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Efter den lyckade starten med Mikrodatormassan forra året kommer 
nu Nordiska Hemelektronikmassan till hosten. Vi har på forlaget Nova 
Media och projektledare Ingmar Jonsson, tycker att behovet av en 
rik och bred massa for hemelektronik ar lika stort som behovet av Mikro-
datormassan. Vi hopp as att våra kunder och besokare aven i -

fortsattningen blir lika nojda och vi hoppas att alla kanner sig valkomna 

till båda massorna. Hostens nya hemelektronikmassa iSollentuna 
masshallar pågår under fyra dagar: Från fredagen den 30:e september 
till och med måndagen den 3 oktober. 

Hemelektronikmåssans' sortiment: 
• datorer for hem och fritid (aven i båtar och bilar) 
• for nytta och lek och hobby 
• for styming och kontroll (lann), for kommunikation (telefon)' 
• for spel i alla former (aven musik) 

• mjukvara (program) på kassetter 
• litteratur och utbildning 
• ovrig hemelektronik 

NordiskaMikrocJatormassan, 
våren 1984/ tredje året 
Tid: 25-28 april 1984 
Målgrupp: Anvandare inom naringsliv och forvaltning 
Sortiment: smådatorer (mini/mikro) for kommersiell anvandning 

kringutrustning, TP, tillbehor 
mjukvara for ordbehandling, administrativa och tekniska applikationer 
litteratur och utbildning 
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Aisttakr. 
NEW8RAIN - MARKEDETS RIMELIGSTE 
CP/M MASKIN 

NEWBRAIN 
den nye datamaskinen til industrielle, 
profesjonelle og akademiske brukere. 

NEWBRAIN 
forener avansert konstMsjon med den 
nyeste teknologi. 

NEWBRAIN 
kobler sammen monitor og TV-apparatet, 
div. nett og kommunikasjonsledninger, 
andre datamaskiner, skrivere etc. 

NEWBRAIN .. 
har innebygd program for kompilert 
BASIC, høyhastighet matematikk og 
skjerm editor til tekstbehandling og 
grafikk. 

NEW8RAIN 

MED CP/M 

NEWBRAIN 
den innebygde hukommelse kan utbygges 
og økes etter behov, faktisk opp til 4 
MBytes hukommelse. 

NEWBRAIN 
er en ny dimensjon i mikro datamaskin
verdenen 

NEWBRAIN 

.. 

+ Beg\nners Gu\de 
-

\nk\.m\la 
Nettverks kommunikasjons 
moduler: 
Disse modulene inneholder 
henholdsvis 8, 16 eller 32 tilhør
ende to-veis V-24 porter, slik at 
flere NewBrain kan koples sam
men og kommunisere med 
hverandre eller dele kostbart 
periferutstyr. 

NewBrain 

Linjeskrive 

Hoved
datamaskin 

Tekst-skriver 

NewBrain 

Eneim portør i Norge: 

SATT 

NewBrain 

Grafisk plotter 

Modem 

Fastdisk 
4.5-18 MBytes ' 

RING: 
071-90122 
SA TT Electronics AlS 

EI t · Avd. Møre ec ronles 6024 Eidsnes 
Tlf. 02112 36 00 



I Lesernes markedl Terje Christiansen, Freiveien 71, 6500 .------------------------------

Kristiansund N. VIe-lO VIe-lO 
_______________ med kassettspiller, 16K RAM, Super ex- + kassettspiller og progr. kassett (Mind 

Lyn 48K pander, programmer's aid, EPROM- Twisters) ønskes solgt. Svært lite brukt, 

Lite brukt til salgs. Selges til programmerer, motherboard og en selges for kr. 3 000,-. 
høystbydende over kr. 4 000,-. Henv. mengde med bøker og programmer. Sel- Henv. Bård Brun, Pb. 20, 8436 
Per Ivar Hanssen, Borgveien 2b, 9400 ges till høystbydende over kr. 5000,-. Strengelvåg. Tlf. 088-323 72. 
Harstad. Tlf. 082-633 69. Ny pris ca. kr. 7 000,-. 

VIe-utstyr 
Programmer's aid og maskinkodemoni
tor selges for kr. 250, - pr. stk. Henven
delse: Terje Didriksen, Tlf. (02) 
27 4948 (e. kl. 16.(0). 

______________ Egil Stenberg, Kjøiavn. 31, 1370 Asker. ZX Spectrum 16K 
VIe-lO spill -------------- Fabrikkny og ubrukt, selges for kr. 

VIe-lO spill 
Kassett med 10 spill og programmer sel
ges kun kr. 30,-. Aslak Sveen, Dov
regt. 3, Aksnes, Oslo 1. Tlf. (02) 
35 3931. 

IS spill til VIC-20 selges samlet på kas- ZX81 l 995,-. Garanti medfølger. Henv. 

sett for kr. 160,- mot oppkrav. Skriv med 16K RAM og instruksjonsbok sel- Kjetil Hetland, Hestmyrveien 4, 5500 

eller ring til: Eivind Røhne, Karl Staafs- ges kr. l 000,-. Henv. Thomas Haugesund. 

v. 43, Oslo 6. Tlf. 02-19 13 83 Løkenhagen, Namsenveien 14 D, 3500 -----�-------

VIe-utstyr 
16K RAM selges for kr. 600,-. Ny pris 
er kr. 1 032,-. Henv. Erik Folkestad, 
Gamle Kongevei 147, 1720 Greaker. 
Tlf. 031-472 37. 

VIe-lO 
Tilsalgs for kr. 2 000,-. Henv. Svein 
Ulvund, Lekveb. 28, 5700 Voss. 

ZX81 
Med 16K RAM utvidelse og norsk in
struksjonsbok selges for kr. 1 250,-. 
Henv. Geir Bringsli, Lyngsethvn. Il , 
8610 Grubhei. Tlf. 087-526 87 (etter kl. 
17.(0). 

MiDd Twisten 

Hønefoss. 
. 

HARDWARE 
RO TEGNEARM FOR ZX81 ELLER SPECTRUM 

(ILLUSTRASJONER: SPECTRUM) 

RO TEC,NEARM ER SPESIELT UTVIKLET FOR ZX SPECTRUM. OG GIR DEG FANTASTISKE 
MULIC,HETER TIL VIRKELIG A DRA NYTTE AV DE GRAFISKE FUNKSJONENE TIL SPECTRUM 
NAR DU BEC,YNNER A BRUKE TEGNEARM VIL DU SNART OPPDAGE HVOR BRUKERVENNLIG 
UTSTYRET ER Oc, HVOR STOR �lAKT DU FAR OVER DATAMASKINENS GRAFIKK. 
DEN MEDFOLC,ENDE SOFTWARE KASSETTEN SETTER DEG I STAND TIL A TA I BRUK EN 
LANC, REKKE TEGNEFUNKSJONER. nu KAN GJENSKAPE KOMPLEKSE FIGURER pA SKJERMEN - I FARGE OG MED 
rOR��JlLLIC,E GRAD AV SKYGGELEGGING. TIL OG MED 3D PERSPEKTIVER. 
OPPGAVER SOM ELLERS VILLE VÆRE UMULIGE BLIR EN LEK Ril TEC;NEARM LAR D�G OGsA SKRIVE pA SKJERMEN I ØNSKET POSISJON. OGsA MED 
NORSKE �OKSTAVER (Æ. ø OG A GJENNOM 'UDG' FUNKSJONEN). 
OET FERDIGE BILDET KAN ENKELT �AGRES OG SENERE BRYKES I ANDRE PROGRAMMER. 
TEGNEARM ER OGsA TILPASSET LX81 MED BRUK AV 'PLOT FUNKSJONEN. 
RO TEGNEAR� ER PRESENTERT OG AVBILDET I HOBBYOATA NR.2 pA SIDE 6. 

HIlREK 

Spill for VIC-20 selges for kr. 85,- + 
porto. Henv. Inge Harry Olsen, Pb. 
188,9980 Berlevåg. 

fT "UNN FOR HOBBY- OG PROFESJONELL BRUK • • . . • •  ALT DETTE FOR BARE KR. 800,- 8\astrupe 

--�> . 
VIe-lO spill 

og bøker til salgs: Avenger og Road Ra
ce kr. 150,- pr. stk. Grafikk og lyd på 
VIC-20 (m/mastermind etc.) kr. 75,-. 
An introduksjon to Basic programme
ring kr. 30,-. Superexpander kr. 
350,-. 

-�. ���'-1 
e_ Ø.�. I 

-;:�-;'�;.;; ;;:�."""" , =: ,,",,::,;z�; -ml' l'OIi'!�" -- I rORSKUDD PORTOFRITT. ELLERS MOT OPPKRAV. POSTGIRO 4 . 
S
l

�NO KR.5.- I FRIMERKER FOR BROSJYRE MED ZX PROGRAMMER OG UTSTYR o DAGERS RETURRETT. • 

4 

50 �ROGRAMMER FOR 
KUN 17S,-KR 

Programsamlingen leveres på l.klasses kassett 
til følgende datamaskin�r: 

ut • ' 5 YK-j9 
SPECTRIJM ACØRN' 
.zxø, ATDV 
LVNX QRIC-l 
DRA&ON SHARP 
ATARI NEW BRA IN 
... ØØØA/B 

Programsamlingen består av: 

NIM 
OXO 
RATS 
PHASER 
TANKER 
GHOSTS 
HANGMAN 
PONTOON 
INFERNO 
BOGGLES 
PLANETS 
THIN ICE 
EXCHANGE 
OVERTAKE 
UNIVERSE 
DYNAMITE 
STARTREK 

Ved oppkrav 
tillegg 5 

SKI JUMP 
INTRUDER 
ATTACKER 
ORSITTER 
MOTORWAY 
THE FORCE 
JETMOBILE 
HIGH RISE 
PARACHUTE 
OLD BONES 
BLACK HOLE 
DERBY DASH 
SPACE-SHIP 
MAZE EATER 
SUBMARINES 
FORCE FIELD 
ZION ATTACK 

BARREL JUMP 
PLASMA-BOLT 
SPACE SEARCH 
LUNAR LANDER 
DO YOUR SUMS 
TUNNEL ESCAPE 
RADAR LANDING 
ROCKET LAUNCH 
SPACE MISSION 
IVASIVE ACTION 
SITTING TARGET 
GALACTIC ATTACK 
CANNONBALL BATTLE 
SMASH THE WINDOWS 
GALACTIC DOGFIGHT 

kommer porto og oppkravsgebyr i 

Postboks 1874 Vika 

OSlo1 

FARGE MONITORER 

Av høy kvalitet, direkte fra 
importør. 
Pris ekskl. moms 
14" Monitor. . . . . .. 2 850:-
20" Monitor . . . . . .. 2 950:-
Kontakt oss for nermere 
informasjon. 

Scandamatie AlS 
Aslien - 1745 Skjeberg 
Tlf 031·684 89 eller 687 57 

• 
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N ord isk data Cu p 20 

Apple I l  etter ansi ktslaftn ingen 24 
CM B 700 - en kontormaskin 30 
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Robotene kom m er 34 
Test av M icro Bee, Austral isk hobby maski n 38 
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M askinkode programmering 6 72 
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I PC fra I Cl 80 

TI KI-64 84 
M orseleser 88 

mikrodata 
Argang 2 nr. 6 juni 1 983 

Ansvarlig redaktør: 
Eirik Vågshaug 

Redaktør profesjonelle datamaskiner: 
Dr. Ing. Svein H. Skjellanger 

Redaktør hjemmedatamaskiner: 
Bjarne Bastiansen 

Annonser: 
Trond Erik Jattun 

Abonnement: 
Edit Vågsflaug 

Adresse: Mikrodata Postboks 621 4301 Sandnes 
Tlf (04) 66 6 1 2 

Mikrodata kommer ut hver måned, med unntak av sommerferien 
(juli/august), 1 0  nr. pr. år. 

