watch), Historical Documents 
(scroll), Pictures (frame), Maps (globe), Sounds (fiddle), Tours (covered wagon) 
or Guides (scout) - «home» and ahelpm were als0 available choices. «Ciicking on 
the 'Guides' icon presents users with the available guides. Once a guide is 
selected, the guide's 'first choice' article is displayed and a user can choose to 
go to it.» In this case, the «available guidesm were subtitied icon sketches of: a 
Preacher, Diplomat, Sea Captain, Miner, Scttier- woman, Inventor, Scout, Slave, 
Author, Indian (Op. cit.:370). In evaluating the first attempt, an interesting 
conclusion developed, the system was «a technical success but an interface and 
media failure. We attempted to draw people into the database using the capabiiities 
of a new technology, but we found ourselves imitating a familiar presentation 
medium. Ironicaliy, the more we succeeded in that imitation, the more we failed 
to get users to see the new possibilities.~ (Op. cit. : 373) 

GUIDES: the video version 
It was decided that a video version of the GUIDES project would be undertaken 
and that the video guides would be constructed differently from the earlier guides 
in terms of form, content, and function - as shown in the foliowing chart (Op. 
cit.: 374): 

Original Guides Video Guides 

Form Generic historical characters Specific character on video 

Content Where should I go next? First-person stories 

Function Next-move generator Content provider 

Abbe Don, who wrote first-person scripts for the video version of the settler 

The erampleabove >e from the video wrsion of the GUZDES (3.0) prototype. The Indian, the pioneer 
woman and the trapper can lad  the user through the histoncal material based on their own individual 
point og view. 

Source: Whole Earth Ratieru No. 71, Summer 1991, pp 60-61. 
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guide based on women's journal5 from the Overland Trail, was particularly 
interested in confronting two of the main questions which had been asked by 
the test user group: «Why did the guide bring me here?» and «Am I seeing this 
article from the guide's point of view?» (Op. cit.: 374) Don also mentioned that 
she relied heavily on the rich oral traditions of storytelling as a base for the 
video version. Don specificaily draws attention to four particular functions which 
she considers to be of special importance (GUIDES 3.0 video): 

Narrative The GUIDES project has sought insights from story- 
telling narratives by replacing the proposition of se- 
arching for information with the experience of 
information unfolding through time. 

Point of View (POV) Through their expressions and gestures, guides re- 
veal different points of view in relation to a com- 
mon information base. 

Engagement Guides engage user emotions and provide a sense 
of companionship. 

Media Integration Different types of media are woven together with 
different types of narratives that are unified by 
the user's own interests. 

Content GUIDES- 
The video version of GUIDES uses three content guides, each dressed in costume 
and shown as video icons. From left to right across the top of the screen are: 
A Sioux Indian Chief, A Pioneer-woman, A Frontiersman. Each of the guides are 
allowed to introduce themselves in order to give the user more insight into their 
background and the point of view represented by their icon. Whenever a guide 
speaks, their presentation can be controlled by the user via a video panel with 
standard symboiic instructions for play, stop, fast forward, and fast reverse. 

One other video guide icon appears at the top right of the screen. That guide 
is different from the others in that the icon shows a modem woman, neutrally 
dressed in a dark turtleneck. She is characterized as a «contemporary guide» 
who knows how to use the system and wiil be able to follow the user around 
the database and offer assistance or answer questions if problems arise. The 
system guide is the only guide without a specific point of view related to the 
content of the information base. (An interesting sideline in this case is that the 
«contemporary guide» in the video icon is actually Brenda Laurel, refferred to 
several times above.) 

When a content guide has information about a subject of interest to the user, 
the guide looks directly at the user. When a guide has little information about 
the subject, the guide is shown doing something else, like sewing or poiishing 
a rifle. When a guide has little or nothing to say about a topic, his or her head 
lowers and the guide «falk asleepm. On the other hand, when a guide has 
something of real importance to tell the user about a subject, he or she stands 
up and begins to wave and make a real effort to get the user's attention. Each 
guide is able to suggest articles or graphics or tell stories related to the subject 
of interest, all of which are deeply rooted in the point of view that their icon 
represents. 



The GUIDES interface- 
The interface designed for the video version of GUIDES looks very different from 
the purely graphic version. The videotape of the prototype gives an indication 
of some of the changes. As previously mentioned, the content guides appear in 
a row at the top of the screen with captions explaining who they represent. 
Below them, to the left, is a vertical column box with a «scrollable» alphabetical 
list of the topics covered in the database. In the middle of the screen are «topic 
boxes» labeled: Find items about ... The user can specify a topic (by clicking it 
with a mouse) and then dragging the highlighted topic into one of the topic 
boxes. When a guide is selected to "process" the requested topic, the search 
begins. The topic list can be updated each time new items are added to the base. 
Users may also specify searches by media type, i.e. photo, text, sound. 

Guides as navigators- 
The way that ali of the guides lead users through the historical material of the 
database is based on specialized information retrieval algorithms that internaily 
represent each guide's point of view. As a user makes selections related to 
historical topics, the point of view of a specific guide, and the type of media 
that most interests hirn or her, the retrieval algorithms keep track. This allows 
the guides to appear to be able to make well informed suggestions regarding 
related articles, visuals or sound input that the user might find of interest. Those 
kinds of suggestions are based on a blended average of the last three user queries. 
Theoretically, a user could stick to one guide throughout the entire session and 
view ail of the information in the base from that particular guide's point of view. 
At present very little information is available about the programming involved 
in the video version of GUIDES 3.0. 

Customized guides- 
During user testing of the initial (graphic) GUIDES prototype, teachers and 
students asked to be able to make their own guides in order to suggest specific 
pathways through the information, from a specific point of view. The video 
version accommodates this request. It is now possible for users to make their 
own «customized guides*. First, a dialog box asks the user to give the new guide 
a name. Then, the user selects topics of interest to the new guide (the topic 
example used is the author Mark Twain) and places the topic in a box titled 
«Remember this item». Once this is completed, the new guide will take note of 
other items in the base, related to Mark Twain. It is also possible for the user 
to ask the new guide to select a specific type of media, still photos, for example. 
The idea of the customized guide appears to be an attempt at offering the user 
an aidenta-kit», as previously suggested by Laurel, in order to reduce user 
objections to the guide. 

The future- of -coyufer ized  guides and -agents- 
The GUIDES project has provided a working prototype of a system that uses 
video icons of historical guides to lead its users through the historical information 
base. Artificial inteliigence, as such was not involved. One of the basic goals of 
the project was to use the idea of an agent that would be able to cooperate with 
and assist the user in order to extend his or her capability and aliow for greater 
access and flexibility in regard to the information available. The video version 
of GUIDES 3.0 also makes a sincere effort to indicate how multimedia and 
hypermedia can be used in combination with agents to expand current access to 
informational databases and make that access both more appealing and more 
thorough. 



Considering Kay's talent and track record, it seems appmpriate to pay attention 
to his intuition about the role that agents will play in the future. «...Agent 
development will move in two directions and later wiil be reconciied. Much of 
end-user programming in the near term wiil be agent-based, but only in domains 
in which well-meant screw-ups are not disastrous. ... The second direction will 
move more slowly, as it has to take care of two major situations: those in which 
undo is hard or impossible, and those in which the user's problems are too 
difficult to solve. ... At the most basic level, the thing we most want to know 
about an agent is not how powerful it can be, but how trustable it is. ... My 
point here is not so much that agents are the next big direction in user interface 
design - that has been clear for a decade - but that this next step from the 
manipulated to01 to the managed process wiil necessariiy be much larger than 
that of the 'glass teletype' to the Mac.» (Kay 1990:206). 

If Kay turns out to be right, then we've got another major area to keep our 
eye on while waiting for the next major leap in comrnunication. On the other 
hand, why . wait? Let's get started! 

Contact: Cathy Toscan, Kronprinsensvej 9, DK-2000 Frederiksberg, DENMARK. 
Tel.: +45 38 88 21 98 

Reiserapport fra MultiMedia 92 
Ingvil Hovig, USIT, Univ. i Oslo 

4th IEEE COMSOC International workshop on MultiMedia Commu- 
nications. Monterey, Ca, USA. 1 4  apri1,1992 

MultiMedia' 92 - ~ 4 t h  IEEE COMSOC International Workshop on MultiMedia 
communications» fant sted i Monterey, et mindre tettsted noen fil mil syd for 
Can Francisco. Hvis jeg skal kategorisere de 35 foredragene vi fikk hare, vil jeg 
si at omtrent to tredjedeler av foredragene omhandlet aspekter rundt MultiMedia 
nettverk og en tredjedel av foredragene handlet om applikasjonene som bruker 
MultiMedia kommunikasjonstjenester. En drniy tredjedel av bidragene kom fra 
USA, en snau tredjedel fra henholdsvis Japan og Europa. En halvpart av foredragene 
ble presentert av folk med universitetstilknytning og resten av representanter for 
bedriftene (oftest representert ved folk fra forskningslaboratoriene). Av bedriftene 
hadde Bellcore, Hitachi, N'IT og NEC to eller flere bidrag. Folk med telekommu- 
nikasjonsbakgrunn var godt representert. Mer enn to tredjedeler av deltagerne 
hadde adresse i USA (men USA representerer folk med mange nasjonaliteter), den 
siste tredjedelen av deltagerne var fordelt mellom Japan og Europa. .Fjorarets 
workshop ble holdt i Japan, og kan kanskje forklare den relativt store andelen 
av japanere. Siden neste ars workshop skal være i Japan, vil nok den tradisjonen 
holde seg. Det var hyggelig for meg, at ogsa landsmann Rune Flniisbom fra TF 
deltok. 

