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Heder og ære: Einar Roland fra Hægeland fikk hederspris av Microsoft i Oslo torsdag. Det var hans enorme, hjemmebygde pc som sikret ham
seieren i kategorien ”Beste hjemmebygde pc” under awardshowet ”Heroes Happen Here”. (Foto: Emilie Patricia Neeraas)

Fikk Microsoft-pris
Einar Rolands
hjemmebygde
pc er ikke som
andre pc-er,
noe som fikk
Microsoft til å gi
ham hedersprisen i kategorien
“Beste hjemmebygde pc”.
Av Torill Frislid Gustafson
torill@vt-nett.no
Det var under awardshowet
”Heroes Happen Here”, som
den amerikanske programvaregiganten Microsoft arrangerte torsdag i forrige uke, at
Roland fikk tildelt den gjeve
prisen. Over 1.000 deltagere

var samlet i hovedstaden.
– En tidligere kollega av
meg, Sondre Bjellås, meldte
meg på. En dag fikk jeg en telefon fra Microsoft, som ville
spandere fly og hotell på meg.
Dermed dro jeg til Oslo, forteller 33-åringen.
– Hva er det som gjør pc-en
din så spesiell?
– Den er mye kraftigere enn
de man får kjøpt i butikken, og
har et spesielt utseende. I tillegg har jeg gått utradisjonelle
veier med vannkjølingen. Sånt
kan man jo kjøpe ferdig, men
jeg har bygd den opp på egenhånd. Deler av et kjøleromsaggregat og innerdelen av en
varmepumperadiator er benyttet, avslører Roland.

blant annet med en Quad Q6600
CPU som er overklokket til 3,6
GHz. PC’en har selvsagt vannkjøling både på CPU og GPU
og vannkjølingen er dessuten
hjemmebygget.
Maskinen har over 5 terrabyte lagringsplass og hele 5
skjermer, den største på over
30 tommer.
Alt utstyret går på en kraftig UPS, og han har 4 ulike
nettforbindelser
(ADSL,
108Mbit WLAN, GSM og ICE),
så om strømmen går hos naboene, kan Einar fortsette å jobbe
så lenge han vil.”
Lagringsplassen på 5 terrabye på den hjemmebygde pc-en
tilsvarer 5.000 gigabyte. En cd
har plass til 0.7 gigabyte.

Råskinn

Flere kontakter

De datakyndige VT- lesere kan
ha glede av denne nominasjonsteksten om rovdyret av en
datamaskin:
”Den består av 3 hovedkort,

Å vinne prisen for beste hjemmebygde pc, var naturlig
nok en positiv opplevelse for
Roland.
– Det var gøy! Gøy å bli satt

pris på. Og å få utvidet kontaktnettet og møte folk, er veldig verdifullt i seg selv. Selve
premien er basert på heder og
ære i miljøet, samt at vinnerne
får utdelt en glassplate som
plakett. Kanskje mest moro å
få den, sier prisvinneren på telefonen fra flytoget.
Verdt å merke seg er at mannen som meldte på Roland,
venndølen Sondre Bjellås,
selv ble kåret til ”Årets geek”.
Bjellås ble som 17-åring ansatt
av Roland da sistnevnte drev
firmaet Interweb AS.
I dag arbeider Roland
for
internettleverandøren
DataGuard, og den enorme pcen kommer godt med på hjemmekontoret.
– I tillegg redigerer jeg film
for Gatebil.no av og til, og da
trenger jeg datakraft, avslutter
prisvinneren.