Årsabonnement: 10  nr. koster kr. 1 78,- (inkl. moms). 
Løssalg: Kr. 20,- (inkl. moms) 

Det er forbudt å kopiere stoff/programmer fra dette bladet, uten 
til latelse fra Mikrodata. Ikke kommersielle dataklubber og skoler kan 
fritt bruke artikler i klubb-blader O.l. mot å oppgi kilde, og sende et ek

semplar til Mikrodata. 
Annonser, stoff og programmer må være oss i hende innen den 1 5. i 

måneden før utgivelse. 
Løssalg: Narvesen AlS og databutikker over hele landet. 

Annonsepriser: 
1/1 side kr. 4 800,-
1/2 side kr. 3 1 20,-
1/4 side kr. 2 060,-

+ M.v.a. 
Opplag: 20 000 

Redaktøren har 

ordet: 
Som dere ser har vi skiftet 

navn på bladet. Vi har også 
prøvd å få til et mer profesjo
nelt oppsett, skiftet skrifttype 
og lagt til en del sider. 

Jeg håper dere er fornøyd 
med resultatet, og vi lover å gjø
re bladet enda bedre i tiden som 
kommer. Grunnen til at vi sat
ser så sterkt er at vi til høsten 
venter å få konkurranse fra an
dre blader. I tillegg har vi inn
gått et lovende samarbeid med 
et verdensomfattende datafor
lag. Disse utgir datablader og 
aviser i over 30 land verden 
over. F.eks. Compterworld 
Norway, Mikrodatorn og Com
puterworld Sveden. 

Dette vil gi oss tilgang til ny
heter nesten før de har skjedd, 

DA TA TOPPEN 

Tall i parentes viser til forri
ge måned. 
Maskin 
1.(1) VIC-20 
2.(2) Spectrum 
3.(3) Com. 64 
4.(3) ZX81 
5.(6) ORIC-l 
6.(5) TI99/4A 
7.(8) Drag. 32 
8.(16)Col.Genie 
9.(l2)BBC 

10.(  IO)ABC-80 
10.(7) Lynx 
12.(9) Apple 
12.(16)TRS-80 
14.(11)Atari 
14.(l6)Kontiki 
16.(13)NewBrain 
16. (16)Casio 
16.(l6)PET 

070 
22,2(-4,3) 
16,2(-1,2) 
11, l (  + 1,0) 
10,2(-0,1) 

9,6( + 3 ,5) 
9,3( + 1,9) 
6,3( +2,4) 
3,0( + 2,8) 
2,4( + 1,4) 
1,8(-0,5) 
1,8(-2,7) 
1,2(-2,2) 
1,2( +0,2) 
0,9(-0,9) 
0,9( +0,7) 
0,6(-0,1) 
0,6( +0,4) 
0,6( +0,4) 

'og vi vil også ha tilgang til mye 
aktuelle datastoff. Navnet 
"Mikrodata" valgte vi for å 
kunne dekke mer enn bare hob
bymarkedet, så nå vil du også 
finne stoff om mer profesjonelle 
maskiner . 

Dette vil ikke gå på bekost
ning av hobbydatastoffet, og 
for å unngå det har vi fått med 
Dr. Ing. Svein Skjellanger til å 
ta seg av de profesj�nelle maski
nene. Han har før vært med på 
å starte Polyteknisk Revy og 
vært redaktør der i flere år. Vi 
ønsker ham velkommen til å 
være med å dra lasset som bare 
blir større og større! 

På datasiden ruller alt frem
over i akselrerende fart. Nor
disk datamesse som ble avholdt 
i Sverige i April viste.med an ty
delighet at Norden henger bra 
med. På den profesjonelle siden 
blir det produsert datamaskiner 
både i Sverige, Norge og Fin
land. Og det ser ikke ut til at vi 
henger etter resten av verden på 
noen måter. Nå begynner vi og
så å lage bra hjemmed�tamaski
ner, og det skal bli spennende å 
se om dette kommer til å bli en 
stor eksportartikkel for de Nor
diske landene. 

Nå blir det et par måneder 
til neste Mikrodata kommer ut, 
og i mellomtiden håper jeg dere 
vil ha en riktig god ferie. Kan
skje noen av dere har tenkt dere 
på Datacampingene som blir ar
rangert av NKI- og EDBskoIen? 

16.(-) MPF Il 
20.(l6)Jup. Ace 
20.(-) Lisa 

0,6( +0,6) 
0,3( +0,1 )  
0,3( +0,3) 

Denne gang er det en del 
endringer på listen vår. VIC-20 
synker raskt i popularitet, kan
skje det har noe å gjøre med den 
vanskelige leveringssituas]onen 
det har vært angående denne 
maskinen? Ellers er det en viss 
tilbakegang for ZX Spectrum, 
Lynx og Apple. 

. 

Størst fremgang viser 
ORIC-I ,  men også Texas TI 
99/4A, Commodore 64, Dra
gon og BBC er på fremmarsj. 
Den største overraskelsen var 
imidlertid Colour Genie som 
spratt opp fra 0,2 til 3,0. B$de 
ORIC og GENIE ble testet i nr. 
4, så disse testene har nok hatt 
en stor innvirkning på datatop
pen! 

5 
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Nordiske Mikrodafamessen: 

DRE OG ALLE-
REDE EN INsrlTUSJON 
Av Dmar Marand 

At folk er vanemennesker stemmer bra. Da bladet Mikrodatom i fjor 
tm'angerte Nordiska Mikrodatormiissan i Sollentuna messehaller så 
var det en stor sensasjoneU nyhet. 

I år opplevde såvel utstilleme som de drøyt 50 ()()() besøkende 
messen som en nødvendig institusjon. 

At messen har vokst betydelig 
siden i fjor merktes ikke 

minst på massemedias oppmer
somhet. Samme kvelden som 
messen ble åpnet hadde den sven
ske Dagsrevyen en reportasje om 
messen og dagen etter var det 
stort oppslåtte artikler i alle store 
dagsaviser. 

MANGE NYHETER 

På messen ble det f.eks. for 
første gang vist frem den nye 
Svenske mikrodatamaskinen fra 
Ericsson. Den har fått navnet 
"Step One" . 

De messebesøkende fikk også 
anledning til å se nærmere på den 
nye finske maskinen fra Nokia, 
som er en 16-bits maskin med 
ICLs flerbrukermuligheter. En 
fikk också anledning til å studere 
Osborns Executive og en mengde 
med nye hjemmedatamaskiner 
hvorav noen var så ferske at de 
kom direkte fra fabrikken bare 
noen timer før messen startet. 

TRANGT OM PLASSEN 

Når en skal bedømme hvor 
vellykket en messe er snakker en 
ofte om hvor mange besøkende 
som kan betraktes som "kvalifi
serte" kontakter. Dvs. kontakter 
som senere kan utvikles til 
fornøyde kunder. 

At messen var godt besOkt 
var det ingen som kunne unngå å 
legge merke til. Faktisk var det 

ofte så trangt om plassen at en ik
ke kunne velge sine egne veier 
gjennom messelokalet men måtte 
følge strømmen og hoppe av når 
en så noe av interesse. 

Desverre merktes det også på 
ventilasjonen at messehallen 
hadde flere besOkende enn den 
noen gang hadde hatt. Det var 
varmt og fuktig overalt med unn
tak, av hvem ellers, IBM, som 
hadde forutsett dette her med 
varme og utstyrt sin monter med 
en lokal air condition. 

Kjøligheten og premiæren 
for PC gjorde IBMs monter til en 
av de best besøkte under messen. 
Og for første gang bestod ikke 
IBMs besøkere bare av voksne 
industriledere men også av inn
slag av ungdommer helt ned i be
gynnelsen av tenårene. 

IBM hadde for første gang 
satset på spesielle datamaskiner 
som bare kjørte spill. Og ikke 
nok med det, en hadde koblet til 
skjermer som ikke ble solgt i Nor
den, Dette er en naturlig ting for 
andre firma, men i IBM sammen
heng er det uhørt: 

- Men også vi på IBM må ta 
hånd om de enormt interesserte 
mengdene med ungdommer som 
i fremtiden kommer til å styre 
over datamaskinene, Sa Sture 
Linn, PC-ansvarlig i en pause 
blant alle de ivrige spillerne. 

RIMELIGE PRISER 

Messens beste kjøp kunne en 
gjøre i Ericssons stand der en 
normal opprustet Step One kun-

ne kjøpes for en pris som må ha 
fått konkurrentene til å dra seg i 
håret. Hvor mange de hadde 
solgt ville ikke Bjarne Lindqvist 
hos Ericsson si, men han kunne 
ikke nekte på at salget gikk svært 
bra: 

- Men det er ikke rart sier 
Bjarne, hva vi tillbyr er en data
maskin på 1 28 Kb. med MS
DOS, skjerm og diskettenhet på 
640 Kb. x 2 for 21  800 kroner. 

SOLGTElDEN 

Om en i Ericssons stand kob
let isammen utstilling og salg så 
var en i det nystartede DataSwe
den i første hånd ute etter å selge 
sitt navn og ide: 

- Vi har lykkes i å skape så 
mye nyfikenhet om vårt firma 
gjennom annonsering og taxirek
lame at de fleste kjenner oss igjen 
på navnet, forteller Lars Sten
strOm hos Data Sweden. 

- Her har vi mulighet til å 
gjøre klart for mengder av men
nesker hva vi egentlig står for og 
hva vi selger. 

En annen utstiller som bekla
get seg over at han først måtte sel
ge inn sine produkter og navn på 
den idemessige måten var MI
CAs Jan Nilsson: 

- Selv om det er betydelig 
bedre i år enn i fjor, forteller han. 
Det virker nå som om folk begyn
ner å huske navnet og hva vi sel
ger. 

Og da mente han først og 
fremst den nye 16 Mbyte Win
chester med utrolig overførings-

hastighet som han så som sitt be
ste produkt. 

Også hos Moore P aragon var 
en glade over at datamodningen 
var blitt bedre. 

- Det er ikke det letteste i 
verden å vinne gehør for noe så I 
dOdt som blanketter i sammen
heng med at en må konkurrere 
med roboter og verdensnyheter, 
men det er skjønt å kjenne at an
svaret er stort når en legger frem 
det vesentlige i det å anvende rik
tige blanketter om en skal ha noe 
nytte av f.eks. å innføre datama
skiner på et kontor. 

PUBLIKUMS 
YNDLINGER 

Om en tar vekk hjemmedata
maskinene der det hele tiden var 
trangt om plassen så var messens 
mest velbesøkte kvadratmetere 
hos Gylling som viste frem hele 
Apples produktutvalg, og hva 
som var av størst interesse der var 
den gode presentasjonen av den 
nye LISA, som vi skal ta med en 
egen artikkel om i neste nr. 

Publikum ble visst aldri leie 
av å se på alt det utrolige denne 
kunne gjøre, og det beste var når 
en kunne hente frem en bosstøn
ne på skjermen og kaste et manu
skript som ikke kunne brukes i 
denne. 

Atari og Zenith var de eneste 
som viste frem roboter, som sik
kert fikk mange til å tenke på Hy
lands HOrna som viste til menig
mann at nå var data-alderen her. 
Og visst har disse robotene et 
grep om publikum selv om inte
ressen synes å være nedadgåen
de. 