Det inviterte foredraget holdt innledningsvis, av Swinehart fra Xerox, synes jeg 
var meget bra. Han betrakter seg selv hovedsakelig som en «unimedia» mann, 
idet han har det meste av sin erfaring fra arbeid med lyd, gjennom sitt engasjement 
i Etherphone (transmisjon, lagring og handtering av stemme, hvor alt er digitalt 
og baseres pa ethernet). Etherphone hadde imidlertid fatt flere utvidelser og 
aspin-offs» underveis i MultiMedia retning. Swinehart s tiite spmsmiliet om snart 



MultiMedia kommunikasjonssystemer kan betraktes som reelle. Han mener at det 
som gjenstb for i kunne kalle MM-systemene reelle er i f i  systemene ut av 
laboratoriene. Han syns vi er kommet et skritt lenger mot dette, i det man har 
hatt konsentrert aktivitet om implementasjon og utpraving av prototyper. Han 
hevdet at TV og telefon har satt kvalitets-standarder som v b e  MultiMedia appli- 
kasjoner m i  mate. Han mente ogsd at MultiMedia utvilsomt vil bli mer suksessesfullt 
med bedre infrastruktur (noen systemer baserer seg p i  analog teknologi som ikke 
gir nok utfoldelsesmuligheter, og andre systemer bygger p i  digital teknologi som 
gir for liten bhdbredde, visuelle kvalitet og kontroll over datastrammen). Det 
han for fremtiden a k e t  i fi svar p i  er om ATM (Asynchronous Transfer Mode 
- CCITT sin transport og switchemekanisme for BISDN) er «A technology» eller 
«THE technology», og hva slags ytelse ATM egentlig vil gi. Media synkronisering, 
kvalitet p i  video/audio og system arkitektur for MultiMedia var andre tema han 
snsket d se pA dagsorden. 

Av foredragene som tok for seg appiikasjonsorientert stoff var det flere som 
presenterte prototyper p i  MultiMedia systemer implementert rundt arbeidsstasjoner 
som skal kunne egne seg for samarbeide mellom mennesker. Systemene er i daglig 
bruk, fortrinnsvis internt i egne bedrifter og p i  et eksperimentelt plan. Dette gjaldt 
MerMaid (NEC), Rapport (AT&T), MIAS (Esprit basert prototype presentert av 
British Telecom), Group Teleworking system (Hitachi) Dice (IBM), PMTC (NST), 
Relocation prototyp (GTE). Disse prototypene hadde i mange tilfeller forbausende 
likt utseende og funksjonalitet . Denne likheten kan skyldes bide at funksjonaliteten 
i denne type systemer til en viss grad er i ferd med i manifestere seg, og at 
deler av teknologien prototypene benytter har de samme begrensningene. Felles 
trekk; for systemene er at de har en videokonferanse/videotelefon (video og audio) 
del, og en del som gir  p i  deling av innhold p i  skjermen som ved « joint editing» 
eller deling av programmer (alt i real time). Dette er ment i understatte behovet 
vi har for i se og snakke med hverandre, og samtidig jobbe sammen p i  data- 
maskinen, uten at vi behsver A være fysisk i nærheten av hverandre. Det ble 
rapportqt lite av erfaringer man hadde med bruken av disse systemene. 

Et par foredrag presenterte imidlertid systemer som hadde en noe annen 
utforming. Dette gjaldt «tele-presencen, et vanlig videokonferanse system, men 
med store skjermer. Masettingen var i skape et milja med falelse av at personene 
man konfererte med satt PA andre siden av bordet. «Cruiser» var et annet system 
som ble nevnt, hvor man laget en infrastruktur som ga videokonferansemuligheter 
fra og til hvert kontor i bedriften. Isteden for i g i  nedover korridoren, kunne 
man sveipe innom hvert kontor ved hjelp av monitoren, p i  din monitor kunne 
du se kontoret du a k e t  og vedkommende som satt p i  kontoret kunne p i  sin 
side se ((at du var innom» p i  sin monitor. Dette systemet var blitt brukt og 
studert en tid, og en del uventet bruk var blitt registrert. Noen hadde holdt 
forbindelsen i over en m h e d  (en heller lang samtale) og det var ikke uvanlig 
at man holdt nye med et tomt kontor over lengre tid for i kunne gripe fatt i 
kontorets eier idet samme ayeblikk denne kom inn av dwen. (Den slags systemer 
setter en stopper for i heise opp strampebuksen p i  kontoret). «LyricTime» var 
ogsi en atypisk prototype. Applikasjonen tilbad et jukeboks-aktig utseende, og 
var da o g d  ment som en mulighet for i spille musikk. Det man imidlertid snsket 
var i f l  erfaringer med filtrering av informasjon mot et sett av programmerte 
<<reglem. S i  valgmuligheten jukeboksen ga deg var ikke tittel p i  sangen, men en 
anledning til i fortelle hva slags humar du var i. Jukeboksen ville da selv velge 
ut for deg passelig musikk. Det var lagt opp til en utstrakt mulighet for i gi 
feedback. All musikken som ble tilbudt var digitalisert og ble hentet over nettet. 

Det var altsi mye snakk om videokonferanselignende applikasjoner. Swinehart 
sa at det var 50 Ar siden den farste videokonferanse fant, sted, og vi har lenge 



OLUFF 1:92 . 43 

greidd dette med digital teknologi. Det som prototypene nil viste er at det er 
mulig a bringe noe videokonferanselignende ut til hver arbeidsstasjon i nettet, 
pa mitt og ditt kontor. Det er vel ogsd en slik forbedring i infrastruktur som 
ma til for at videokonferanseaktige greier skal bli brukt i større utstrekning, enn 
det gjøres i dag. Konklusjoner fra bruk av «Cruiser» viste imidlertid at man 
kanskje brukte dette som noe mer telefonaktig, til a avtale møter i større grad 
enn egentlig a gjøre en reell jobb gjennom samarbeide ved hjelp av denne 
muligheten. 

De kommunikasjonsorienterte bidragene handlet blant annet om hvordan man 
kom til kort med dagens nettverk infrastruktur ved sanntids MultiMedia bruk 
(erfaringer fra for eksempel Internet) og om hvorvidt ATM kunne eller ikke kunne 
rette opp i disse problemene. Man var skjmt enige om at multicasting er en 
viktig funksjon i et nett for Multimedia. I den grad man tok opp kompresjons- 
skjemaer for videosekvenser, var dette knyttet til MPEG. Man diskuterte hvorvidt 
((compositing av videosekvenserm (det vil si at man legger videosekvenser over 
hverandre, at vinduene overlapper) skulle gjøres før eiier etter kompresjon og 
hvor i nettverket. For a gi et lite inntrykk av tematiseringen nevner jeg at 
sesjonene i denne delen handlet om nettverksarkitektur, om bredbandsnettverk, 
om synkronisering og to sesjoner om kommunikasjonsprotokoller. Hvis jeg skal 
trekke frem et spesiellt foredrag, sa hadde jeg sans for «Rattlesnake» som et 
forfriskende annerledes lokalnettverkskonsept, og pa grunn av en god og entu- 
siastisk presentasjon. Rattlesnake er et lokalt nettverk, hvor alle stasjonene er 
koplet tii en sentral switcheboks i stjernetopologi. Inne i switcheboksen brukes 
nettverk med Kautz topologi. (Vet du ikke hva en Kautz graf er? For a prøve A 
forklare det litt enkelt er det en todimensjonal graf, som gir kort vei mellom 
nodene og har en mengde ønskede egenskaper og som kan emulere standard 
grafer som lineaer vektor, ring, nett og tre). Nettverket som baseres pa Kautz 
toplogi hevdes a ha en mengde gode egenskaper som egen-ruting muligheter, 
liten diameter, fast grad, feiltoleranse og egnethet for VLSI implementasjon. 

Arrangementsmessig ble jeg ikke imponert av denne wworkshoppenm. Deltage- 
rantallet var større en forventet (ca. 1601, resultatet var at mange matte sta 
(hvertfall inntil noen av de tilstedeværende fant den flotte golfbanen som la ved 
siden av konferansestedet og uteble fra foredragene). Plaststolene var harde og 
ikke noe særlig A sitte pa fra 8.30 til 17.30. Foredragene la etter tidsskjemaet det 
meste av tiden. Siden dette var en workshop, var det i større grad enn ved 
vanlige konferanser, anledning tii a stille spørsmal etter foredragene. Siden vi 
stadig var i tidsnød holdt ikke alltid dette stikk. Ved banketten fikk vi god mat, 
med det fantes ikke glass ved bordene. Noen av oss fant ut at vi kunne spørre 
etter et glass isvann, og noen ytterst fa fant det stedet der gjestene selv kunne 
kjøpe noe passende drikke. For den som fulgte programmet var tiden til eskapader 
i nærmiljøet svært begrenset. Monterey kan imidlertid by pa et flott akvarium 
som er verdt et besøk. Den kommunale stranden ser fristende ut og rekker sa 
langt øyet kan se, men begynnelsen av april er nok litt tidlig for a fa maksimalt 
utbytte av en soldag pa stranden, særlig tatt i betraktning av at vannet er savidt 
kaldt. 

Flere av de jeg snakket med ga uttrykk for at det var mange her fra en 
konkurranseutsatt næring, som brukte tiden til A vokte pa hverandre og selv 
presenterte «velbrukte» nyheter. Inntrykket jeg fikk var at leverandørene her 
fortalte om «trygge» ting, som ikke kunne gi konkurrenten noen ide om hvor 
veiene i dag gar, og at de spektakulære nyhetene derfor uteble. 

Dette var en liten smakebit pa hva som ble presentert og diskutert. Jeg har 
«Proceedings», og ønsker du en kopi av innholdsfortegnelsen sa ta kontakt med 
Ingvil.Hovig@usit.uio.no. 



