
Datoranvändarens slu dödssynder

Människosläktet har vari.t plågat
av synd. Fråga en präst . Fråga
en präst som syndat. Under det
att de tio budorden angav en ut-
förliq samling regler och vad som
eventuel I t kunde vänta dig efter
döden, upplyste de klassiska sju
dödssynderna dig om vad som kunde
bli ditt öde medan du var i livet
Dessa förskräckliga sju synder

har inte försvunnit utan P1ågar
oss än i dag. De flesta dator-
användare är inte medvetna om

deras giltighet och vet inte att
de flesta av datoranvändandets
sidor domineras av dem och inte
heller deras giltiqhet för den
olycklige och ibland naive an-
vändaren.

Vi tar en liten titt På hur det
hela fungerar.

Synd nummer ett: StöHET

Få användare kan undgå denna
högst fruktansvärda och för-
svagande av synder. När satte du
dig senast ner och läste doku-
mentationen som fö1 jde med Pro-
gram eller utrustning du köPt.
För lat? För duktig?
Trodde inte att det som stod i

den var värdefullt att kunna?
Hur kan du tro att ett företag
lägger ner 100-tusentals kronor
på att dokumentera någonting som
som inte behöver beskrivas eller
förkl aras?
När torkade du dammet av bild-

skärmen senast? När torkade du
bort smutsen från tangentbordet
sist? För att inte tala om mjäl-
Ien. När övertalade du dig själv
att göra tite "tråkigt" arbete?
En de1 användare har inte orkat
avsätta 30 min för att bYta
ti11 den senaste DOS-versionen.
Dom kör forfarande med version
2.2L eller 3.1. "Äsch, varför
bry sig om det, iag väntar till
DOS 7.0. "

Synd nummer två: GIRIGHET

Har du gått in till en kamrat och
bett att få en olaglig koPia av
en programvara, som du aldrig

kommer att använda? ElIer skurk-
aktigt kommer att använda. Du
vili ha kopior bara för att du
"måste ha en kopia". Ekorren kai-
lar dom dig, bakom ryggen.
De glupskaste tilibringar timmar

med att ladda ner gratisProgram
från databaser. Program som de
aldrig ens kommer att titta På.
Det enda de får är en tunnare
pIånbok och ett gladare Tele-
verket.

Synd nummer tre: AVUNDSJUKA

Du blir upprörd över att en vän
har den senaste 496:an. Du måste
också ha €n, vare sig du behöver
den eller inte. Du kommer att bli
fattigare eller sömnIös; eller
både och.

Synd nummer fyra: FROSSERI

Du har ett fast skivminne På 200
MB och du har lyckats fYIIa det
till 198 MB - mest med skräP.
Datafiler som du inte vet vad
dom innehålIer. knasiga Program
och program som du inte ens törs
köra. Men kan du förmå dig till
att ta bort det där skräPet?

"Dom kan vara bra att ha nå'n
dag." så istäliet köper du
ytterligare ett ett skivminne På
200 !rB. Du får ett håI i din
pIånbok och gör en försäIjare
gIad.

/.



Synd nummer fcm: ILSKA

Dcn kommer från tidsödande an-
vändning av datorer. Du ägnar
hcla eftermiddagen åt att skriva
ut ctt enda dokument, bara för
att f å det "exakt som du vi.l I ha
det". ElIer också tiIIbringar du
hela dagcn med Tetris bara för
att du inte kan slita dig.
När du kommer hem, ger du hun-
den en spark eller kliPPer titl
dcn äkta hälften.

Synd nummer sex: BEGÄR

Du tiilbringar alI tillgänglig
tid med att läsa datortidningar
för att titta på de senaste
annonserna och läsa om de nyaste
produkterna. Du drömmer om dem
och du försöker övertala din
chef eI I er f ru at,t I åta dig köPa
dem. Du fullkomligt dräglar över
annonserna.

Synd nummer sju: HöGMOD

Du gottar dig åt din utrustning.
Du skryter för dina vänner. Du
talar om hur otroligt snabb din
maskin är i jämförelse med deras.
Du visar dem en hel bokhylla
ful I med böcker om hur man ökar
prestanda hos datorer och 1åter

höra att du känner tili vart
enda knep. Du är kontorets
höjdare. När någon behöver veta
någonting kommer du att tala om
vad du tror, men du vet inte det
minsta. Du har blivit kontorets
snackare.
Tack och lov är det få dator-
användare som dras med alla
dessa synder. Det är nästan
omöjligt; men de ailra flesta
har åtminstone en av dem; dvs
alla utom jag. Jag blir ibland
ombedd att testa möjli9 och
omöjiig programvara, så jag får
låna både disketter och hand-
böcker. Kom med allt ni har! På
det sättet kan jag stäIla in
grejorna i bokhyllan för att
skryta för dom som kommer för
att se på min dator.

Det är klart; jag skulIe vilja
byta min 285:a mot en 585:a och
mitt f asta skivminne på 40 l{B
mot ett på 320 l.lB. Bildskärmen
är pyton, så den skulle jag
vit ja ersätta med en "kempestor"
lågstrålande dito med 0.25 mm

punktavstånd, upplösningen L024
x 768 och 16 miljoner färger.
Girighet? Avundsjuka? 8egär?
Vem då? Jag?

Tryggve/ Sl,t2FAY

Hej alla radioamatiirer!

Som Ni alla siikert har hclrt , så var kortvågsbanden ganska tysta i november.
Tyvärr, så ville ingen köpa min ant. 4 el, ?8 MHz, så nu har jag byggt om den till en 3
el. på 15 m. Den nya fungerar med godkänt resultat. Den nya antennen öppnade nya
möjligheter, att köra mera cw trots dåliga conds, så fanns det svaga signaler.
Den l9llO kördes KA8OFP. Chuck från Ohio med RST 449 inga QRM. Under vårat
timslånga QSO fick jag reda på, att det inte bara är här som folk ar arbetslösa. Chuck
hade gått arbetslös i 6 månader, men nyligen hade han fått ett jobb. Chucks rig är en
F[757GX och ant. en 3 el beam esl0O W. Han är 47 är och har varit i ham i 1O år.

Sedan kördes en W9GIB från Bunker Hill, Indiana, Howard, som han heter, var
intresserad av hur vädret var i Sverige under sommaren och vintern. När jag berättat för
honom, så tyckte han att det är ganska lika som i Bunker Hill.
Ja, så den kvällen gick ganska fort. När man hade pratat cw, Hi Hi, i 2 timmar. Det blev
endast 2 QSO, men desto mer innehållsrika.

Det finns massor av cw- signaler, lyssna och ktir telegrafi.

73 de SM2GRM.