Hos Atari ble det vist frem 
helt fantastiske spill, f .eks. ten
nis-spillere som kaster skygge når 
de springer frem og tilbake over 
skjermen, og hos Zenith ikke 
minst når den gjelder fargene, 
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Trun�1 ,ar del hos EricSSon der Bjarne Lindq,isl og frk. Erikson var. 

svalt og friskt. l BM kjørte med air condilion. 

Ved IBM:s monter sd 

I samtale med 
�n ofte Sture Linn 

unge spll/efanlaster. 

Lars Stenslrom var fOrnøyd: 

_ Flere og flere vet n6 hva Dala Sweden sl6r for. 

1 
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Ola Skaring viste stolt frem sin 
nyhet fra Holland. 

brukervennlig bildebehandlings
system. Stor interesse hos Zenith 
var det også for en skriver som 
lagde fine bilder og diagrammer i 
farger. 

FOR LITE FOR 
TEKNIKEREN 

En av dem som gjerne hadde 
sett mer tekniske utstillinger på 
messen var Ola Skaring fra Mo
lim Data som pratet seg varm om 
at Bullit sammen med CP/M 3.0 
var det absolutt raskeste som fan
tes på hele markedet: 

- Et operativsystem som 
fikk en 8-bits maskin til å slå nye 
16-bits maskiner med flere heste
lengder , som han selv uttrykte 
det. 

Ingen som besøkte Molims 
stand gikk derifra uten at Ola 
Skaring stolt hadde vist frem en 

programmerbar protokoll-kon
verter fra Holland med navn PIT 
og som for 8 ()()() kroner kunne 
klare det meste. 

En annen utstiller som syntes 
det fantes for lite for teknikkeren 
på messen var Rolf Carric på 
Microtech: 

- For mye smør og brød og 
for lite beregningsprogram var 
hans synspunkt. Det her må ut
stillerne gjøre noe med! 

Men helt misfornøyd var han 
ikke. Den nye Osborn Executive 
som kom mens messen holdt på 
vakte så stor interesse at all 
misnøyen bleknet. 

USKIKKELIG 
OPPFØRSEL 

I en av standene fantes det 
noen utstillere som helst ville 
være anonyme. Deres program 
var blitt manipulert av en gjeng 

med duktige men uskikkelige 
gutter i tenårene. 

Selv om det ikke burde vært 
mulig utenforstående hadde gut
tene tatt seg forbi flere koder etc. 
og lykkes i å ødelegge de fleste 
programmene. Blant annet et 
søke og finne program. 

- OK at de ville vise at de var 
dyktige og klarer noe som faktisk 
er svært vanskelig å få til, så er 
det ikke til å unngå et  en blir sur. 
Hadde de nøyd seg med å løse ko
den så hadde det vært en sak, 
men at de også skulle sende mye 
tull inn i terminalene er vanskeli
gere å tilgi . 

Utenom dette var en også i 
denne uheldige standen stort sett 
fornøyde med messen. Mange 
kvalifiserte kontakter var 
oppnådd. 

Minst like fornøyde var en 
hos Nokia og spørsmålet er om 
ikke denne standen også hadde 
messens mest fornøyde besøken
de. 

I 



d mer som søk og finn. 

antes såvel hjelpSOmme a 

I Mikrodatorns stand J 

Elegante herrer i Digitals monter. 

Denne sluttningen kunne en 
dra av at de hadde en drygt desi
metertykk bunt av kort som var 
utfyllt av besøkere som ville ha 
tilbud på den nye 16 bits maski
nen. Om det kom av at det ryktes 
at det fantes ekte finsk øl og bad
stu tilgjengelig hos Nokia eller 
om det var maskinen som var in
teressann skal være usagt. Det 
mest tyder da også på det siste al
ternativet. Det viste seg ved en 
kontroll at de nok kunne by på 
øl, men det med badstu var bare 
et av mange rykter som sirkuler
te. 

Men hos Nokia syntes en det 
med badstu var en god ide og mer 
eller mindre lovte å ta med det til 
neste år. Altså noe å se frem til, til 
neste år! 

MESSEN SKAL 
DELES OPP 

Sluttningen som arrangøren 

dro av årets messe, det finnes 
faktisk to, da Mikrodatorn i år 
arrangerte messen i sammen med 
LKD, var at suksessen nesten var 
for stor. 

50 utstillere måtte avvises 
p.g.a. plassmangel, og det var i 
trangeste og varmeste laget når 
det var inne nesten 15 000 besø
kende på en gang, tirsdag i følge 
messeprotokollen. 

For at det skal bli bedre plass 
og for at alle skal få se det som er 
å se ble det besluttet å dele messen 
i to. 

Derfor blir det i høst en Nor
disk hjemmeelektronikkmesse 
som starter den 30. september og 
som skal holde på i 4 dager i Sol
lentuna ved Stockholm. Neste 
Mikrodatormesse må en nok 
vente et helt år på. 

Fakta om messen 
8539 + 6583 + 12379 + 8454 

= 36 225 besøkende, som med 
alle gjentatte besøk tilsvarer ca. 
50000 " dagsbesøk" . 

På forslag av LKDs utstil
lingskommitte ble det foretatt in
tervju av 500 besøkende. Fra den 
ferske rapporten har vi hentet 
frem følgende fakta: 

Hele 61070 av de besøkende 
kom fra Stockholms området. 
Hele 87070 var interessert i data
maskiner for profesjonelt bruk, 
49070 i datamaskiner for privat/ 
fritidsbruk dvs. 36070 for begge 
gruppene. 16% kom fra bedrifter 
med maks 5 ansatte, 40% fra be
drifter med over 500 og 58070 med 
minst 100 ansatte. 85070 av de be
søkende var menn. 

A v gruppen som var interes-
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sert i profesjonelle maskiner kun
ne 81 070 helt eller delvis påvirke 
innkjøpsbeslutninger . Av samme 
gruppe besøkte ca. 8000 perso
ner messen for å gjøre innkjøp av 
datamaskiner/programmer og 
tilbehør. 88070 reiste på messer 
minst en gang pr. år. 31070 minst 
to ganger pr. år. 

Noe som ble savnet på mes
sen? Luft svarte 3070. Ta det rolig, 
det skal investeres 1 million til 
neste gang i luftkondisjonerings
anlegg. Mindre enn 1070 klagte på 
parkeringsproblemer, men hele 
tiden var det ledige plasser på ta
ket til Sollentuna centrum, 3 mi
nutters gangvei fra inngangen. 
Hvilken utstiller syntes du mest 
om? Flest stemmer fikk "Erics
son" - tett fulgt av flere av de 
store utstillerne. 

9 
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/v'ORDISK A1IKRO
SYSTE!\1 AlS 

har hatt stor suksess med å leie 
ut datamaskiner. Maskinen de 
leier ut er en TRS-80. I annonse
ne deres påstår de at denne er 
verdens mest solgte, men det 
gjør også Texas Instruments og 
Viking Microsystemer for TI 
99/4A og ZX8 1 . Men etter det 
vi har funnet ut overgås TRS-80 

SPECTRA VIDEO 318 

er bemerkelsesverdig med sin in
nebygde styrespak (kan også 
brukes som kursorkontroll). 

Ellers har den 32K ROM 
som kan utvides til 96K. Den 
har også 32K RAM som kan ut
vides til 144K. 

Maskinen er delvis en spille
maskin, og har egen port for 
plugg-inn-spill. Ellers har den 
1 6  farger, høygrafikk på 256 x 
1 92, 32 sprites og 3 lydkanaler 

og TI 99/4A av både VIC-20, 
Atari og ZX Spectrum mflere. 
Så jeg håper vi i fremtiden får 
mer ærlige annonser hvor det 
heller står ' 'En av verdens mest 
solgte datamaskiner" . 

Tilbake til TRS-80, leien for 
denne er fra kr 10,- pr dag. 
Det skulle vel bli kr 3 650,- per 
år. 

Kanskje det heller vi lønne 
seg å kjøpe en kontant for 
4 680,-1 

med synthesizermuligheter . 
Du kan velge mellom kassett 

eller diskett som eksternt lager . 
Når det gjelder kassettspilleren 
så har den stereohode, og du 
kan ha musikk eller stemme på 
den ene kanalen og data på den 
andre! 

Maskinen kan bygges ut til å 
bruke CPM med 80 tegn karak
terbredde. Av tilleggspråk kan 
du velge mellom LOGO, Pas
cal, Fortran, Cobol og PL- l .  

Pris: Rett over kr 2 000 i 
U.S.A. 

_ IIIJI: _ _152 .. 
. . ........ . 
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MIKRO DRIVE 
Det ser ut til at masselager nå 

skal bli tilgjengelig til en over
kommelig pris. 

Selv om Budapest Radio En
gineering fant opp micro kassett 
disk-drive i 1974, holdt resten av 
computer verdenen fast ved 5-
turns drives eller større. 

Men nå kommer altså Sin
clair, Sony og Hitachi med sine 
microdrives. Det har florert ryk-· 
ter om at Sinclairs versjon ikke 
er noen virkelig diskdrive, men 
Clive Sinclair vil bare si: "den vil 
gjøre samme jobb som andre 
drives". Prisen vil ligge på i50. 

Sony selger sin 3,5-tom til 
andre computer fabrikanter. 
Denne vil ha dobbelt så stor ka
pasitet som tradisjonelle 5 ,25-
tom disks', alikevel koste bare 
omkring noo. 

Hitachis' 3-tom vil være noe 
raskere, men til gjengjeld koste 

-noe mer . 
Når vi er inne på masse lager 

skal jeg nevne at den engelske 
matematikeren Bart Kahn har 
utviklet et permanent lager på 
9,9 Giga byte. Hele systemet er 
på 20 x 20 x 15 cm og kan over
føre 64 k på 250 nanosek. Syste
met bygger på kodning av data, 
slik at de lagres på en langt 
mindre plasskrevende måte enn 

ved tradisjonell lagring. Hemme
ligheten ligger altså i en matema
tisk formel som Kahn har utvik
let. 

Det som kan skje når et slikt 
revolusjonerende system dukker 
opp, er at de store industri-kon
sernene kjøper ideen for en klek
kelig sum, for så å legge hele ide
en på hylla. Dermed sikrer de 
den videre drift av det alerede 
eksisterende produksjons-apa
rat. Men om systemet skulle 
dukke opp på markedet, er det 
ventet å koste ca 150 000,-. 

Billige er heller ikke de mag
netiske bobble lager blitt. På det 
Norske markedet koster 1 M
bits' ca 10 000 kr. 

,. 

.,. 
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ter· nyheter· nyheter· nyhet 

DA 7A TILL GRU!V.\'
S":OLEV 

Oslo (NTB): .En datamaskin 
som skal brukes i skolen, må 
være fleksibel, den må ta inn 
nya språk, det må være mulig å 
utvide eller forandre den med 
tilleggskort eller tilleggsmoduler 
og den må kunne kommunisere 
med andre maskiner. 

Dette er noen av konklusjo
nene i et forslag som en arbe
idsgruppe har utarbeidet om 
generelle standardkrav for da
tautstyr til grunnskolen og vide
regående skoler. Forslaget er 
nylig overrakt statssekretær 
Olav Svartdal i Kirke- og under
visningsdepartementet . 

Forslaget gjelder standard
krav for utstyr som skal benyt
tes i et fremtidig forsøkspro
sjekt i skolen. Utvalget legger 
vekt på at datautstyret i skolen 
må bli mer varig enn spesielle 
billigvarianter som er låst fast til 
dagens øyeblikkelige begrensede 
behov. Dessuten må utstyret 
være robust, enkelt i bruk og 
driftssikkert . 

L YD/v/OD UL TIL Z);.'81 

J a, nå er det kommet ett lyd
modul som gjør at du får alle 
lydmuligheter du kunne ønske 
deg. Modulet er bygd inn i ett 
eget kabinett som også innehol
der høytaler , volum kontroll og 
inngang for å koble til pnnter 
eller 16K-RAM pakke. 