Telemedisin og multimedia 

Øystein Reigem har klippet og limt sammen denne artikkelen på 
grunnlag au en konferansehandout fra Arne Ketil Eidsuik (Teledirek- 
toratets forskn ingsaudel ing, Tromsø) og brosjyren « Telemed isin i Nord- 
Norge». Bidragene fra sistneunte dokument er trolig alle ført i pennen 
av Birger Nymo (også Teledirektoratets forskningsavdeling, Tromsø). 
Reigem ber om unnskyldning for ikke å ha klarert tyveriet med Nymo, 
men beslutningen ble tatt like oppunder deadline for stoff til bladet, 
og da var teleforbindelsen Bergen-Troms0 ikke operat iu! 

Teledirektoratets forskningsavdeling (TF) er en av landets stmste innen informasjonstek- 
nologi. Et av prosjektene ved TF - «Telemedisin i Nord-Norge» har som en av sine 
hovedmalsetninger a bidra til utvikling av mer effektive, likeverdige og bedre 
tilgjengelige helsetjenester ved bruk av data- og kommunikasjonsteknologi. Tele- 
medisin vil b1.a kunne bidra til et bedre helsetilbud til befolkningen i omrader 
med spredt bosetting og lite spesialiserte helsetjenester. Med utgangspunkt i dette 
prosjektet er det i Tromsa satt i gang en rekke forskningsaktiviteter innenfor et 
bredt felt av telemedisin. I flere av disse aktivitetene er multimedia-teknikker tatt 
i bruk. Gjennom aktivt og positivt brukerengasjement har prosjektet etterhvert 
gitt effekt og konkrete resultater. 

I tillegg til at delprosjektene er sterkt brukerorienterte og krever et nært 
samarbeid med aktarer i helsevesenet, er det et utstrakt samarbeid med andre 
forskningsinstitusjoner, industri, og offentlige myndigheter. 

Denne artikkelen beskriver nærmere tre delprosjekter - rTelepatologi», rTeleen- 
doskopi» og  teler radiologi^. Disse er aiie satt ut i livet med praktiske forsak i 
helsevesenet. En nærmere beskrivelse av telemedisinprosjektet gis av Nymo og 
Engum (1990) og Gammon (1991). 

Telepafologi 
Med patologi menes her diagnostisering av vev ved hjelp av mikroskop. Ved 
mistanke om f.eks kreft tas det vevspraver som sendes til et sykehus med en 
avdeling for patologi. Prøvene blir preparert og skdret i tynne skiver. Skivene 
limes pa glassplater, farges og undersakes gjennom mikroskop. Undersakelsen 
foregar ved at en spesialist (patolog) saker over praven, for a finne eventuelle 
strukturer og celler som kan representere kreft. 

Det er bare de starste sykehusene i Norge som har avdeling for patologi. Ved 
disse sykehusene .kan det.ags4 -utfares sakalt- frysemittdiagnostikk. Da vil vev- 
spraven kunne undersakes i mikroskop mens pasienten ligger i narkose. Nar 
resultatet av praven er klart, blir operasjonen viderefart i henhold til diagnosen. 
Sykehus som ikke har tilgang til frysesnitt-tjeneste, vil noen ganger utfare operative 
inngrep mindre rasjonelt enn anskelig, bade medisinsk og akonomisk. 

I telepatologiprosjektet er frysesnitt-tjeneste gjort tilgjengelig for Kirkenes sykehus 
vha data- og kommunikasjonsteknogi. Kirurgen i Kirkenes tar ut en prave fra 
det aktuelle organet og legger denne under et videokamera. Bildet overfares til 
en patolog ved Regionsykehuset i Tromse (RiTn), som kan angi hvilken del av 
praven som er interessant. Denne delen hurtigfryses og snittes i tynne skiver. 
Vevsskivene legges pa glassplater, farges og legges under mikroskopet. Fra nA 



overtar patologen i Tromsø styringen av mikroskopet. Han gjennomgar snittet og 
stiller sin diagnose, som umiddelbart gis til kirurgen i Kirkenes. 

I denne tjenesten brukes den ordinære videokonferansetjenesten i Norge. Video, 
lyd og kontrollsignaler bli.  komprimert og kodet inn pa 2 Mbit/s ved bruk av 
en videokodek. De involverte sykehus er utstyrt med videokonferansestudio med 
kamera og monitorer for overføring av levende bilder. Videokonferanseutstyret 
muliggjør visuell og muntlig kommunikasjon mellom patolog og personale i 
Kirkenes. 

I tillegg tii det vanlige utstyret for videokonferansestudio er mikroskopet i 
Kirkenes motorisert og utstyrt med et høykvalitets videokamera som igjen er 
tilkoblet en PC med framegrabber. Mikroskopet har en styreenhet som kan 
aktiveres av kommandoer fra patologens PC i Tromsø. Patologen ser mikroskop- 
bildene pa monitoren i sitt studio. Digitaliserte høykvalitets enkeltbilder kan 
lagres lokalt i tillegg til B overføres til Tromsø. 

Telepatologi er nærmere beskrevet av Nordrum et al (1991). 

Teleendoskopi 
Et endoskop bestar av et videokamera og et rør som kan føre lys fra en lyskilde 
inn i menneskekroppen. Bilder fra det aktuelle organet kan dermed presenteres 
pa en monitor. Pasienten kan pa denne maten bli undersøkt av lege uten at et 
omfattende kirurgisk inngrep mi3 foretas. 

I teleendoskopiprosjektet blir disse (levende) biidene overført gjennom telenettet 
og presentert for en medisinsk spesialist. I forsøkene i prosjektet utfører en 
allmennpraktiserende lege selve styringen av endoskopet. Leger og pasient kan 
kommunisere bade visuelt og muntlig via videokonferanseutstyr. Kommunikasjon 
foregar i dag via 2 Mbit/s samband. 

Sa langt er teleendoskopi brukt ved me/nese/ halsundersøkelser. Dagens system 
innbefatter vanlig videokonferanseutstyr i tillegg til medisinsk utstyr for endoskopi. 
Det er planlagt framtidige løsninger med mulighet for digitalisering, lagring og 
overføring av stillbilder. I denne sammenhengen vil ogsa ISDN (Integrated Services 
Digital Network) bli prøvd ut som kommunikasjonsplattform. 

Teleendoskopi er nærmere beskrevet av Hartviksen og Pedersen (1992). 

Teleradiologi 
Teleradiologi er utførelse av radiologiske tjenester over avstand ved hjelp av 
moderne telekommunikasjonstjenester. Dette inkluderer overføring av f.eks røntgen, 
CT (computer tomografi) og ultralydbilder. Hensikten er a tilby lokalsykehus 
tilgang pa radiologisk ekspertise fra røntgenavdelinger ved større sykehus. 

Ved Troms Militære Sykehus (TMS) foretas det om lag 100 røntgenundersøkelser 
i uken. TMS har ikke fast radiolog, slik at en radiolog fra røntgenavdelingen 
ved RiTø kommer med bil tii Setermoen en dag hver uke for a vurdere biidene 
fra de røntgenundersøkelsene som ble gjort uken før. Spesialisten, fra en profesjon 
som er mangelvare i Nord-Norge, bruker 5 timer i uken til bilkjøring for a gi 
denne tjenesten. 

Flere mindre sykehus har computertomograf (CT), men mangler personell for 
a kunne utnytte maskinen effektivt. I telemedisinprosjektet er det planlagt et 
forsøk der bilder fra CT'en ved Kirkenes sykehus blir overført røntgenavdelingen 
ved RiTø for diagnostisering. 

Ved teleradiologi er det i tillegg til overføring av bilder behov for overføring 
av tekst, som rekvisisjoner eiler andre pasientopplysninger. 
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Illustrasjonen er hen tet fra brosjyren "Telemedisin i Nord-Norge" 

I prosjektet er det gjort forsøk der røntgenbilder blir digitalisert med høy 
oppløsning (4096 x 4096 x 12 bit) pa TMS via en Macintosh IIcx. Bildene nedskaleres 
deretter til en oppløsning pa 1024 x 1024 x 8 bit (1 Mbyte data pr bilde). 
Pasientens rekvisisjon og tilhørende røntgenbilder overfmes samlet via Ether- 
net/broer og en 64 Kbit/s leid linje til RiTø. 

I Tromsø mottas bildene av en Sun arbeidsstasjon med programvare for pre- 
sentasjon og bildemanipulasjon. Her kan radiologen studere bildene og stille 
diagnose. 

Radiologen dikterer diagnosen til arbeidsstasjonen. Lyden digitaliseres og lagres 
lokalt, før den sa blir overført til TMS. Ved TMS skriver en sekretær inn diagnosen 
i pasientens journal. Endelig overføres skriftlig diagnose til RiTø igjen for korrektur 
og signering. 

I prosjektet samarbeides det med flere institusjoner i Europa om 4 utprøve 
overfminger av sakalte multimediadokumenter, dvs dokumenter der bade tekst og 
bilder er integrert. 

En nærmere beskrivelse av teleradiologi finnes i Sund et al 1991a og Sund et 
al 1991b. 

Videre arbeid 
Teleendoskopi vil som nevnt bli utvidet med utstyr for digitalisering, lagring og 
overføring av stillbilder, samt bruk av ISDN som kommunikasjonsplattform. 
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Telepatologi er allerede utviklet til produktet Telemed A200, en telepatologisk 
arbeidsstasjon som videreutvikles og markedsfrnes av firmaet Nava-Kom. Telera- 
diologi vil bli flyttet fra 64 Kbit/s leid linje til ISDN, hvor kommunikasjonen vil 
foregi4 via IP-baserte routere utviklet spesielt for ISDN (Akselsen, Eidsvik og Folkow 
1991 1. 

Litteratur 
Akselsai S, Eidsvik A K, Foikow T. 1991. Hekvesemt og ISDN. Kjeiier, Teledirektoratets 

forskningsavdeling. UF-rapport R68/91). 

Gammon D. 1991. Teiemediane in NUrth Nonuay. KKpller, Teldkktoratets forskningsavdeling 
W-rapport R27/91). 

