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Microsofts bordsdator, i ordets 
allra mest bokstavliga betydel-
se, har kommit till Sverige. 

För 120 000 kronor får du 
Surface – en dator det är svårt 
att hålla fi ngrarna borta ifrån. 

”Bordsdator” är inte längre en 
dator som står på ett bord. Med 
Surface defi nierar Microsoft om 
begreppet: en bordsdator är en 
dator inbyggd i ett bord. 

Bildytan är 30 tum och datorn 
styrs med en extremform av mul-
titouch, det vill säga en pekskärm 
som kan styras av fl era fi ngrar. 

Men medan andra multitouch-
prylar normalt håller koll på två 
fi ngrar åt gången är ett femtiotal 
beröringspunkter inga problem för 
Surface. Och det är nödvändigt för 
att uppnå målet: en dator som in-
bjuder till samarbete. 

Tanken är att det horisontella 
utförandet ska locka fl era per-
soner att samlas runt datorn och 
använda den tillsammans, sam-
tidigt. I butiker, i skolor eller hos 
läkaren. 

DE TEKNISKA  förutsättningarna vi-
sar sig snart i demoprogrammen 
som Microsoft laddat Surface med. 
Ett av dem handlar om amerikansk 
historia och är tänkt att visa hur 
datorn kan användas i skolan. De 
fem infraröda kamerorna som sit-
ter under bordsytan ser från vilket 
håll händer förs in över skärmen, 
och vänder korten med informa-
tion om John F Kennedy mot den 
som pekar på just honom. Kame-
rorna kan också användas för att 
identifi era objekt som placeras på 
bordsytan. 

Att hårdvaran är kraftfull råder 
det absolut ingen tvekan om. Ut-
maningen är att utnyttja möjlig-
heterna. 

Gränssnittet och den fysiska ut-
formningen kräver att program-
utvecklarna tänker nytt. Här fi nns 
inget upp, inget ner, inget höger, 
inget vänster. Allt beror på vilken 
sida av bordet man står vid. Att 
bygga program som ska användas 
av fl era personer samtidigt kom-
mer inte att vara helt enkelt. 

I BILDVISNINGSDEMON  är det till ex-
empel lätt hänt att bilder hamnar 
över varandra när man sitter ett 
par stycken och bläddrar samti-
digt. 

Men det riktigt intressanta är 
inte vad Microsoft väljer att visa 
upp i sina demonstrationer. Det är 
att se hur kunderna faktiskt väljer 
att använda tekniken. Hur ska man 
dra nytta av multitouch? Förmå-
gan att känna igen objekt? Vilka 
de första skarpa Surfaceinstalla-
tionerna i Sverige blir ska Micro-
soft visa upp tidigast i slutet av 
sommaren. 

ANDERS THORESSON 
dnekonomi@dn.se

Den nya bordsdatorn
inbjuder till samarbete

I ritprogrammet håller kamerorna koll på vilket fi nger som stoppades i vilken färgburk. En användare kan måla i 
gult, en annan i blått och en tredje i vitt. Anders Wedahl och Urban Bucht visar hur det funkar. FOTO: FREDRIK STEHN
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Försäljningen av påskmust 
har nästan fördubblats mel-
lan åren 2004 och 2008. I 
år förväntas ett nytt försälj-
ningsrekord.

Till påsken 
föredrar 
svenskarna 
mustiga sma-
ker. Från en 
försäljning 
på drygt 3,8 
miljoner li-
ter påskmust 
år 2004 steg 
försäljningen 
till 7,5 miljoner liter 2008.

Otto Drakenberg är vd för 
Carlsberg Sverige som har stor-
säljaren Apotekarnes. Han för-
utspår nya rekordsiffror i år och 
räknar med en ökning på minst 
20 procent för påskmusten.
Vad beror ökningen på?

– Det är en kombination av or-
saker. Om man ser just till låg-
konjunkturen så visar den att de 
fl esta håller igen på större kost-
nader och i stället unnar sig lite 
vardagslyx. Sedan har vårt varu-
märke en lång tradition genom 
att det funnits i snart hundra år. 
Trendspaning har visat att det 
blir allt viktigare för svenskarna 
med traditioner. Lightläsk med 
artifi ciella sötningsmedel har 
tappat marknad till läsk som är 
sötad med vanligt socker, vilket 
musten nästan alltid är. Must är 
också något unikt för Sverige. 
Vem dricker mest must?

– Både barn, ungdomar och 
vuxna. Smaken av malt och 
humle gör nog att många vuxna 
väljer must som ett alkoholfritt 
alternativ till öl.
Är det någon skillnad 
mellan julmust och 
påskmust?

– Vårt märke hål-
ler sig till samma, 
hemliga och goda 
recept. Det är bara 
etiketten som skil-
jer.

YVONNE PERKINS
yvonne.perkins@dn.se 

08-738 15 06

GUIDE

Helhetsupplevelsen.
Multitouchgränssnittet 

som håller koll på många fi ngrar 
åt gången.
Ger många möjligheter till nytän-
kande datorprogram.

Priset.
Fortfarande få program 

som utnyttjar hårdvaran fullt
ut.
Storleken gör den något svår
att möblera med.

Microsofts Surface
GUIDE

Under ytan är det en vanlig 
Windows Vista-dator, som försetts 
med ett speciellt användargräns-
snitt och inmatningsteknik.
Den liggande bildytan 
är 30 tum stor, drivs 
av en projektor 
och reagerar 
på rörelser 
med hjälp av fem 
infraröda kameror. 
De kan användas för 
att registrera händer 

och fi ngrar, men också för att läsa 
av grafi ska symboler och med hjälp 
av dem identifi era olika objekt.
Datorn kan förses med hårdvara 
för att exempelvis via bluetooth 

och rfi d kommunicera med 
andra prylar, som 
mobiltelefoner 
och mp3-spelare.

Pris: Drygt 120 000 
kronor.

Kan kommunicera 
med andra prylar.

Som en gigantisk Iphone

FOTO: MICROSOFT

2009 kan bli
rekordår för 
påskmusten

Otto Drakenberg
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Populär dryck.

Butiker i USA
trycker egen valuta

! 
På fl era håll i USA har det 
börjat dyka upp lokala 
valutor i spåren av fi nans-
krisen. Ett antal affärsin-

nehavare och kunder kommer 
överens om att trycka en form 
av pengar, rapporterar tidning-
en USA Todays nätupplaga.

Kunderna köper sedan peng-
arna med rabatt, exempelvis en 
dollar för 95 procent, och kan 
sedan köpa livsmedel, bensin 
eller andra varor för den lokala 
valutan och på det sättet få 
rabatt.

Detroit Cheers, Ithaca Hours 
och Berkshares är några namn 
på lokala valutor. Experter som 
USA Today talat menar att det 
här bland annat får invånare att 
gynna den lokala handeln som 
drabbats av den ekonomiska 
nedgången. DN
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