Denne enheten gir deg 3-ka
nals lyd som kan mikses i alle 
mulige varianter. Enheten blir 
programmert i Basic og det skal 
visst nok være en enkel sak å 
legge lyd til de programmene/ 
spillene du allerede har! 

- .-- --- .-�---- - -- ----- -"- -- ---

Det finske firmaet Nokia 
kommer i høst til å presentere en 
av verdens første komersielle da
tamaskiner med en fullstendig 
implementering av programm
språket ADA. Produktet går un
der betegnelsen MPS 10 og in
ngår i samme konsept som No
kia PC. 

Over hele verden arbeides det 
med - utvikling av kompiJato
rer for programmeringsspråket 
ADA. Et språk som bl.a. det 
amerikanske forsvaret har planer 
om å gjøre til sin standard, og 
dermed erstatte den jungel av 
språk som anvendes i dag. 

I dag finnes ingen ferdige 
ADA-produkter ettersom stan
darden ikke er klar ennå. Nokia 
har hatt ett meget intimt sam
marbeide med ADA's konstruk
tører og har derigjennom kunnet 
følge alle nyheter som har kom-

A/JA-MINI FRA NOKIA 
met . Om planen ikke går i lås 
skal ADA-standarden være klar 
nå i høst. Samtidig har Nokia sin 
MPS 10 klar. 

- I og med vårt nære sam
arbeide med konstruktørene av 
ADA regner vi med, meget snart • 

å kunne bli godkjent som mar- I 

kedsfører av ADA, sier Karl
Magnus. Heinrlchs på Nokia 
DAT i Sverige. 

- MPS 10  kommer til å ha 
kapasiteten til en super-mini. 
Den arbeider med bipolar bit
sliceteknikk, 32 bits og har 
dobble aritmetiske prosessorer. 

Prosjektet med MPS 10  star
tet allerede i 1 977 og har søkt seg 
fram allt etter teknikkens utvik
ling. Det Ethernetlignende net
verk, Nokia Netnet, som firma
ets PC kan tillsluttes skal også 
kunne ta imot MPS 10. Super
minen skal då fungere som en 

lokal mini-maskin med stor be
regningskapasitet. Nokias kassa 
og bank -terminaler kan også til
kobles Netnet og det er her MPS 
10 kommer inn i bildet. 

- MPS 10 er beregnet for 
store aplikasjoner, f.eks. banker 
og forsikringsselskaper, hvor 
man trenger store databaser til
gjengelig for et stort anntall ter
minaler. Vi kommer til å levere 
platlager i Gigabyte klassen. 
Opp till 5 Gb i 1985, sier Karl
Magnus Heinrichs. 

For denne typen applikasjo
ner kreves en stor tilgjengelighet 
og nesten garantert sikkerhet. 
Man anser på Nokia å kunne 
greie dette. Selvsikkerheten er til 
og med så stor at det amerikans
ke markedet anses som en selv
følge. 

1 1  
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Sharp leverer nå i Norge hele 
sin serie av hva de kaller "pocket 
computers" . Det mest sensasjo
nelle ved disse datamaskinene er 
som betegnelsen sier - deres 
størrelse. Den største maskinen, 
PC-1500, går lett ned i en jakke
lomme, og er samtidig-like knif
tig som langt større maskiner. 
Den har 16K ROM og 3 ,5K 
RAM . Prisen er kr. 2650,- eks. 
m.v.a. 

Tilleggsutstyret består av en 
4-fargers plotter-skriver, kassett
lager , RS 232 interface og 4K, 
8K og 16K RAM moduler. Den 
minste maskinen, PC-125 1  går 
faktisk ned i skjortelommen. Li-

kevel har den også fullt alfanu
merisk tastatur, 24 K ROM og 
4K RAM. Prisen er kr. 3100,
eks. m. v .a. Inkludert i prisen er 
også en termisk skriver med in
nebygget kassettstasjon for mic
rokassetter. 

For å gjøre serien komplett, 
lager Sharp sin PC-121 1 ,  "lille
broren" til PC-1 5OO. Til denne 
leveres også en matriseskriver og 
separat kassettlager . Maskinen 
har 2,5 K RAM . Prisen er kr. 
1250,- eks. m.v.a. 

Alle maskinene har innebyg
get en-linjes skjerm, og de pro
grammeres i utvidet BASIC. 

,\Ltf' BR. l/.\ 
Fra Danmark har vi fått til

sendt et nytt NewBrain tids
skrift .  Bladet utgis av NewBrain 
brukere og blir laget på idealis
tisk basis. Interessen for bladet 

har vært over all forventning, 
og bladet trykkes i et opplag på 
over 1000. 

Den danske NewBrain klub
ben er også interessert i norske 
lesere, så dere som har New Bra
in kan ta kontakt med: NB! ,  
Odinsgade 3 1 ,  DK-5000 Odense 

/.rVTRESSANT 
MicroBee er navnet på en ny 

mikro-datamaskin som kommer 
på det norske markedet i juli. 
Maskinen finnes i tre versjoner: 
16K, 3ZK og 64K. De to minste 
lar seg lett utvide til 64K. 

Med 64K-versjonen kan en 
kjøre CP/M-operativsystem. 16 
og 32K versjonene har 64 karak
terer på linjen, mens 64K gir mu
lighet for valg mellom 64 og 80 
karakterer. 

Grafikkmuligheten er impo
nerende med en oppløsning på 
256 x 5 12. 

Maskinen kan kobles til mo
nitor eller TV, og ved hjelp av et 
farge kort får en 26 forgrunns
og 26 bakgrunnsfarger . 

Maskinen har også innebygd 
høytaler som kan opereres fra 
Basic. 

MicroBee har tatt i bruk 
CMOS statisk RAM, disse blir 
mest brukt i større kostbare an
legg. Et lite innebygd batteri be
varer hukommelsen hvis nett
strømmen blir brutt. 

MicroBee egner seg utmerket 
til opplæring og tilfredstiller de 

vesentlige krav skoleverket har 
stilt til datamaskiner i skolen. 

Maskinen leveres med profe
sjonelt tastatur og norsk tegn
sett. 

Videre kan MicroBee oppda
teres med en 16 bits Motorola 
68000 microprosessor, og vil da 
være klar for operativsystemet 
ONIX. 

MicroBee vil være meget 
prisgunstig (fr ca 4000 til 6000 
kroner). Sammen med MicroBee 
vil en tilby enkel og dobbel 
diskstasjon, monitor, printer og 
et stort utvalg i programmer. 

En kan sette inn egen ROM 
for f.eks. Pascal og tekstbehand
ling. MicroBee er australsk, og 
den ble lansert på den australske 
marked i slutten av 1 982, og har 
allerede gitt kjente navn som 
Apple, BBC og IBM p.c. hard 
konkurranse. Den har slått gått 
an innen undervisningssektoren. 

MicroBee vil i Norge bli dist
ribuert av Info Consult, Pb. 1 l6, 
4120 Tau. Tlf. 04-44 65 90. Se 
ellers testen vi har i dette bladet. 



EDBSKOLEN 
SOMMERCAMPUS! 
Nytt i Norge: 

I USA och England har edb
ferie lenge vært et kjent feno
men. Alt fra de helt yngste til 
hele famillier har avsatt noen 
uker av ferien til å lære seg edb. 
Fra de helt luksusbet�pte med 
hotellopphold og egen datamsa
kin til teltleire hvor deltakerna 
samles rundt skolens datamaski
ner. 

Med den siste tids økende 
interesse for datamaskinen i 
Norge har også behovet for 
opplæring vokst frem. - Det 
viser seg at det ikke er fult så en
kelt å lære seg å bruke datam
skinen som enkelte leverandører 
gir inntrykk av. 

EDB-SKOLEN Sommer-
campus, -. tre uker i Grimstad 
for ungdom er et nytt tilbud i 
Norge. I første omgang har 
EDB-SKOLEN valgt å satse på 
ungdom i aldergruppen 1 6  til 
23 . Erfaringsmessig har yngre 
mennesker lettere for å tilegne 
seg kunnskaper om datamaski
nens vikemåte og programme
ring. Jo tidligere desto lettere. 

Denne litt spesielle innlæ
ringssituasjonen med innkvarte
ring på internat og en sosial 
ramme rundt en ellers krevende 
undervisning vil gjøre det lettere 
og enda morsommere å lære 
edb. Dette gjør at diskussjonene 
om edb vil fortsette etter under
visningen, - det være seg på 
båttur eller i Grimstads Skjær
gård. 

Selv om teoriundervisningen 
i hovedsak er basert på gruppe
arbeid legger skolen stor vekt på 
at den enkelte elev får god tid på 
å utvikle og prøve egne pro
grammer på skolens datamaski
ner. Kurset legger da også ho
vedvekt på undervisning i pro
grammeringsspråket BASIC, 
nettopp fordi dette er det mest 
anvendbare språket i forhold til 
hjemmedatamskiner som lanse
res på markedet. 

ØKENDE KUNNSKAP 
OM DATAMASKINENS 
BETYDNING I ÅRENE 
FREMOVER 

Skoleverket etterlyser edb-l�
rere og satser sterkt på å knytte 
til seg folk med kompetanse in
nenfor fagområdet . De få ung
domsskoler eller videregående 
skoler som tillbyr edb som valg
fag opplever en stor oppslutning 
på tross av tildels mangelfull 
undervisning og små muligheter 
for å gjennomføre en sådan. 

Selv om grunnskolene i liten 
grad tilbyr edb som fag, ser vi 
oftere att høyskolene ved opp
tak faktisk forutsetter grunnleg
gende kunskaper innenfor fag
området. Siste eksempel er 
Bedriftsøkonomisk Institutt 
(BI) som ved sitt 4-årige studi
um har kuttet ut edb med BA
SIC i sitt første år, fordi det for
ventes at en bringer med seg sli
ke kunnskaper fra grunnskole
ne. Endringer i arbeidsmarkedet 
samt en økende kunnskap om 
datamaskinens betydning i åre
ne fremover gjør at slike kurs 
blir mer og mer aktuelle. De 
fleste har allerede sett edb i en 
eller sammanheng, - det være 
seg i yrkeslivet eller i en utdan
ningssituasjon - og er ikke i 
tvil om at vi nå er på vei inn i et 
edb-samfunn. 

De færreste har anledning til 
å følge EDB-SKOLEN's dag el
ler kveldskurs ved siden av eget 
arbeid eller utdanning. Således 
ventes det at oppslutningen om 
EDB-SKOLEN's Sommercam
pus vil bli stor. 

KURSET: 

EDB-SKOLEN's I .  avde
ling, tilsammen 1 7  kurshefter 
hvorav de 7 første er Bruker
kurs og de 10  påfølgende en 
innføring i programmerings
språket BASIC. Derav grafisk 

fremstilling, sekvensiell og di
rekte aksess filbehandling. 

En vanlig dag vil bestå av 3 
timer teori med oppgaver/grup
pebesvarelser /praktiske ek
seinpler og deretter 3 timers 
praksis hvor elevene individuelt 
og i mindre grupper prøver egne 
utvilkede programmer samt 
skorens oppgver. I tillegg to til 6 
timers fri disposisjon av data
maskin. Hver klasse består av 
ca 25 elever og har en egen kurs
leder samt BASIC-lærer og as
sistent. Kursledere bor sammen 
med kursdeltakerne på Student
hjemmet. 

EKSAMEN: 

Kursdeltakerne kan valgfritt 
avlegge eksamen siste kursdag 
eller i løpet av høsten etter avta
Je med EDB-SKOLEN. Diplom 
/attest utstedes etter gjennom
føring av kurset. 