Hartvkm G, Pedersen S. 1992 Remote endoscopy of otorhinoiaryngology patients. In 
A. Katzir (ed): Opttcal f i k  in medicine W, SPE PriMeedings, 1649. (in Precs) 

Nordrurn I, Engum B, Rinde E, F d  A, E r i m  H, Kearney M, Staisberg H, Eide T. 
1991. Remote Fmzen Section Service; A Telepathology Project in Northern Norway 
Human Pathology, 22, 511-518. 

Nymo B, Engum B. 1990. Teiemediane to impnm the qualify, anilabilify and e f f e c t k e c c  of 
the h l t h  seruice in ruml wgions. Kpiier, Teledirektoratets forskningsavdeling UF-lecture 
no/w). 

Sund T, Rinde E, S t m e r  J. 1991a. Fuil-scaie repiacement of a visiting radiologist service 
with teleradiology. In H. U. Lemke et al (ed): Computer assisted radwbgy, hmdings of 
the intemational Symposiums CAR-91. Berlin. Springer-Veriag. 

Sund T, Rinde E, Kileng F, Starmer J. 1991b. Techniques for multimedia 
Teleradiology. In H.U. Lemke et al (ed): Computer assisted radiology, Proceedings 
of the international Symposiums CAR-91. Berlin. Springer-Verlag. 

Kontakt: Arne Ketil Eidsvik, Teledirektoratets forskningsavdeling, Forhdpningen 
21B, Postboks 2806, Elverhoy, N-9001 Tromso. Tlf: +47 (0183 10269. Fax: +47 
(O183 10262. E-mail: arne-ketil.eidsvikOtf.te1e.no. 

Prosjektkontakter: Eivind Rinde og Birger Nymo, Teledirektoratets forsknings- 
avdeling, Forhdpningen 21B, Postboks 2806, Eloerhay, N-9001 Tromso. Tlf: +47 
(0183 10270. Fax: +47 (0183 10262. 

CD-ROM-tjener ved EDB-senteret ved Universitetet i 
Bergen 
Øystein Reigem 

EDB-senteret ved Universitetet i Bergen har installert en CD-ROM-tjener. Tjeneren 
er koblet mot universitetets bredbandsnett. Brukere ved institutter som har Nwell- 
nett (og som igjen er koblet mot bredbhdsnettet) har i dag tilgang til tjeneren. 

Tjenerl~sningen bestar av OPTI-NET programvare og 286-maskiner med CD- 
ROM-spillere. OPTI-NET tillater inntil 64 spillere mot hver maskin. EDB-senteret 
har i dag to maskiner og I l  CD-ROM-spillere, men vil utvide etter behov. 
Programvarelisensen gir adgang til i4 benytte 9 tjenermaskiner. 



48 OLUFF 1:92 

Maskinene er utstyrt med mye RAM for caching, noe som er viktig for d gi 
rask aksess. Hver maskin kan ha inntil 32 MB RAM. Ved EDB-senteret har en 
erfart at en del applikasjoner faktisk gat. raskere pa en OPTI-NET-tjener enn kjørt 
aiene pA en enbrukermaskin, og en mener det kommer av rikelig RAM og 
OPTI-NETs caching. OPTI-NET tar b1.a vare pd en del av data den har lest, slik 
at en del aksesser unngds. (Knut Hofland ved Humanistisk datasenter (HD) har lagt 
ICAME CD-ROMfen (se OLUFF 3-91) pi3 tjeneren, og han registrerte en merkbar 
økning i farten fra d kjme platen lokalt. PA dette tidspunktet kjørte han riktignok 
alene mot tjeneren.) 

CD-ROM-spillerne i tjenerløsningen er Hitachi CDR 1700s. 

Kommunikasjonsprotokollen til OPTI-NET baserer seg pd IPX fra Novell. Derfor 
får bare Novell-brukere tilgang til CD-ROM-tjeneren. OPTI-NET kan ogsd kjøre 
Netbios-protokoll (b1.a IBM, Lantastic), men EDB-senteret har ikke noen planer om 
A utnytte dette. 

(HD har forbindelse mot universitetets bredbdndsnett, men HDs lokainett er et 
3COM-nett. For d fd tilgang fra HD rna en legge inn Novell-drivere pd den 
aktuelle maskinenen og boote opp pi3 nytt. Da mister en imidlertid kontakten 
med 3COM-nettet.) 

Brukere ved de andre universitetene har ikke tilgang til tjeneren, da Uninett er 
stengt for IPX. Ved EDBsenteret .har en imidlertid i d k r  om en løsning som kan 
gi bredere tilgang til tekstbaserte CD-ROM-applikasjoner pa tjeneren. Den vil i 
tilfelle bestd i at brukere kan kjme W100 terminalemulering mot en maskin pd 
EDB-senterets Novell-nett. Dermed kjører brukeren CD-ROM-applikasjonen fra 
maskinen pd Novell-nettet. Maskinen vil være en 386-maskin eller lignende (en 
har konkret sett pd en maskin fra Logicraft) som kan kjøre flere virtuelle PC'er. 
Dermed vil flere brukere kunne fd samtidig tilgang uten at EDB-senteret trenger 
investere i mye maskinvare. Med denne løsningen vil ogsd Mac- og Unix-brukere 
kunne nd CD-ROM-tjeneren. 

Den som vil benytte CD-ROM-tjeneren i dag md henvende seg til EDB-senteret 
(Tor Birger Murberg). Brukeren fdr da en diskett med oppstartsoppsett (program 
og passord). Programmet viser alle Novell-tjenere pd bredbdndsnettet. En logger 
sd inn pd EDBsenteret sin Novell-tjener. Pd denne ligger den nødvendige pro- 
gramvaren for d kjøre CD-ROM. Oppsettet kopierer de nødvendige drivere opp 
til brukeren, og denne får dermed tilgang til CD-ROM-tjeneren. Detaljene i dette 
opplegget er skjult for brukerne. 

Hver enkelt CD-ROM-spiller i tjeneren ser ut som en stasjon. Brukerne kan 
velge blant disse, og har til rddighet stasjonsnavn E:-M:. 

Brukerens maskin bør være godt utstyrt med minne. Bdde CD-ROM-driverne, 
Novell-driverne og selve applikasjonene krever sitt. Novell-driveme tar vel 50K 
RAM. Hvor mye CD-ROM-driverne tar, er avhengig av hvordan en konfigurerer, 
b1.a hvor mange .CD-=stasjoner .en ~ i i -  ha tilgang til. .CD-ROM-applikasjoner 
tar generelt mye minne. Det er derfor en fordel at brukerens maskin er utstyrt 
med mye RAM og DOS 5.0. (DOS 5.0 utnytter minnet bedre enn tidligere versjoner 
av DOS. En «memory manager» som f.eks QEMM, kan ogsi3 hjelpe en del.) 

I dag er det bare Da-baserte applikasjoner som kjøres, men en har drivere 
for d kjøre Windows-baserte applikasjoner ogsd. 

EDBsenteret har hentet inn informasjon, utstyr, programvare og plater fra flere 
distributører/forhandlere. En startet hos firmaet CD-ROM Norway med en CD- 
ROM-spiller. Senere ble OPTI-NET og resten av spillerne kjøpt hos Datacare AIS. 
Ellers har en hatt litt kontakt med svenske PCD-Consult, særlig for informasjon 



om nye versjoner og plateutgivelser. PCD-Consult leverer foravrig OPTI-NET til 
Datacare. 

NQ det gjelder hvilke applikasjoner som kjmes pi4 CD-ROM-tjeneren, praver 
en P ha falere ute for P registrere hvilke behov det er ute blant brukerne. En 
satser pi3 applikasjoner som lett blir for dyre P anskaffe seg for enkeltpersoner 
og -institusjoner. Utvalget av CD-Rom-plater blir fortlqende oppdatert. 

Den tyngste applikasjonen hittil er Medline. Medline er opprinnelig en online 
database med medisinsk informasjon, men utgis ni3 ogsP pi3 CD-ROM - 18 stykker 
i tallet. En kjarer fire Medline-plater samtidig pa tjeneren, men vil utvide dette 
senere. Det er farst og fremst leger pa Haukeland sykehus som benytter Medline- 
platene. Platene er kjapt inn av Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), og UBB har 
<<deponert» dem ved EDB-senteret. UBB er den viktigste padriveren i arbeidet 
med P bygge opp et godt tilbud pi4 tjeneren. 

Noen andre applikasjoner som er testet pi3 tjeneren, er Universitetsbiblioteket i 
Oslos «Nasjonalbibliografiske data 1962 - 1990», den svenske Termdok-platen og, som 
nevnt, HDs ICAME-plate. 

Ved UBB og EDBsenteret ser en for seg en modell der UBB abonnerer pa en 
del periodiske CD-ROM-utgivelser. Hvordan det blir i praksis er avhengig av 
utgivernes lisenspolitikk. Det er meget stor forskjell mellom de ulike leverandarer 
mht lisenspriser. Noen opererer med mangedobbelt pris for flerbrukerutgaver, 
men ved UBB og EDBsenteret tror en at utviklingen gPr i gunstig retning, og 
at en i en del tilfeller kan oppnP rimeligere avtaler med utgiverne. 

To CD-ROM-utgivelser som en dessverre ikke har hatt rad til P anskaffe, er 
Science Citation Index og Social Science Citation Index. Disse inneholder referanser 
til artikler innen naturvitenskap og samfunnsvitenskap henholdsvis. (Vitenskapelige 
artikler har nesten uten unntak referanser (citations) til andre artikler. Vha en 
citation index kan en falge disse henvisningene uten P ga til tidsskriftet og selve 
artikkel teksten.) 