MI KRODATA N R  6 1 983 

FRITID: 

Kurset er krevende og stiller 
store krav til kursdeltakerne 
m.h.t oppfølging og oppgave
besvarelser. Fra ca. 1 200 til ca 
1600 avsettes tid til fritidsaktivi
teter. Dersom været ikke er pas
sende vil tiden bli benyttet til 
gruppearbeid/oppgavesbesva
reiser . Studenthjemmet stiller et 
begrenset antall båter og seil
brett til fri disposisjon for kurs
deltakere. 

Ved siden av EDB-SKO
LEN's avslutningsarrangement, 
("Skjærgårdscruise") vil det i 
helgene arrangeres skjærgårds
utflukt, rundtur i Grimstad, tur 
til Kristiansand og tur i dyreha
ven . Billetter til disse frivillige 
arrangementer betales av kurs
deltakere, men vil bli relativt 
rimlige. Dersom interessen er 
tilstede vil det arrangeres felles
turer på diskotek om kvelden 
m m. 

13 
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ADA pA 
MIKRODAI 

Artikkelen er hentet fra PP-Nytt 

"ADA vil bli det siste programmeringsspråk. Det vil 
bli 198O-årenes dominerende programmeringsspråk, og 

vil beholde denne posisjonen inntil det blir erstattet med 
automatiske programgeneratorer rundt år 2000. " Det er 
sterke påstander han kommer med, Jean lchbiah, 
ADA 's ''far''. Om de vil slå til, gjenstår å se, men at 
interessen for ADA er stor, er det ingen grunn til å tvile 
på. ADA er jo språket som skal kunne brukes til alle 
formål, og samtidig helst være bedre til disse formålene 
enn dagens programmerinsspråk er. ADA har mye til 
felles med Pascal, men i tillegg til alle Pascal's gode 
egenskaper, som f eks mulighet til å definere egne 
datatyper, har ADA Algol's blokkstruktur og PL/l's 
muligheter når det gjelder behandling av unntak 
(exeption handling). Dessuten har språket muligheter 
for en rekke kontroller i sanntid, og tanken med 
programdeler er en av grunnpillarene i ADA. 

ADA er et programmerings
språk som er standardisert 

fra begynnelsen. Dette kan virke 
som en begrensning, men et av 
hovedmålene med ADA har 
vært å kunne gjøre utvidelser i 
språket uten at en slik utvidet 
versjon av den grunn blir in
kompatibel med andre versio
ner. Portabilitet er nemlig et an
net av de målene man satte seg 
før arbeidet med å definere 
språket ble satt i gang. Dette 
gjelder uansett hvilken vertsma
skin det er meningen å bruke. 
programdelene tillater at even
tuelle utvidelser lett kan flyttes 
til nye maskiner. Programdeler 
(Library Packages) er noe helt 
spesielt for ADA. Dette er et 
bibliotek med programmer, og 
ethvert av disse programmene 
skal kunne brukes i et hvilket 
som helst hovedprogram. Der
med kan en tenke seg at en 

programmerers jobb kun vil be
stå i å lage et hovedprogram, og 
å sørge for at de riktige pro
gramdelene blir kalt opp. På 
denne måten kan det spares mye 
programmeringstid, samtidig 
som programmene blir lette å le
se. Disse to tingene var også vik
tige da arbeidet med ADA ble 
påbegynt. 

Ingen har til nå implemen
tert et fullstendig ADA-system 
med imgivelser som spesifisert 
av USA's forsvarsdepartement, 
men de første rene ADA-kom
pilatorene begynner nå å kom
me. Først ute på markedet var 
firmaet TeleSoft Inc. Admini
strerende direktør i dette firma
et er professor Kenneth Boxles, 
som utviklet UCSD-Pascal. Fir
maet Tele Soft Inc. har gått 
sammen med Renaissance Sys
tems, som har en god del erfa
ring med Motorola MC 68000-

systemet . Kompilatoren fra Te
leSoft er et subset av standard 
ADA, men firmaet er i gang 
med å utvikle en fullstendig 
standard ADA-kompilator. 
Denne ventes å være ferdig en 
gang neste år. Den nåværende 
kompilatoren mangler bare no
en få, lite brukte funksjoner, 
men slike viktige ting som 
ADA's multitasking-muligheter 
er til stede. Kompilatoren er 
skrevet i Pascal, og genererer p
kode på samme måte som 
UCSD-Pascal. P-koden blir 
derefter oversatt til vertsmaski
nens maskinspråk. Foreløpig le
veres kompilatoren bare med en 
68000-oversetter, men en 8086-
versjon ventes hvert øyeblikk, 
sammen med oversettere for de 
mest kjente prosessorer, og ver
sjoner for Digital Equipment 
Corp . 's V AX-maskiner og 
IBM's 370. 

Western Digital Corp . ,  som 
utviklet Pascal Microengine, var 
interessenter i Bowles' opprin
nelige firma Tele-Sofrware Inc . ,  
men har nå trukket seg, og vide
reutvikler Pascal Microengine 
på egen hånd til en ADA Micro
engine. Denne kompilatoren vil 
også kunne kjøres av systemer 
som er basert på S- l()()-bussen. 
Et annet S- l00 kompatibelt sys
tem kommer fra DigiComp Re
search . Dette firmaet kombine
rer 8- og 16-bits prosessorer, 
nemlig Z-80 og ADA Microen
gi ne (fra Western Digital). Siden 
ADA Microengine blir skred
dersydd for språket, bør den 
kunne tilby en av de største ek
sekveringshastigheter som kan 
kan få tak i. Men, den vil nok få 
god konkurranse når Intel 
Corp. kommer "med sin i APX-
432 en gang i 1982, for denne 
mikroprosessoren blir også ut-

INER 

viklet med ADA for øye. Akku
rat i øyeblikket ser det imidler
tid ut til at ADA Microengine 
blir brukt av de fleste firmaer 
som har kommet et stykke på 
vei med ADA. Advanced Digi
tal Products' PDQ3-maskiner 
kjører Bowles' opprinnelige 
ADA-system sammen med 
UCSD-Pascal. Imidlertid kan 
det godt tenkes at den første va
liderte ADA-kompliator kom
mer fra Intel. USA's forsvars
dept har nemlig bestemt at en 
ADA-kompilator må gjennom 
en hard valideringsprosedyre 
før den får lov til å bære ADA
navnet. På samme måte som 
med testing av maskinvare, vil 
hver ADA-kompilator bli testet 
m h t  riktighet og fullstendig 
kompatibilitet . Med en slik 
kompilator vil man kunne kjøre 
de samme programmene, ikke 
bare lignende programmer, på 
enhver maskin . Man vil også 
kunne få garantier for riktighe
ten av kompilatoren, noe som 
må sies å være et kjærkomment 
framskritt. 

Et firma som har gått en litt 
annen vei enn andre, er Sperry 
Univac. De arbeider med en in
terpreter for ADA, som de har 
kalt BOA. Denne vil gå på Uni
vac l l00-maskiner. Dersom ar
beidet går som det skal, vil man 
kunne skrive en AD.A".kompila
tor i ADA, og deretter konver
tere til maskinkode med BDA
interpreteren . 

Det er, som man sikkert 
skjønner, hektisk aktivitet på 
ADA-området, og om et halvt 
til ett år bør vi ha sett den første 
fullstendige ADA -kompilator . 
Deretter gjenstår det bare å se 
om Jean Ichbiah's påstander vil 
holde stikk. 

PP-NYTT Redaksjonen 





Fremtiden er forth 
Den stø rste stjernen på komputerh immelen . 

FORTH er et meget spesielt språk, 
det er lett å forstå både for kompute
ren og menneskene! 

For en nybegynner tar det bare 
noen få minutter å lære å regne med 
ACEen. Og de nye prinsippene den er 
bygd på, gjø r den så anvendelig at 
den gir deg anledning til å finne på 
dine egne utvidelser av det nye 
språket. 

pA den andre siden vil den minne
besparende kodede formen som er 
brukt til å lagre ditt program i maski
nen, gjøre at du kan kjø re program
mene svært raskt. Ofte kjø rer den pro
grammene mer enn 1 0  ganger så 
raskt som andre språk! 

P.g.a. dette er den ypperlig til f.eks. 
spil l ,  som nå kan lages direkte uten å 
gå om maskinkode! FORTH's unike 
kombinasjoner av fart, anvendelses
muligheter og lett programmering har 
allerede ført til at den er blitt tatt i bruk 
av såvel proffesjonelIe som av barn. 

Maskinen er forresten konstruert av 
de samme som konstruerte ZX Spec
trum, men så fant de på at de skulle 
lage en enda bedre maskin og så ble 
altsa svaret Jupiter Ace! 

Kontroll-struktu rer 
I F-THEN-ELSE, DO-LOOP, 

BEG IN-WHILE-REPEAT, BEG IN
UNTIL. Alle- kan mikses på alle nivåer. 

Operatorer 
Matematiske + ,  -, * ,/. 

Logiske AND, OR, NOT, XOR 
Sammenligning <, >, = .  

Jupiter Ace 
--

Nå i Norge 
• 

* Revolusjonærende nytt program-

illiill&��meringSSpråk : FORTH . 

� * tastatur med trykktaster. 

* Brukerdefinerbar høy-grafikk 

Pris: 1980,-
+ Frakt og eksp.gebyr. 

Forelø pig kan vi levere 
50 program kassetter. 

Be om brosjyre. 
1 6K RAM og 
48K kommer 

• 

Nytt programmeringsspråk 
FORTH : 
Jupiter Ace er langt foran alle andre 
hjemmekomputere med sitt nye revo
lusjonærende programmeringsspråk 
som de kaller « FORTH» .  

Noen komputerspråk er lette å for
stå for mennesker, andre igjen er lette 
for komputeren å forstå. 

* Programmerbar lyd-generator. 

* Rask kassett-interface. 

* ASe I l ,  STORE og små 
bokstaver. 

* 24x32 blinkefritt display 

Tekniske data 
Hardware: 
Processor/lager 

Z80A 3.25 MHz . 
8K bytes ROM 
3K bytes RAM 

Input 
40 knappers 
tastatur med auto repeat 

Output 
32x24 karakterer 
høyoppløselig 
grafikk 
UHF kanal 36 

FORTH blir ferdig først! Klipp ut eller bruk bestill ingskortet midt i bladet 

O Vennligst send informasjon om Jupiter Ace Sammenligning mellom en del computere. Tallene står for hvor mange sekund 
det tar for å utføre programmene tusen ganger. 

Program type Jupiter BBC VIC Spectrum ZX81 (Slow) 
ACE Micro 20 

Tom løkke 0. 1 2  0.67 1 .3 4.2 1 7 .7 

Skriv ett tall 7 .5 1 3.5 26 1 9  430 

Skriv ett tegn 0.62 1 .3 3.1 7.5 24 

Legg sammen 
to tall 0.45 1 .4 5.5 7.5 28 

Multipliser 
to tall 0.9 1 .6 6.5 7.5 32 

P.g.a. vanskeligheter med å lage direkte like program, må disse målingene 
bare bli tatt som en guide. 

O Jeg bestiller hærved . . . . . . . . . . . . .  stk. Jupiter Ace 
1 0  dagers full returrett 

Navn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Adr. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Postnr./sted : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pris: kr. 1 .980,-
+ Frakt og eksp.gebyr 

ARWO A.s 
Box 2270 
3701 SKIEN 

FORHANDLERE S0KES OVER BELE LANDET 
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MINOX 35 GT
VERDENS MINsrE 
KAMERA FOR 
35 MM FIIM 

Den tyske fabrikken Minox 
har hatt stor suksess med sitt 
kompaktkamera - Minox 35 
GT. Over 20.000 er solgt her i 
landet av Minox-kameraene. Ka
meraet er virkelig av lommefor
mat. Det veier kun 190 g, og må
lene er 3, 1 x 6, l x 10 cm, altså 
nesten som en sigarettpakke og 
går med letthet ned i en skjorte
lommel 

Kameraet kan benytte film 
med hastigheter fra 25 til 400 
ASA og har eksponeringshastig
neter fra 30 sekunder (l) til 
1 /500 sekund. Blenderen går fra 
16  til 2,8 og brennvidden er 35 

-

mm. Minox 35 GT har innebyg
get lysmåler , motlysknapp og 
selvutløser . Apparatet bruker 
vanlig 24 x 36 mm film. 

Kameraet er like godt egnet 
for amatører som for prosesjo
nelle fotografer. Jeg har selv 
brukt Minox i en årrekke med 
meget gode erfaringer. Bildene 
blir ofte like gode som om de var 
tatt med et speilreflekskamera 
(som er mye større og tyngre å 
bære med seg). 

Den profesjonelle fotografen 
Ragge Stand har bl.a. benyttet 
Minox 35 GT i forbindelse med 
en stor brosjyre fra Hotell 

SPEIaROGRAF 
Vi lever i en teknologisk ver

den. Teknikken omgir oss på alle 
kanter og får stadig mer inflytel
se på vår hverdag. Det seneste 
tilskuddet i så måte er datama
skinen. Datamaskinen har fun
net mange anvendeises områder 
og har bl.a. bidratt til å forbedre 
en mengde apparater, deriblandt 
også masse-spektrografen. 

For de som ikke vet hva en 
masse-spektrograf er skal jeg gi 
en liten forklaring. Som kjent er 
allt stoff bygget opp av atomer. 
Det finnes ca. 100 forskjellige og 
disse er byggestener i større en
heter som kalles molekyler. Mo
lekylenes kjemiske egenskaper er 
bestemt av hvilke atomer de be
står av og hvorledes de er satt 
sammen. Deres oppbygning er 
derfor av største interesse for en 
kjemiker, men det å fmne ut av 
sammensetningen kan være en 
svært omstendig prosess, i alle
fall om man benytter seg av kje
miske teknikker. Det ble derfor 
utviklet et aparat for å hjelpe 
kjemikeren i dette arbeidet. 

Navnet masse-spektrograf 
kommer fra de tidligere versjo
ner som er basert på lys fra for
brenning av materialet som skal 
analyseres. Lyset blir sendt gjen
nom et prisme og brutt mot en 
fotografisk film. Alle atomer 

sender ut lys når de varmes opp 
og dette lyset er så karakteristiskt 
for hvert atom at det kan betrak
tes som atomenes "finger av
trykk'. Lyset som består av flere 
frekvenser vil, når det sendes 
gjennom prismet bli splittet opp 
og fremkommer på filmen som 
et antall striper (forskjellig for 
hvert grunnstofO. Filmen blir så 
sammenlignet med en skala som 
dekker hele spekteret og hvor al
le atomenes "finger avtrykk" er 
markert. Dermed kan man ved å 
gjennfinne alle linjene som er re
gistrert på filmen finne ut hvilke 
atomer materialet som analyse
res består av. 

Denne metoden er imidlertid 
noe usikker og det er derfor ut
viklet en forbedret versjon som 
baserer analysen på atomenes 
forskjellige vekt, istedet for lyset 
de sender ut (lyset produseres 
egentlig i en lysbue frembrakt 
mellom to elektroder hvor den 
ene elektroden er materialet som 
skal undersokes). Denne løsning
en er langt mer avansert (se bil
det) og krever en datamaskin til 
å beregne resultatet. 

En liten mengde av material 
som skal analyseres blir sendt 
inn i et kammer hvor molekylene 
under påvirkning av ekstrem høy 
spenning blir revet i stykker. På-

Grand. Han kan ikke få fullrost 
kameraet nok. Spesielt fremhe
ver han motlyskorreksjonen, 
som han er meget godt fornøyd 
med. Han har også benyttet 
langtidsautomatikken (opptil 30 
sekunder) en hel del i forbindelse 
med nattfotografiering. "Resul
tatene er imponerende. Ingen 
andre kameraer kan måle seg 
her! "  Og han gir et godt råd for 
stemningsfotografering om nat
ten: "Sett kameraet fra deg og 
still inn avstanden (f.eks. 5 mm) 
og blenderen (f.eks. I l). Du får 
da skarpe, fine bilder fra 2 m til 
uendelig."  

Fotolinjen ved en av våre yr
kesskoler er også meget godt for
nøyd med dette lille kameraet. 

De fleste elevene har et speil
reflekskamera + Minox. Man 
fremhever der særlig fordelen 
ved at et lite, uskyldig utseende 
kamera ikke skremmer folk så 

Masse-spektrograjen på Stavanger DH. 

virkningen er faktisk så strek at 
elektronene som går i bane om
kring atomkjernen blir revet 
vekk. På grunn av elektronene's 
ubetydelige vekt, vil de ikke få 
noen innflytelse på resultatet. 
Det er faktisk av største betyd
ning for analysen at de fjernes, 
fordi atomkjernene eller ionene 
som de kalles skal, etter at de er 
skutt ut fra kammeret, åvbøyes i 
et kraftig magnetisk felt. De 
tyngste atomene blir avbøyt 
minst og de letteste mest. Ved å 
regulere felt styrken i magnetfel
tet kan man "sile ut" ioner med 
forskjellig vekt. Vil man for eks. 

lett som et speilreflekskamera 
slik at der er lettere å få gode, 
naturlige bilder av mennesker i 
aktivitet. 

Forbrukerrapporten presen
terte en test av kompaktkamera
er på forsommeren i år. Under
søkelsen var et samarbeid mel
lom de fleste forbrukerorganisa
sjonene i Europa. Der konklude
rer man med at kompaktkame
raene ofte gir like gode bilder 
som speilreflekskamera. Minox 
35 GT får stort sett god karak
ter, men man er ikke helt fornø
yd med holdbarheten og 
funksjonsevnen ved lave tempe
raturer. Fotobladene i Norge og 
Sverige rangerer imidlertid dette 
kameraet stort sett på topp i sine 
tester. 

Konklusjon: Meget god kva
litet og et særdeles 

'
hendig for

mat. 

undersoke om det fmnes oksy
gen atomer i molekylene som an
alyseres, gjøres magnetfeltet ak
kurat kraftig nok til at oksygen
atomene (atomvekten er jo 
kjent) blir avbøyd i riktig vinkel. 
Etter avbøyningen har de kurs 
for et nytt kammer hvor deres 
ankomst blir registrert og opp
lysninger om mengden av regist
rerte atomer blir sendt til data
maskinen. Denne beregner så, ut 
fra den mengde materiale som 
opprinnelig ble sendt inn, hvor 
mange oksygen-atomer hvert 
molekyl består av. 

Bjarne 

1 7  



M I KRODATA NR 6 1 983 

18 

EN TID FOR 
REGNS 
KONTORENE? Svem H. Skjelmnge 

Intervju med en nestor innen EDB-regnskap. 

Mikrodatamaskiner med ef
fektive og brukervennlige regn
skapsprogrammer vil sannsynlig
vis føre til at regnskapsbyråenes 
klienter etterhvert vil finne det 
hensiktsmessig å utføre en del 
regnskapsoppgaver selv. Maski
nen er nå blitt så billige, drifts
sikre og enkle å bruke at stadig 
flere små og mellomstore indu
stri- og handelsbedrifter vil gå til 
anskaffelse av eget EDB-utstyr. 
"Dette kan komme til å utgjøre 
en stor trusel for de tradisjonelle 

regnskapskontorene, d.v.s. de 
som ikke tilpasser seg raskt til 
den nye teknologien," hevder 
Kjell Stenberg, leder av Stenberg 
Revisjon og Regnskap A/S. 

Kjell Stenberg er en nestor 
innen EDB-regnskap. Han har 
vært i regnskapsbransjen i over 
30 år, og har vært formann i 
Østlandsavdelingen av Norske 
Regnskapsbyråers Forening, 
medlem av hovedstyret og for
mann i foreningens EDB-utvalg. 

- Hvor lenge har du drevet 

med databehandling? 
- Det må være over 20 år. 

Jeg begynte i begynnelsen av 
6O-årene en gang - med hull
kort og hullbånd, som ble be
handlet på en datasentral. 

- Da var du tidlig ute? 
- Ja, jeg var den første på 

regnskapsbyråsiden. Jeg la opp 
et off-linesystem for regnskap og 
overførte data via modem til da
tasentral og tilbake til egen skri
ver. I denne tiden var jeg veldig 
ivrig for å markedsføre disse nye 

tilbudene og skrev en masse ar
tikler i tidsskifter om emnet. Jeg 
tok også kontakt med konsulent
firmaer for å få dem interessert. 

Annerkjente revisorer ble 
trukket inn i arbeidet for at 
programmene skulle bli hensikts
messige og korrekte ifølge nor
ske lover og norsk regelverk.  
Dette samarbeidet har jeg hatt 
stor glede av opp gjennom åre
ne. 

Dette var det jeg vil kalle 
"kassettalderen" med off-line-

It 

• 



. . 

• 

systemer. 
- Men så kjøpte du egen 

maskin? 
- Ja, off-line-systemene ble 

for sene og tungvinte, og jeg 
gikk til anskaffelse av en minida
tamaskin i millionklassen. Dette 
ga meg helt andre og nye mulig
heter. Og jeg fikk utviklet regn
skapssystemet RALF, som står 
for Regnskap, Analyse, Lønn og 
Fakturering - et meget omfat
tende system for minimaskiner 
med stor sentralhukommelse og 
stort lager. Det er forresten ut
viklet flere meget gode regn
skapsprogrammer for minima
skiner, men for mindre brukere 
faller disse programmene dyre. 
Min erfaring er at maskiner av 
denne størrelsesorden ikke vil 
være like aktuelle i fremtiden for 
regnskapskontorer og mellom
store bedrifter. 

- Så nå har du gått over til 
mikrodatamaskiner? 

- Ja, neste fase var over
gang til mikro. I flere år testet 
jeg en rekke maskiner med tilhø
rende programvare. I løpet av de 
siste årene har det vært utviklet 
en uoversiktlig mengde mikroda
tamaskiner, først og fremst i 
USA og England, og senere også 
i Japan. Dette har ført til forvir
ring blandt brukerne. Og inntil 
nylig har det egentlig bare eksis
tert ett operatisystem for mikro
maskiner, nemlig CPIM (Cont
rol Program Micro). De fleste 
brukerprogrammer er lagt opp 
for CP 1M-kompatible maskiner. 
Da andre operativsystemer et
terhvert dukket opp måtte man 
lage ny programvare "helt fra 
bunnen av" . 

Den største svakheten ved 
CP 1M kommer frem ved fler
brukersystemer hvor man bruker 
en multiversjon av CP 1m kalt 
MP/M. MPIM har nemlig i rea
liteten aldri funksjonert tilfreds
stillende. I de senere år er det ut
viklet en rekke andre operativ
systemer både for 8 bits og 16  
bits maskiner. 

- Er noen av disse etter din 
mening bedre enn CP 1M? 

- Ja, helt avgjort! Vi har 
vært så heldige å få igang et sa
marbeid med amerikaneren Ger
ry Berger, som har utviklet et 
meget effektivt operativsystem 
- BRIDOS. Berger er nå bosatt 
i Stockholm, og det praktiske 
samarbeidet fungerer utmerket. 