Det kan imidlertid bli aktuelt P gjare annet elektronisk bibliografisk materiale 
felles tilgjengelig, men da pP en konvensjonell filtjener. Samme forlag som publiserer 
de ovennevnte indekser, har ogsP en diskettbasert nyhetstjeneste kalt Current 
Contents. Current Contents utgis for seks ulike fagprofiler og inneholder innholds- 
fortegnelse av en rekke tidsskrifter, og for noen fagprofiler ogsP artikkelsammen- 
drag. Utgivelsen gjares ukentlig. I dag brukes Current Contents pi3 noen enkelt- 
PC'er og pa en tjener pP Preklinisk institutt, men en har konkrete planer om P 
legge inn en enbrukerversjon pP en egen harddisk pa EDBsenteret. 

EDBsenteret installerer nP ny versjon av OPTI-NET med tilgangskontroll. 

Kontakt: Tor Birger Murberg, EDB-senteret ved Universitetet i Bergen, Heyte- 
knologisenteret, N-5020 Bergen. Tlf: +47 (015 54 40 60. Fax: +47 (015 54 42 99. 
E-mail: murberg@edb.uib.no. 

Kontakt: Leif Magne Iversland, Universitetsbiblioteket i Bergen, Hqteknologi- 
senteret, N-5020 Bergen. Tlf: +47 (015 54 45 84. Fax: +47 (015 54 45 88. E-mail: 
bubli@nobergen.bitnet eller bubli@livid.uib.no. 

Kontakt: Datacare Als, Mellendahlsbakken 2, N-5009 Bergen. Tlf: +47 (015 29 
12 00. Fax. +47 (015 20 02 28. 



QuickTime - digital video på skrivebordet 
Espen S .  Ore 

I januar i ar ble Apples systemutvidelse QuickTime offisielt lansert. Det som 
(selvfølgelig) fmst fanget oppmerksomheten, var at man na kunne spilie digitalisert 
film fra sin harddisk. Kvaliteten pa filmen kan riktignok være sa som sa, men 
man aner muligheter i fremtiden. Nedenfor er et eksempel pa et filmvindu med 
standard grensesnitt slik Apple har definert det. Filmen er tatt fra videoplaten 
NAVFs edb-senter for humanistisk forskning var ansvarlig for a fa produsert i 
1986. 

File Edit Movie 

m - '  
Standard filmkontrollvindu 

Durative data 
Med QuickTime ble det definert en ny datatype, moovw. Film og lyd avviker 
fra alle andre datatyper i det at de har varighet og hastighet. I en film med 
lyd kompliseres dette ved at vi har minst to datasett som har begge disse 
egenskapene, samtidig som de s t k  i et tidsmessig forhold til hverandre: de ma 
synkroniseres. QuickTime vil i praksis vise en film maskinavhengig. Dersom f.eks. 
en film er digitalisert med 20 bilder i sekundet, kan det hende at Quicklime 
bare viser 10 fordi prosessoren ikke klarer mer. Likevel blir ikke filmen vist 
langsommere, istedet utelates enkelte bilder (frames). Pa denne maten vil bildet 
som vises fra filmen alltid være «riktig» (synkront) i forhold til lyden. 

Komprimering 
Bilder tar notorisk stor plass, og en vesentlig del av QuickTime er derfor 
komprimeringsmulighetene, eller rettere sagt koblingene til komprimeringsmoduler. 
Med Quicklime følger det enkelte komprimeringsmoduler, b1.a. JPEG for stillbilder 
og en egen Apple-utviklet komprimeringsrutine for video. Men det vesentlige er 
at Quicklime definerer generelle koblinger til moduler for komprimering eller 
dekomprimering pa systemniva. Pa denne maten blir det enkelt for andre enn 
Apple il lage (de)komprimeringsverktøy, ogsa hardwarebaserte. 
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1000000:l Compression Now Available 

The Mystic Image Corp. is proud to announce its new 1000000:1 h a g e  compression 
software. Udike other companies, we are pleased to explain in outline how our 
algorithm works. 

First, the software records the luminance of the top left pixel. Next, it represents 
ali remaining pixels as zero difference from the original. This can compactly be 
coded as a run of O's, allowing the very high compression ratio. 

This algorithm is very fast and producess lossless coding. Unfortunately, it o d y  
works on hages  which are uniform in luminance. However, we hope to soon 
be able to generalize the algorithm to other types of hages. 

A more detailed account will soon appear in Byte Magazine. 

Marc Green 
Mystic Image Corp 
Pie-in-the-Sky, Ontario 



D A N M A R K  

IICS MULTIMEDIA NETWORK spreading throughout Euorpe 

The International Interactive Communication Cociety (IICS) is a society of industry 
professionals dedicated to the advancement of all interactive technologies. Since 
1983 it has provided a non-profit forum for sharing ideas, applications and 
techniques for the effective use of interactive media. There are currently 24 active 
chapters in USA, Japan, Canada and Europe, with a total membership of close 
to 2000. 

The first European chapter was organized in Denmark in August 1990. Since 
then, the Danish chapter has g r o m  from 10 to 140 members and now has 
representatives from a long and impressive list of leading developers and users 
of various forms of interactive multimedia. 

IICS-Denmark meets every other month in order to demonstrate, discuss, or 
visit various interactive multimedia applications in action. Come of the most 
recent meetings have involved visits to the SAS Technical Academy, LEGO 
headquarters, Eksperirnentarium, the Danish Science Center; and NCR's center 
for PenPoint training and development. Members als0 enjoy being able to attend 
meetings in other cities while on business trips outside the country. 

The IICS Executive Office in the USA sends out a monthly newsletter caiied 
The Reporter. The Danes have also created their own local newsletter. Other 
benefits include an international membership directory and an assortment of 
relevant discount coupons. 

Now that the Danish chapter of IICS is on its feet, it would like to help expand 
the IICS network on a European leve1 and open up new possibilities for interactive 
contacts and co-production. IICS-Denrnark is willing to help organize new European 
chapters and facilitate individual and group memberships. The annua1 membership 
fee for individuals is 500 Dkr. (300 Dkr. for full time students) and 1700 Dkr. 
for a group-of four- membm-from t h e  same nmipany -(if that company has less 
than 20 employees). 

For more information please contact: IICS-Denmark, Teglværksgade 33, DK-2100 
Copenhagen Ø., Denmark. Attention: Cathy Toscan. Telephone: + 45 38 88 21 
98 or fax: +45 31 29 41 44 



Remote 
Systems a.s 

SM Remote Systems as 

Firmaet SM Remote Systems as (RS), som holder til i C Sundtsgt i Bergen, er en 
av denne byens best bevarte hemmeligheter. - I lrapet av de  to siste drene har 
RS utviklet og produsert to fjernstyrte miniubdter (Buster og Manta), en spesialrobot 
for eksplosivrydding (Blaster) og ulike undervannsvideosystem for forskningsmiljø. 

I tillegg har firmaet utstyr, kompetanse og levert løsninger innen en rekke 
datagrafiske omrdder: For Norsk Fiskeriforskningsrrid (NFFR) har en designet et 
PC-basert undervisningsprogram for grunnskolen kalt uHdp i Havetu. For Norsk 
Hydro avsluttet en høsten -91 et forprosjekt hvor en ønsket d evaluere mer 
rasjonelle lagringsmetoder for røntgenbilder i forbindelse med NDT-inspeksjoner. 
En gjorde forsøk bade med digitale og analoge løsninger og kom til svært gode 
resultat ved d benytte Sonys skrivbare system LVR-6000/LVS-6000P. 

Tidligere har ansatte i RS designet ulike løsninger for lagring og digital 
behandling av bilder og video i forbindelse med undervannsinspeksjoner, og 
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leverte d tidlig som i 1988 en komplett skrivbar interaktiv video-løsning basert 
pA en 8" recorder/player stasjon. 

MANTA 505 n en spesialbygget farkost 
for fjerning av d d  fisk fra oppdretts- 
mærer. Men den er også velegnet for 

inspeksjonsurbeid ned til m. 100 meters 
dyp. 

BUSTE R er en arnansert fjernstyrt miniubdt uivikiet for d utfiure ulike arbeidsoppgaver ned til ca. 500 
m dyp. Farkosten kan bringe med seg ulike typer verktq som sonar, C P - d e r ,  01. 

Etter at Steinsvik Maskinindustri (SM) overtok RS i april -92, har en nA definert 
design av interaktive program som et eget forretningsomrdde for RS, og en holder 
b1.a pd med design av et opplæringsprogram for eksplosivrydderoboter basert 
pil bruk av interaktiv video. 

SM har sammen med Teknologisk Institutt og Telmerket i Haugesund innledet et 
samarbeid omkring bruk av bildetelefon mellom avdelingene. SMS avdelinger er 
lokalisert pd ulike steder pd Vestlandet. Den første linjen vil sannsynligvis bli 
ilpnet mellom Stavanger og Haugesund allerede i september. 

Pil utstyrssiden har RS tilgang til A3 fargescanner, ulike digitaliseringskort og 
datagrafisk programvare. Henning Klafstad, som er sentral i dette arbeidet hos RS, 
er ogsil engasjert som konsulent for Helioprint i Oslo. Helioprint er en viktig 
leverandw av dataløsninger for den grafiske bransje i Norge. 

Kontakt: Henning Klafstad, SM Remote Systems as, C Sundtsgt 37, N-5004, 
Bergen. Tlf: +47 (015 90 13 40. Fax: +47 (015 90 23 95. 



Hvem selger CD-ROM-spillere og digitale optiske disker i Norge 
Følgende er en kortfattet oversikt over firma som selger CD-ROM-spillere eller digitale optiske disker i Norge. 
Opplysningene er dels hentet fra PC World Norge sin Produktguide '92, dels fra en produktoversikt i Datatid 2/92, og 
dels (dvs i stor grad) fra egeninnhentet informasjon. Vi kan ikke garantere at alle opplysningene er korrekte. Vi 
mener alle firmaene har fatt sjansen til 21 korrigere sine opplysninger, men ikke alle har svart p21 henvendelsen var. 
Vi vet at det er en del firma som mangler i oversikten. Vi har ogs21 tatt med et firma som ikke har utstyr, bare 
optiske plater (3M Norge AISI. 