BRIDOS er kanskje det mest 
avanserte operativsystemet for 

mikrodatamaskiner på markedet 
idag. Systemet vil nå bli lansert 
på det internasjonale marked av 
det kjente amerikanske software
huset " Lifeboat" . Den største 
fordelen ved BRIDOS er en fler
dobling av hastigheten for alle 
typer databehandlingsoperasjo
ner . Søketiden på diskett er 
f.eks. max 0,2 sekunder. Datafi
lene lukkes automatisk og øye
blikkelig, og strømbrudd forår
saker derfor ikke tap av data. 
Systemet benytter dynamisk file
håndtering som gir 30 prosent 
bedre utnyttelse av lagringsme
dia. Filestørreisen er i praksis 
ubegrenset - opptil 64 Mb. Den 
aller største fordelen ved BRI
DOS har man ved flerbrukersys
temet, som opererer like hurtig 
for flere brukere samtidig som 
for en. Alle programmer skrevet 
i CP 1M kan oversettes til BRI
DOS av et eget oversettelses
program, som i løpet av noen 
minutter bevirker at tidligere 
CP 1M-baserte programmer blir 
langt raskere. 

- Hvilke maskiner er BRI
DOS utviklet for? 

- BRIDOS er pr. idag bare 
utviklet for og gjennomprøvet 
på den japanske mikrodatama
skinen IBEX. 

- Den samme maskinen 
som de er blitt stående ved? 

- Ja, utgangspunktet både 
for meg og Gerry Berger var at 
IBEX allerede for to år siden var 
den mest solgte japanske mikro
maskinen i Europa. 

- Hva er dine erfaringer et
ter å ha testet maskinen i flere 
år? 

- Det dreier seg om en hel 
serie mikromaskiner, både 
enbruker- og flerbrukermaski
ner. Selve maskinene trenger i 
praksis ingen service. J eg har 
aldri hatt noen feil på hardware. 
Maskinene holder avgjort det de 
lover. De har til og med funksjo
nert prikkfritt på en støvfylt ce
mentvarefabrikk, midt i produk
sjonslokalene. IBEX-maskinene 
er ikke ømfindtlig for statisk 
elektrisitet og tåler temperaturer 
mellom - 20°C og + 60°C. 

De siste utgavene av enbru
kersmaskinene har modeller med 
opptil 5 Mb innebygget lager 
pluss 5 . 1 /4" diskettstasjon med 
800 kB kapasitet. Flerbrukerma
skinen kan få nær sagt ubegren
set lagerkapasitet inklusive ut
skiftbare lagre. 

- Er din egen bransje -

regnskapskontorene åpne 
overfor denne nye teknologien? 

- Hittil har både revisorer 
og regnskapskontorer forholdt 
seg awentende. Revisorerne har 
med god grunn ventet på prog
ramløsninger som dekker de mer 
krevende reglene innenfor aksje
og regnskapslovgivningen. Sam
menlignet med mange andra 
land har vi i Norge en del spesiel
le krav, f.eks. påbud om å ta va
re på kunde-, leverandør og ho
vedboksspesifikasjoner for minst 
l år tilbake. De kjente utenland
ske programmene tar ikke vare 
på historiske reskontrofiler , men 
sletter disse etter en post -mot
post -rutine. Regnskapskontore
ne har i langt tid hatt samarbeid 
med de store datasentralene med 
off-line-rutiner pr. post eller da
tanett . Datasentralene bearbei
der dataene, og regnskapskonto
rene må så korrigere for oppståt
te feil og tilleggsposteringer . 
Denne typen databehandling er 
etter min mening tungvint og det 
var derfor vi gikk over til å be-
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ny.tte egen minimaskin for 5 år 
siden. 

- Spørsmålet er om ikke de 
enkelte firmaer nå med fordel 
kan foreta en stor del av regn
skapsarbeidet selv på små og ri
melige mikrodatamaskiner. Sær
lig når det gjelder fakturering og 
kundebehandling er det viktig at 
arbeidet foregår løpende fra dag 
til dag uten forsinkelser (høyt 
rentenivå). I praksis vil en hvil
ken som helst bruker være istapd 
til å anvende de informative, 
brukervennlige programløsning
ene med avansert skjermbilde
håndtering etter en meget kort 
opplæring. 

Regnskapsbyråene på sin si
de har en viktig funksjon med å 
koordinere det hele og dertil rett
lede ved mer kompliserte rutiner 
innen økonomiske styring og 
planlegging både for handels- og 
industribedrifter. 

En ny tid er kommet for 
regnskapskontorene . . Men vil de 
se skriften på veggen i tide? 

• 
19 



ordisk mikrodatacup 
sammen et tremannslag, mamma, .pappa, 

barn, kamerater, tre arbeidskamerater, 
....-. noen andre. Vær med å konkurere om en jor----+-_, 

den rundt reise for alle tre . 
....-. I begynelsen er det så lett at alle kan delta, men 
t------- det blir vanskeligere ettersom du lærer under- --+--

• 
veIS. t-------
Påmeldings frist: senest 15  Oktober 1983 . 

t------- pS send gjeme et bilde av laget. 
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GENIE COLOUR 
søker forhandlere over hele landet. 

Kontakt: T& T ELECTRONICS Olav Kyrres gt. 4, Oslo 2 
el ler: Terie Olsen på tlf. : 35 52 53. 

APN INGSTIDER: 
Mandag-Fredag : 
kl .  08.00-1 9.00 

Lørdag : 
kl. 09.00-1 5.00 

T IL BY'l'RIRl'C 
2 00 m .  

'FRITHJOF �RNgREK �LECTRONIC;J3 

FRITHJOF ARNGREN ELECTRONICS AlS 
P. O. Box. 203, Skøyen, Oslo 2, 
Drammensveien 1 58, Sjølyst, Oslo 2, Norge 
Tlf. 02-55 70 55 
Elektronisk Besti l l ing tlf. 55 70 57 
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APPLE II HETER ETTER 
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Med innebygd PAL-generator� 64K minne som kan 
utbygges til 128K� nesten fullstendig kompabilitet med 
Apple II� nytt tastatur og kabinett samt bedre grafikk 
og telestbehandlingsmuligheter blir et gammelt men 
godt produkt ennå bedre. 

A PP LE Ile heter oppfOlge
�en til den gamle kente 
APPLE Il  som har vært på 
markedet siden 1977. For nesten 
samme pris får vi en maskin 
som ser ut og "føles" som en 
APPLE Il men som savner en 
del av dens begrensninger: den 
bare 40 tegn brede skjermen, 
tastatur av Telekstypen og mak
simum 64K RAM (som slett ik
ke ble betraktet som lite for fem 
år siden). 

Bokstaven "e" står for "en
chanced", forsterket og gir en 
treffende beskrivning. I stedet 
for å bygge opp en ny maskin 
"fra bunnen, har Apple valgt å 
innføre en lang rekke modifise
ringer og forbedringer på den 
gamle maskinen. Dette har re
sultert i et produkt som ikke ba
re er utseendemessig lik den 
gamle men til og med er kompa
tibel med nesten all dens ekst
rautstyr og programmer samti
dig som den gir betydelig mer 
valuta for pengene og er mo
dem etter dagens krav. 

FAKTA 

Standardversjonen leveres 
med 64K minne, en ROM-ba
sert Basictolkning fra Microsoft 
og sju tilkoblingkontakter for 
ytre enheter. Bildeskjermen vi
ser 24 linjer med 40 tegn. Det 
finnes både små og STO RE 
bokstaver . Produktets høye 
kvalitet lyser igjennom. Kabi
nettet er utført delvis i metall 
for å effektivisere støydemping
en. Tilkoblingskontaktene er 
forlagt til baksiden på en syste
matisk måte; de dekkes av små 
plastplugger når de ikke brukes . 

Tangenbordet inneholder 
samtlige 1 28 ASCII-tegn. Tasta
turet er en forbedret versjon av 
APPLE IIIs bord. Tastene er 63 
i antall mot APPLE Ils 55. For
skjellen kan synes å være liten 
men de gjør tastaturet mye lette-

re å anvende, spesielt ved retting 
eller tekstbehandliing. To uvan
lige men interessanne taster er 
"Open-Apple" og "Solid-App
le".  Ved samtidig trykk på 
Control, Open Apple og Reset 
sendes data på slump til hver si
de av minnet og deretter simule
res fullstendig nystart av syste
met, dette er for å beskytte 
program fra kopiering av andre. 
Nedtrykking av Control og S .A. 
først og Reset etterpå starter 
selvtestingsprogrammet . 

I motsetning til Apple Il  in
neholder ikke tastaturet noen 
avkodingskretser - de er flyttet 
til hovedkortet . Ett ROM-min
ne registrerer tastaturtrykk og 
kan byttes ut for å tilpasses 
utenlandske tegn (hvilket spesi
elt betyr smertefri innføring av 
Æ, ø og Å). 

80 TEGN PR. LINJE 

Som sagt før har standard
versjonen bare 40 tegn pr. linje. 
For den som vil ha 80 tegns lin
jer finnes det to ekstrakort å 
velge mellom. Det ene er helt 
enkelt et tekstkort; det andre in
neholder 64K ekstra minne. 
Begge kortene er bare lagerkort; 
all annen elektronikk er allerede 
innebygd i standardversjonen. 
Med rett bryterinnstilling kan en 
faktisk få maskinen til å vise 80 
tegn pr. linje selv uten ekstra
kort; da vises hvert tegn to 
ganger. 

Det minste ekstrakortet er 
ikke noe annet enn en 1 K
ROM. Ekstra minne behøves et
tersom skjermelektronikken vi
ser 80 i stedet for 40 tegn innen 
samme tidsrom. Den tvinges alt
så til å søke av minnet i dobbel 
fart . Hvis maskinens primær
minne hadde blitt benyttet , 
skulle det ikke bli noen minnes
ykluser til overs (sånn blir det 
faktisk gjort i Sinclairs ZX81 , 
som enten kan vise informasjo-

nen på TV-skjermen eller bear
beide den, men den kan aldri 
gjøre begge disse tingene på en 
gang.). Apples konstruktører 
løste dette dilemmæt på en opp
finnsom måte. 

Skjermelektronikken avleser 
primærminnet i 40 tegns takten. 
Den leser da samtidig inn tegn 
fra det ekstra IK  minnet og vi
ser vekselvis tegn fra primær
minnet og fra ekstraminn�t. 

Eldre typer av 80 tegns ekst
rakort for Apple Il kan omgjø
res for å sikre kompabilitet med 
eksisterende programmer. Det 
finnes en del spesial-komman
doer. Control-R resulterer 
f.eks. i at maskinen bare skriver 
STORE bokstaver med unntak 
av tekst mellom gåseøyne. Dette 
er praktisk når du skriver inn 
program siden Applesoft Basic 
og Dos 3 . 3  aksepterer bare 
STORE bokstaver, strengvari
abler unntatt. 

FARGEGRAFIKK 

Apple Ile har fargegrafikk 
som standard. Videoutgangen 
passer både den amerikanske 
NSTC og den europeiske P AL
standarden. Tilpasningen til en 
av standardene skjer ved pro
duksjonen men kan lett endres. 
Lik Apple I l  har Ile modellen to 
innstillingsmuligheter , lav- og 
høyoppløsning. I lavoppløs
ningsmoden arbeider maskinen 
med 1 6  farger og 40 x 48 matrise 
eller 40 x 40 matrise og 4 linjer 
med tekst. Høyoppløsningsmo
den har som standard 280 x 292 
punkters bitavbildet matrise 
med halvpunkts skiftlogikk. Be
roende på hvilket program som 
anvendes kan denne instillingen 
gi begrenset 560 x 192 sort/hvitt 
grafikk, ubegrenset 280 x 1 92 
s/h, 140 x 1 92 begrenset grafikk 
i seks farger. Dette minsker til 
1 60 punkter vertikalt hvis en vil 
ha 4 tekstlinjer. 