Oversikten er meget knapp. Den inneholder f.eks ikke opplysninger om hvilke typer optiske stasjoner de  ulike 
firmaene selger (write-once, overskrivbare, flerfunksjons). Mange firma har ringt eller fakset oss ytterligere opplysninger, 
men dessverre kan vi ikke ta dem med her. Vi oppfordrer de enkelte firma til .A sende oss egne firma- og 
produktpresentasjoner, omtaler av installasjoner hos kunder, 0.1. 

Mange firma i Norge selger ogs21 utvilsomt optiske disker, men kun i integrerte løsninger. Oversikten er ikke ment 
å ta med slike firma. 

Oversikten inneholder ogsa en blanding av forhandlere og importerer/distributerer. Bare et par f i ~ a  reagerte p21 det 
da vi ba dem lese korrektur p8 tabellen vdr. O-MEGA Data Lagring ba oss understreke at de er importører/dist-ributører. 
og ikke forhandlere. Nor Periferi A/S er også distributører (men syntes ikke det var vesentlig om det kom fram av 
oversikten. Nå er det imidlertid sagt). 

Firma 

3M Norge A/S 
ACS Musikk 
AddOn a/s 
Apple Computer AS 
Benum Da ta 
Bergen UNIX Center A/S 
Chiva AS 
Dennis Bergstrøm Trading A /S 

CD-ROM Norge AS 

Da ta General 
Dataimport AS 
Da ta team 
DeeMac a.s. 

f ax 

06-841 788 
02-567163 
02-564215 
02-1 23084 
02-148259 
05-902548 
02-32881 2 
02-1 23893 

07-847101 

02-1 3551 O 
05-322406 
02-321 360 
06-971 535 

tlf 

06-847500 
02-5641 80 
02-564200 
02 591 800 
02-1 41 266 
05-230870 
02-32881 1 
02-1 2451 1 

07-8471 00 

02-1 351 00 
05-314085 
02-32631 O 
06-972730 

CD-ROM-spillere 

Microtech 
Apple 

Pinnacle Micro 

Hi tachi, NEC, Philips, 
Pioneer 
Da ta General 

Pliilips 

Digitale optiske disker 

(kun plater, ikke utstyr) 
~ i ~ i d e s i ~  
Microtech 

Formac, Relax (?) 

HP/Tallnrass t 

Maxoptix 
Micronkt Technology, 
Pinnacle Micro 
Philips, Irwin, Sony 

Dyntatek 

Lacie 



IBM 
ICT PeriNet AS 

IT-Partners A /S 
Jotec AS . 

Kodak Norge A/S 
.MIPS A/S 
NEC Skandinavia AB 
Newtech 
Nor Periferi A/$ 
OMEGA Data Lagring 
Pioneer Electronics Norge A /S 
Product Channek 
SDC (Ccandinavian Data 
Corporation) A/S 
.Scandinavian PC Systems 
CCC AS 
Cony Skandinavia Norway 
Tahonic A /S 
Unisoft A /C 
West Marketing AS 

02-998000 
02-795880 

02-556780 
02-677770 
02-81 8181 
05-201 150 
02-1 24921 
02-648330 
92-581 600 
09-866926 
02-688180 
05-139707 
02-1 12222 

07-501 180 
02-6581 80 
02-303530 
02-1 61 61 0 
02-688970 
02-805050 

02-999333 
02-783601 / 
795954 
02-558823 
02-670391 
1 

05-200805 
02-536687 
02-630036 
02-581 179 
09-866670 
02-680791 
05-139704 
02-113666 

07-509555 
02-64770 
02-320955 
02-257317 
02-683919 
02-800307 

IBM 

Crea tive Labs 
NEC 
NEC 

LMS 
Pioneer 
Hitachi, NEC, Pioneer 
Toshiba 

Philips, NEC 

Cony 
Toshiba 

IBM 
LMS 

Panasonic 
mYB 

Alphatronix, Cony 
Maxoptix 
LMS 
Pioneer 
Pioneer, Inspire, Cony 
RPC 

Dynatek - 

Cony - 

Toshiba 
Micro Research Inc 
Ricoh 
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Magellan-prosjektet med radarbilder fra Venus på CD-ROM 

Det falgende er et eksempel pd den nyttige infonnasjon en kan finne pd de store 
internasjonale nettverkene - direkte fra NASA, het presentert i rå og uforfalsket ASCII 
monospace. Skaff deg radarbilder fra Venus du  ogsd - irnponer dine venner! 

Date: Sat, 21 Mar 1992 06:40:25 GMT 
Sender : CD-ROM@UCCVMA.BITNET 
From: Ron Baal ke barlkm~KELVIN. JPL .HASA.GOV 
Sub ject : Magellan CD-ROMs 
TO : Knut  of land FAFKH@NOBERGEN.BITNET 

=====--II-PPIPD=-==a==-=a==-= 

MAGELLAN CD-ROMs 
March 20, 1992 

Six more Magellan CD-ROMs (volumes 43 through 48) have been 
released by the Magellan project. A total of 48 Magellan CD-ROMs has 
now been released. The CD-ROMs contain the radar images taken by the 
Magellan spacecraft during its first 8 month mapping cycle of the 
planet Venus. The Magellan project is continuing to produce CD-ROMs at 
the rate of about 8 per month. The full set of the Cycle 1 radar images 
will consist of 52 CD-ROMs, plus an additional 10 CD-ROMs for the 
altimeter data which will be released later in the year. 

The CD-ROMs can be obtained from the National Space Science Data 
Center (NSSDC) at the Goddard Space Flight Center. The "nominal" charge 
is $20 for the first CD-ROM, and $6 for any additional CD-ROM in an 
order. However, NSSDC rnay waive this charge for a small amount of data 
requested by bona fide research users, government laboratories, etc. 
School teachers who are unable to pay may be helped on a case by case 
basis, and/or as resources permit. Researchers funded by NASA'S Solar 
System Exploration Division can also obtain the CD-ROMs through the 
Planetary Data System at JPL. 

NSSDC's address is: 

National Space Science Data Center 
Goddard Space Flight Center 
Greenbelt, Maryland 20771 
Tel: (301) 286-6695 

Email address: request@nssdca.gsfc.nasa.gov 

You can also reach NSSDC by logging on to their computer. To log 
onto the NSSDC computer, telnet to NSSDC.GSFC.NASA.GOV [128.183.36.25] 
and give the username "NSSDC". You will then be connected to a menu 
system which allows you to use the "Master Directory". You can also 
leave questions and orders for the NSSDC staff. If this is the first 
time you have used the NSSDC "NODIS" system, it will ask you for 
information (name, address, . . . ) to keep a database of NSSDC users . 

NSSDC also provides the following software to display the images: 

o IMDISP (IBM PC) 
o Browser (Macintosh) 



58 OLUFF 1:92 

o Pixel Pusher (Macintosh) 
o True Color (Macintosh) 

The Magellan CD-ROMs are also available via anonymous ftp at the Ames 
Research Center: ames.arc.nasa.gov [128.102.18.3]. The Ames site has 
two CD-ROM drives and they are accessible through the pub/SPACE/CDROM 
and pub/SPACE/CDROM2 directories. The CD-ROMs are rotated on a weekly 
basis. 

//I /x\ 1 3 1  Ron Baalke I baalke@kelvin. 
1-1  I I \ / I  1 1  1 Jet Propulsion Lab I jpl.nasa.gov 
1 1 1 1 I:) l/ 1 1 1- M/S 525-3684 Telos I People will believe 

I I I I / I I/- / I  Pasadena, CA 91109 1 anything if you 
1- I/ I - I ~  1- I 1 I whisper it. 

"Windowsmarkedet -92" - konferanse med multimedia 
Konferanse med utstilling i Bergen 30-09 til 02-10 

Windowsmarkedet -92 
~indo'ws programvare - Grafisk brukergrensesnitt - Multimedia - CD ROM 

For fgrste ang i Norge blir det en konferanse med utstilling, som f fokuserer p Windows programvare, grafiske brukergrensesnitt, multi- 
media og CD-ROM. Microsoft Europa har valgt å integrere sin drlige 
utviklerkonferanse med « Windowsmarkedet - 9 2 ~  Det er fgrste gang at 
Microsoft Europa legger en slik konferanse t il Norden. Fagkonferansen 
finner sted på Hotell Norge og utstillingen er i Grieghallen i perioden 
fra 30.09.92 til 02.10.92. Lokalene har en gangavstand på 2-3 minutter 
mellom seg. 

Windows programvare - Grafisk brukergrensesnitt 
Interessen for programvare basert pd Windows og grafiske grensesnitt er nd svært 
høy. Fagkonferansen vil gi nyttige impulser og faglig fornyelse relatert til den 
rivende utvikling som nd skjer i bransjen. De ledende aktørene i markedet som 
Microsoft, Lotus, Apple og Digital vil være representert. 

Multimedia 
Det skjer nd en meget rask utvikling ndr det gjelder d ta i bruk lyd, bilde, 
animasjon og video som en integrert del av edb-baserte løsninger. Under konfe- 
ransen vil vi fokusere pd multimedia generelt, hva dette er, sanit de anvendel- 
sesomrddene som vi ser. 



OLUFF 1:92 59 

Multimedia innenfor opplæring 
Innenfor opplæring ligger det store muligheter ved a ta i bruk multimedia-teknikker. 
Flere store prosjekter er allerede igangsatt i Norge. Vi vil trekke inn sentrale 
personer som har vært med pa disse prosjektene, slik at erfaringer kan videreføres 
til konferansens deltakere. 

Grafisk bransje og multimedia 
En av de bransjene som i stor grad kommer til a møte store utfordringer, er 
bedrifter relatert til grafisk bransje. Vi vil derfor ha et spesielt tilbud til forlag 
og aviser, samt andre innenfor grafisk bransje som er opptatt av de nye mulighetene 
som multimediateknikker gir. For a belyse dette har vi fatt med oss ledende 
fagfolk innenfor multimedia som kjenner de behov og utfordringer som bransjen 
star ovenfor. 

Stadig nye programvarer, bøker, oppslagsverker, etc, lanseres n5 pa CD-ROM. 
Dette har mange fordeler for brukeren. Store datamengder blir pa en enkel mate 
tilgjengelig. Pa utstillingen vil leverandører være tilstede og vise CD-ROM pro- 
dukter innenfor en rekke fagomrader. 

I forbindelse med konferansen vil vi ogsa fokusere pa hva som skal til for a 
produsere egne CD-ROM-skiver. 

Microsoft utviklerkonferanse 
For første gang vil Microsoft Europa legge sin arlige utviklingskonferanse til 
Norden. I den forbindelse vil Bergen bli vert for nordiske utviklere som ønsker 
a bli oppdatert innenfor utvikling og programmering i Windowsmiljø. Microsoft 
vil fokusere pa sine strategier rundt utviklingsverktøy for Windows og sitt nye 
operativsystem NT. 

For nærmere informasjon om ~Windowsmarkedet -92» kontakt: 
Bj0m Tefre, Possibility AS, tlf.: +47 (0)5 23 11 10 
eller 
Nilmar Lohne, DataKunnskap as, tlf.: +47 (015 54 38 51. 
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Juli 92 
17-20 AECT, the Association for Educational Communications and Technology, 

«Making Multimedia Workn, Annua1 Professional Development 
Seminar, Virginia. Information: Dr. Johm F. Moore, Educational 
Technologies, Virginia Tech, Blacksburg, VA24061-0232. E-mail: 
moorejf@vtvml .bitnet. 

22-24 CD-I Publishing Conference, Knowledge Industry Publications, New York. 
27-31 Electronic Ima ing and Visuai Arts, London. Conference/Exhibition. 

Organisers: Bir 1 beck Coiiege/Brameur. Information: Vai Duncan, 
Brameur Limited, 237 High Street, Aldershot, G u l l  ITJ, UK. Tel: +44 
(01252 313437. Fax: +44 (01252 22580. 

28-30 Optical Drive, Media, Subsystem Markets, with tutorial. Can Francisco, 
CA. USA. Information: Rothchild Consultants, 256 Laguna Honda 
Blvd, San Franciso, CA94116-1496, USA. Tel: +l 415 681 3700. Fax: +l 
415 681 3732. 

31-7 Study Mission to U.S. Optical Drive, Media, and Jukebox Manufacturers. 
Information: Rothchild Consultants, 256 Laguna Honda Blvd., San 
Franciso, CA 94116-1496, USA. Tel: +l 415 681 3700. Fax: +l 415 681 
3732. 

August 92 
5-8 EUIT (Educational Uses of Information Technology) 7th Annuai Working 

Session, Snowmass Colorado, USA. Information: EDUCOM, Suite 600, 
1112 16th St NW, Washington DC 20036, USA. Tel: +l 202 872 4200. 
Fax: +l 202 872 4318. E-mail: EUIT@EDUCOM (Bitnet) or 
EUIT@EDUCOM.EDU (Internet). 

12-14 «Bridges», CALICO '92 - International Symposium. Computer Assisted 
Leaming and Instruction Consortium, Maastricht, The Netherlands. 
Information: Caiico, 014 Language Center, Duke University, Durham, 
NC 27706, USA. Tel: +l 919 681 6455. Fax: +l 919 681 6485. E-mail: 
CALICO@DukeMvs.ac.duke.edu. 

18-21 SAGASET/ISAGA Joint Annuai Conference, Edinburgh, Scotland. The 
otential of games and simulations. Information: Dr Fred Percival, 

~AGAsET/IsAGA Conference 1992, Craiglockhart Campus, Napier 
Polytechnic of Edinburgh, Edinburgh EH14 IDJ, Scotland UK. Tel: +44 
(0131 455 4394/4320. Fax: +44 (0131 455 7209. O 

2628 Fourteenth conference and exhibition on interactive videodisc in 
education and training, together with the eight conference on the 
developrnent .of s k t i v e  inshwctiona1 materials -and the eight 
conference on AI and CD-ROM ap lications in education and 
training, Washington. Information: RLT, 50 Culpeper Street, 
Warrenton, VA 22186, USA. Tel: +l 703 347 0055. 

28-30 Interactive Learning 92, Edinburgh. Information: Inside IT. 
29-2 The Seventh International Conference of the Association of History and 

Computing (AHC), Scanning and Optical Character Recognition in the 
Historical Discipline, Bolo na, Italia. Information: Rent! van Horik or 
Peter Doom, University o 8: Leiden, P 0  Box 9515, 2300 RA Leiden, 
The Netherlands. Tel: +31 (0171 272719/272733/272742. Fax: +31 (0171 
272615. E-mail: rvhorik@rulcri.leidenuniv.nl (Internet). 



September 92 
7 CD-I Technical Overview Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 

fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i 
konferanselisten. 

7-11 CD-I Designers Foundation Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 
fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i 
konferanselisten. 

9-11 EIEM (European Issues in Educational Media) Conference in Strasbourg, 
France. Information: EIEM Conference, British Universities Film 
Video Council, 55 Greek Street, London, WIV 5LR, UK. Tel: +44 71 
734 3687. Fax: +44 71 287 3914. 

14-16 DATA STORAGE '92, Fairmont Hotel, San Jose, California, USA. 
Information: Cartlidge & Associates, 1101 South Winchester Blvd, 
Suite M259, San Jose, CA 95128, USA. Tel: +l 408 554 6644. 

14-16 IMC Document Imaging 92, Conference & Exhibition, International 
Congress Center, Berlin. Information: IMC Document Imagin 92, 345 
Woodcliff Drive, Fairport, New York 14450, USA. Tel: +l 71 d 383 
8330. Fax: +l 716 383 8442. Or: IMC Document Imaging 92, 1650 
38th Street, Suite 205W, Boulder, Colorado, USA. Tel: +l 303 440 
7234. Fax: +l 303 440 7085. 

14-18 CD-I Programmers Foundation Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 
fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i 
konferanselisten. 

15-20 Videocomp '92, Sozopol, Bul aria. Interactive videocom uter 
technologies: the future of e % ucation. Information: Dr i' aina Pavlova, 
Educational Videocomputer Centre, Technical University of Sofia, 1156 
Sofia, Bulgaria. Tel: +359 2 683104/682129. Fax: +359 2 687110/801101. 

20-23 Norsk UtdanningsKonferanse, 1992, om datastøttet undervisning, 
Oppland distriktshøgskole. Oppland distriktshø skole, Postboks 1004 
Skurva, N-2601 Lillehammer, Norge. Tlf: 4 7  (O 5 62 88 208 
(telefonsvarer), 4 7  (0162 88 341, 88 203, 88 207. 

22-24 CD-I Balboa Run-Time Library Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 
fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i 
konferanselisten. 

28-1 SIGED '92, Paris. Information: Orcotech. Tel: +33 (011 46 67 00 67. 
29-2 ITTE'92, Brisbane, Australia. Multimedia technology, simulation 

techniques, performance-support systems and computer based 
training. Information: Conference Manager ITTE192, Continuing 
Professional Education, The University of Queensland, QLD 4072 
Australia. Tel: +61 (0)7 365 7100. Fax: +61 (017 365 7099. 

30-2 Windowsmarkedet -92 - konferanse med multimedia. Konferanse og 
- utstiiIirrg:Se -side-58 .fm flere applysninger. 

Oktober 92 
7-9 Euro ean Conference & Exhibition on Multimedia & CD-ROM, E Wies aden. Information: Reed /Microsoft. 
12 CD-I Technical Overview Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 

fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i 
konferanselisten. 

12-16 CD-I Designers Foundation Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 
fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i konf.1. 



13-15 TIME Europe 92 (inco rating CD-ROM Europel, London. 
Conference/Exhibition. % wndes, Exhibition Organizers. 

13-16 SIGDOC '92 - Going Online: The New World of Multimedia 
Documentation, The 10th Annual International Conference, Ottawa, 
Canada. Information: SIGDOC '92, Bell-Northern Research, Sto 92, 4' P 0  Box 3511, Station C, Ottawa, Ontario, Canada, KIY 4H7. el: + 1 
613 763 2134. Fax: +l 613 763 2626. E-mail: sigdoc92@bnr.Ca (Internet). 

19-23 CD-I Programmers Foundation Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 
fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i 
konferanselis ten. 

22 media '92, Desi ng Environments for Learning, Bloomington, 
In "P 'ana. Information: R? ypermedia '92, 210 Education, Indiana 
Universit Bloomington, IN 47405, USA. Tel: +l 812 855 1791. Fax: 
+l 812 & 3044. E-mail: hyper92@iubacs.bitnet (Bitnet) or 
hyper92@ucs.indiana.edu (Internet). 

27-29 CD-I TWO, Los Angeles. Information: Knowledge Industry Publications. 
27-29 CD-I Balboa Run-Time Library Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 

fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i 
konferanselisten. 

27-29 ETIE'92 European Training Technology Event, Paris. 
Conference/Exhibition. Mormation: Novep Conference Organizers, 
Paulus Potterstraat 40, 1071 DB Amsterdam, The Netherlands. Tel: 
+31 20 675 1808. Fax: +31 20 662 8136. 

Novem ber 92 
11-12 Planning and Implementing Document Image Processing, London. 

Information: IIR Technology, 9th Floor, Alembic House, 93 Albert 
Embankrnent, London SE1 7TY, UK. Tel: +44 (0171 582 1499. Fax: +44 
(0171 735 8337. 

17-19 Technology Enhanced Training '92, Brighton. Information: BeeVee 
Promotions Ltd, Fleece Yard, Market HU, Buckingham MKl8 IJX, 
UK. Tel: +44 (01280 815226. Fax: +44 (01280 815919. 

23 CD-I Technical Overview Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 
fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i 
konferanselis ten. 

23-27 CD-I Designers Foundation Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 
fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i 
konferanselis ten. 

3 0 4  CD-I Programmers Foundation Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 
fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i 
konferanselis ten. 

3 0 4  ECiiT'92; Fourth-%CM conference on hypertext, Milano. Information: 
Paolo Paolini, General Conference Chair, Politecnico di Milano 
Dipartimento di Elettronica, Piazza Leonardo Da Vinci 32, 20133 
Milano, Italia. Tel: +39 (012 23993520. Fax: +39 (012 23993411. E-mail: 
paolini@ipmell .polimi.it (Internet). 

Desember 92 
8-10 CD-I Balboa Run-Time Library Course, Dorking. Informasjon: Philips, se 

fyldig omtale med opplysninger om innhold og sted til slutt i 
konferanselis ten. 
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8-10 Online '92 Information, 16th Intemationai Online Information Meeting, 
Olyrnpia 2, London. Information: Learned Information (Europel Ltd, 
Woodside, Hinkse Hill, Oxford 0x1 5AU, UK. Tif.: +44 (0)865 
730275. Fax: +44 i0865 736354. 

8-10 Online CD-ROM Information 92, London. Conference/Exhibition. 
Information: Learned Information (Europe) Ltd, Woodside, Hinksey 
Hiii, Oxford 0x1 5AU, UK. Tif.: +44 (0)865 730275. Fax: +44 (01865 
736354. 

Januar 93 
4-7 1993 International Workshop on Intelligent User Interfaces, Wait Disney 

World Viiiage, Orlando, Florida. Information: International Workshop 
on Intelligent User Interfaces, c/o Biii Hefley, Coftware Engineerin B Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213-3890, U A. 
Fax: +l 412 268 5758. E-mail: ii-workshop93.chi@xerox.com (Internet). 

Februar 93 
24-26 Eleventh Conference and Exhibition on Interactive Instruction Deiivery, 

together with the Eight Conference on Leaming Techn010 in the 
Heaith care Sciences, Kissimmee, Florida. Information: SAK%, 50 
Culpeper Street, Warrenton, VA 22186, USA. Tel: +l 703 347 0055. 

28-3 CD-ROM, Multimedia, and Beyond, Washin ton DC. A conference within 
the conference Computers in Libraries '93. b reconference workshops 
28.2. Conference 1-3.3. Information: Nancy Nelson, Meckier, 11 Ferry 
Lane West, Westport, CT 06880. Tel: +l 203 226 6967. Or: Meckier, 
247-249 Vauxhall Bridge Road, London SWIV IHQ. Tel: +44 71 931 
9985. Fax: +44 71 931 8908. 

Mars 93 
4-6 The Fourth Symposium on the Arts and Technology, Connecticut College, 

New London, Connecticut. Information (art and science): David 
Smalley, Co-director, Center for the Arts and Technology, Connecticut 
College, P 0  Box 5637, 270 Mohegan Avenue, New London, CT 
06320-4196, USA. E-mail: dasma@mvax.cc.connco~.edu (Intemet) or 
dasma@conncoll.bitnet (Bitnet). Information (music and AI): Dr Noe1 
Zahler, Co-director, Center for the Arts and Technology, Connecticut 
College, P 0  Box 5632, 270 Mohegan Avenue, New London, CT 
06320-4196, USA. E-mail: nbzah@mvax.cc.conncoll.edu (Intemet) or 
nbzah@conncoll.bitnet (Bitnet). 

11-13 Assessment '93. The CALICO Annua1 Symposium, The Collegte of 
William and Mary, Williamsburg, VA, USA. Information: Caiico, 014 
Language Center, Duke University, Durham, NC 27706, USA. Tel: +l 
919 681 6455. Fax: +l 919 681 6485. E-mail: 
CAUCOGZIDtikeMwaadtikedu. 

17-19 First North-Couth Oniine Information Meeting, Mexico City. 
Conference/Exhibition. Information: Leamed Information (Euro e) Ltd, 
Woodside, Hinksey Hill, Oxford 0x1 5AU, UK. Tlf.: +44 (0186 
730275. Fax: +44 (01865 736354. 

D 
August 93 
20-25 Teleteaching '93, internasjonal konferanse om fjemundervisnin , 

Trondheim. Informasjon: Den Norske Dataforening, Postboks f! 714 
Rodeløkka, N-0503 Oslo, Norge. Tlf: +47 (0)2 37 02 13. Fax: +47 (012 
35 46 69. 



CD-I TRAINING COURSE DATES 1992 

CD-I Technical Overview Course 
Audience: Disgners, programmers, producers and general management. 

The course wii give a general introduction to CD-I. This includes a f u l i  desaiption 
of the development, production and authoring stages. 

By the end of the course the delegates wiii have a fuii understanding of the 
varied video and audio capabilities of the CD-I-system. 

CD-I has its own language. One of the main objectives of the course is to 
ensure that management, designers, production and programming staff can effec- 
tively communicate with each other. 

CD-I Designers Foundation Course 
Audience: Experienced interactive designers (eg. N, CBT and games designers) 
with limited exposure to CD-I. 

The course will introduce CD-I from a designer's perspective. The course will 
NOT attempt to teach the fundamentals of interactive design. The course wiil 
examine the CD-I deveiopment process and wiil highiight the differences from 
more traditional media. 

CD-I Programmers Foundation Course 
Audience: Experienced C programmers. 

The cource wiil give a programmer's introduction to CD-I and the CD-RTOC 
operating system. CD-RTOC is based upon the popular 0C-9 operating system 
and the course wiil examine 0C-9 system calls and application programme 
structure. There wiil be in-depth sessions on CD-I audio and video sub-systems 
and their associated CD-RTOS calls. The programmer will gain «hands on» 
experience with the Starter Pack and the 0C-9 development environment. The 
presenter wiil discuss the programming issues for in teractive computer software. 

CD-I Balboa Run-Time Library Course 
Audience: Coftware engineers who are famiiiar with CD-I, CD-RTOC and 0s-9. 
Only limited knowledge of Balboa is required. Ideally you will have attended 
the CD-I Pragarnmer~Ecwndatima Xhwse. 

Balboa is a run-time library that greatly simplifies the deveiopment of CD-I 
programmes. 

Practical Details: 
Venue: All our courses are held in the Training Centre at Philips Interactive Media 
Systems, Dorking. 

Information: Heidi Prynne, Philips IMS, Freeland House, Station Road, Dorking, 
Surrey RH4 IUL, UK. Tel: +44 306 875777. Fax: +44 306 875789. 
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OLUFF 
Tidsskrift for interaktive multimedia 

Etternavn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fornavn: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tittel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Firma/Institusjon: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Avdeling: 

Postadresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Postnummer: . . . . . . . . . . . . . . .  Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Besøksadresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-postadr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Medlemskapet gjelder: Person med tilknytning til offentlig institusjon 
(kr 200 pr Ar) 

Person ansatt i bedrift (kr 500 pr Ar) 

Stikkordsmessige opplysninger om igangsatte prosjekter, eget interesse- 
omrade innen feltet, produkttilbud e.1. (max 250 tegn): 

Vi mottar gjeme i vedlegg kopi av artikler, prosjekt- eller produktbeskrivelser 
og annet informasjonsmateriell. 

Sted Da to Underskrift 

Skjemaet returneres pr fax, post eller e-post til: 

OLUFF 
Humanistisk datasenter 
Harald Hilrfagresgt. 31, 
N-5007 Bergen 
Tlf: +47 (015 21 29 54/55/56. Fax: +47 (015 32 26 56 
Nettadr: oystein@pc.hd.uib.no 





Forts. fra 2. msiugsside 

Abonnenter som vil reservere seg mot å være med i utskriften av registeret, 
kan gjøre det. Ellers er all informasjon som sendes stilet til OLUFF, d betrakte 
som tiIgjengelig for alle abonnenter. 

Så lenge OLUFF var en interessegruppe, fungerte i tillegg OLUFF-redaksjonen 
i Humanistisk datasenter som et kontaktpunkt. Vi svarte pil spmsmdl fra med- 
lemmene og hjalp til il knytte kontakter. I en overgangsperiode vil tidsskriftet 
OLUFF fortsette å yte denne tjenesten. 

OLUFFS primære millgruppe er de humanistiske delene av universitets- og 
høyskolemiljøene i Norge og svrige humanistiske fag- 0% forsknings- 
institusjoner, som arkiv, museer og bibliotek. Derfor rioriterer LUFF anven- 
delser innenfor kulturhistorisk dokumentasjon, språk 7 ag og undervisning. Tids- 
skriftet dekker likevel et meget bredt spekter av anvendelsesomrilder ut fra 
den tankegang at det meste innen multimedia har overferingsverdi til huma- 
niora. Redaksjonen har ogsil et håp om at andre fag o anvendelsesomrdder 
kan dra nytte av humanistisk tenkemåte og erfaringer 5 ra humanistiske pro- 
sjekter. I da har OLUFF et stort antall abonnenter utenfor humaniora og L utenfor de a demiske miljøer, b1.a representanter for en rekke bedrifter som 
tilbyr multimedieprodukter. OLUFF har nå over 300 abonnenter, de fleste i 
Norge, men også mange i Danmark og Sverige. 

HVA KOSTER ABONNEMENTET? 

Hvis du er ansatt i en kommersiell bedrift, koster abonnement for 1992 kr 
500. Hvis du har tilknytning til universitet eller annen offentlig virksomhet, 
er prisen kr 200. 

Meldingsbladet er utgitt med tre nummer drlifliden 1988, og abonnenter kan 
f3 tilsendt tidligere nummer til en pris av kr 50 pr nummer. Utskrift av med- 
lemsregisteret kan fås tilsendt til en pris av kr 200 eller kr 100, avhengig av 
medlemstype (bedrift eller offentlig). Alle priser er inklusive porto. 