Med noe av tekstkortet for 
80 tegn får vi en fordobling av 
grafikkapasiteten på kjøpet . 
Det minste kortet kommer til å 
fordoble mulighetene bare l 
lavgrafikkmoden. Med det store 
kan en f.eks. få ikke mindre enn 
140 x 1 92 punkter i seksten far
ger. 
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KTSLynNINGEN APPLE Ile 

--..--... -

Skønne farger på bildeskjermen og dette som standard. Det er en av de store nyhetene på Apple Ile. 
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Bakplaten er helt ny og isolert, og endelig slipper en å ta av lokket for å tilslutte ekstrautstyr. Alle tilslutninger er lagt til baksiden. 

Tar en av lokket ser en direkte at det handler om en ny Apple. Antallet kort er minsket selv om kapasiteten er øket. 
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KOMPABILITET 

Kompabilitet med Apple Il 
er noe som I le-modellen står og 
faller på når det gjelder salgbar
heten. Det finnes flere tusen 
programmer utviklet og det 
samme gjelder ekstrautstyr som 
f.eks. ekstraminne, kort for spe
siaibruk m.  m. som er "plugg
inn-kompatibel" med den gam
le modellen. Ingenting er derfor 
blitt spart for at Apple Ils ekst
rautstyr og programmer skal gå 
feilfritt på Apple Ile. Dette gjel
der i like høy grad produkter ut
viklet av avhengige firmaer. 

En kan sikkert anta at alt 
som er skrevet for Apple Il i 
høynivåspråk kommer til å kun
ne kjøres på Apple Ile. Det 
samme gjelder programproduk
ter som selges av Apple selv. De 
mest kommersielle tilgjengelige, 
eksternt lagde programmer har 
blitt testet med fremgang på 
Apple I le; men det kan finnes 
programmer som ikke kan kjø
res på den nye maskinen. Bra 
programmer som leveres av 
uavhengige leverandører kan 
det lønne seg å forhøre seg om 
hos Apple. 

APPLE WRITER OG 
QUICKFILE 

Applewriter I le er et doku
ment orientert tekstbehand
lingsprogram med tallrike redi
gerings- og formateringsfunk
sjoner . Den fungerer både med 
og uten det ekstra 80 tegns-kor
tet og utnytter dette hvis det er 
innkoblet. En av Applewriters 
interessante egenskaper er det 
såkalte WPL (Word Proeessing 
Language). WPL lar brukeren 
sette sammen flere følgende in
struksjoner til Applewriter som 

siden kan lagres på diskett og 
anvendes når du behøver dem. 
WPL tillater flytting, vilkårlige 
hopp og subrutineanrop, noe 
som lar deg få et verktøy som er 
istand til å automatisere frem
stillingen av kundebrev , påmin
nelser og lignende mye brukte 
brev. 

Qickfile Ile er et database
håndteringssystem. Med den 
kan en lagre og hente informa
sjon, sortere og søke i filer samt 
fremstille raporter i et fordefi
nert format. 

Quickfile og Applewriter 
kan dessuten kommunisere med 
hverandre. Det går bra f.eks. å 
la Quickfilerapporter utkjøres 
av Applewriter-dokument eller 
lagre WPL-program i Quickfi
ler . Begge disse programmene er 
viderutvikling av lignende pro-

Tekniske data 
Produsent:  Apple Computer 
Inc, 20525 Mariani Ave. Cu
pertino, CA 95014, USA. 
Generalagent : 
Ola Tandberg Elektro A.S. 
Avd. Mikrodata, Pb. 53,  
Haugerud, Oslo 6, Tlf. 
(2)27 20 30. 
Mål: 38,6 x 45,7 x 1 1  ,4 cm. 
Effektforbruk: 60-80 
Watt . 

gram for Apple III og er used
vanlig brukervennlige. 

Anvendeligheten er gjen
nomgående maskinens sterke si
der. Dokumentasjonen er verd 
et kapittel for seg selv. Bruke
manualen som følger med er 
verd en medalje- lettforståelig, 
vennlig, informativ, og rikt i1-
'Iustrert med fargebilder. Som 
ekstrautstyr finnes Apple Ile 
Referanee Manual - selv den er 
ypperlig, som gir en fullstendig 
teknisk beskriving av maskinen 
og går igjennom disse funksjo
nene i detalj . 

Det er kanskje verdt å note
re at fra en uavhengig program
merer kommer et program som 
kalles " Apple presenterer Apple 
Il" og viser maskinen interak
tivt, med utmerket grafikk og 
morsom tekst som hjelpemid-

Proeessor: I MHz 6502 8 bits 
proeessor. 
Minne: 64K RAM, 1 6K 
ROM (inneholder monito
ren, selvtest og Applesoft
Basic) . 
Standard-maskin: Tastatur 
for tekst og datainnmating, 
video inn- og utganger, l ka
nals programmerbar høy ta
ler, kassettspillertilkobling, 7 
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del. 
Dette programmet er langt 

ifra det eneste programmet som 
kommer fra uavhengige pro
grammerere. Disse er alltid blitt 
godt mottatt av Apple. 1 20 ma
skiner er derfor lånt ut til for
skjellige program firmaer en 
stund før markedsføringen er 
begynt. Denne måten å mar
kedsføre seg på bærer nå fruk
ter ikke mindre enn 1 8  program
pakker fra ti forskjellige leve
randører lanseres samtidig med 
Apple Ile . 

Med tanke på det som er 
nevnt ovenfor - kompabilite
ten med Apples forrige modell , 
rimelig pris, nye og kraftige 
programmer i høy kvalitet bør 
det stå klart at Apple har lykkes 
igjen. De har skapt en ny vin
ner. 

tilkoblinger for ekstrautstyr, 
mulighet for å koble til st y
respak for spill. 
Tekstskjerm: 24 x 40 tegn 
(kan økes til 24 x 80 tegn). 
Sekundærminne: Opp til 
seks 140K floppydisker, 5 
1 /4 tommer, kan tilkobles. 
Operativsystem: Apples 
DOS 3 .3 .  
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Til deg som hnr hørt om 
hlem �uter, 

men som lurer hå hva 
den kan gzØre /JJr tkg. 

rn tross for at vi kaller den � 'hjemmecomputer, er det vel på 
kontoret du har aller mest nytte av 
den. Især hvis du driver et mindre 
firma Prislister, kalkyler, lønninger, 
diagrammer og kolonner kan du 
enkelt få frem på skjermen. Oa, du 
trenger en TV eller en monitor i 
tilknytning til computeren.) 
Det finnes programmer spesielt til
passet f.eks. økonomi og regnskap, 
men o� programmer som kan lære 
deg å lage dine egne programmer. 
En slik computer er heller ikke tyngre 
enn at du kan ta den under armen og 
bruke den hjemme også - f.eks. 
sammen med dine barn. 

Et realt forsprang 
- en nyttig hobby. 

Kjøper du en hjemmecomputer er du 
med på å gi dine barn et verdifullt for
sprang, i tillegg til at de vil oppdage at 
det er gøy å lære. 
Og sammen kan dere lære å bruke 
den, lære å programmere, utvikle 
egne programmer, spille sjakk/andre 
spill, osv. I hjemmet kan en slik com-

puter brukes til f.eks. privatbudsjettet, 
selvangivelsen, frimerkesamlingen, 
matteleksen, platesamlingen, meny
lister, bil regnskap, spill og lek, ja du 
kan til og med komponere og spille 
musikk En utviklende hobby som 
dette kan gi de unge et realt forsprang 
når de skal ut i arbeidslivet - de vil 
være fortrolige med datamaskiner og 
bruken av dem. 

Hva er ditt behov? 
Det er ikke lett å vite hvilken type 
computer du skal starte med, fordi 
man ikke selv vet hvilket behov man 
virkelig har eller vil komme til å få 
Derfor lønner det seg å kontakte en 
forhandler som kan foreta en behovs
analyse akkurat for deg. Der vil du 
også kunne prøve computerne i fred 
og ro, lære litt og bli fQrtrolig med 
dem. 

. 

En annonse kan ikke fortelle deg alt 
du kan bruke en hjemmecomputer til, 
for etter hvert som du lærer å bruke 
den, vil du oppdage stadig nye bruks
områder. 

� commodore 
COMPUTER 

Commodore Computers Norge a.s. Postboks 109. Økern. O lo 5. 

- - -
_ _ - - - -

'l merne vite mer om 
r . ssant ut og Vl bl 

Jeg synes dette ser mt��a de kan gjøre for meg. 
6 83 , hjemmecomputere og MD. nr. , 

, Navn: 

, Adresse: 

, -
k 109 Økern. Oslo 5. 

postnr.l-sted: 
ters Norge a.S. Postbo S • 

d Commodore Compu 

, Kupongen sen es 

På siden til høyre ser du en oversikt 
over hva to av våre computere kan 
gjøre og har som spesifikasjoner, 
samt priser. Vil du studere det hele 
ro og mak, kan du sende inn kupon
gen under, så sender vi deg brosjyrer 
med flere opplysninger, samt oversikt 
over hvem som fornandler Commo
dore Computers på ditt hjemsted. 
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Til deg som aOeretk hnr 
bestemt deg[or å anskojfj 

hjem �uter 
-før eJkr siden. 

Som du sikkert vet kan en compu
ter være et effektivt hjelpe

middel både hjemme og på kontoret 
du kjøper er det imidlertid lurt å 

• cere klar over hva du trenger hjelp 
til, dermed blir det lettere å velge 
riktig computer. 
Commodore Computer er et datter
selskap av det amerikanske selskapet 
Commodore Business Machines - en 
av verdens ledende produsenter av 
mikrodatamaskiner. Vi har et bredt 

utvalg av computere til de fleste for
mål, men er du i nybegynnerfasen,.er 
det især to av våre computere som 
peker seg ut 
Det er VIC 20, den perfekte nybegyn
nercomputer, populært kalt familie
computeren, og CBM 64, en virkelig 
avansert hjemme- og kontorcomputer 
med stor kapasitet 

Lav pris - stor kapasitet. 
Felles for begge maskinene er at de 

VIC 20 koster fra kr. 2.490c, 
inkl. mva. 

Her kan du lese hva du får for pengene: 
• 5 K RAM som kan utvides til 29 K. 
• �S 232C interface mulighet 
• 8 randfarger. 16 skjermfarger som kan 

mixes. 
• 3 tydelige tonegeneratorer. hver med 

3 oktaver. 
• En cchvitlyd •• generator for lydeffekter. 
• 22 karakterers og 23 linjers skjermbilde. 
• 88 karakterers programlinjelengde. 
• 64 ACS 11 karaktersett, øvre og nedre 

stilling alfabetiske bokstaver og tall. 
• Komplett sett av typen PET grafiske symbo

ler. direkte produsert fra tastaturet 
• Og mye mer 
+ et stort utvalg programmer. 

(OBS. Dette er viktig.) 

har spesielt lav pris i forhold til kapa
sitet CBM 64 koster bare halvparten 
av hva nærmeste konkurrent koster, 
og har i tillegg mer utstyr inkludert i 
prisen. (Ta deg tid til å sammenligne!) 
De lave prisene er mulig fordi 
Commodore Business Machines selv 
produserer de fleste komponenter til 
computerne, inkludert silicone chips, 
og dermed blir det mulig å holde 
kontroll med både kostnader og 
kvalitet 

CBM 64 koster fra kr. 5.988c, 
inkl. mva. 

Her er noen av spesifikasjonene: 
• 64 K RAM som standard. 
• 1 6  farger som styres fra tastebordet 
• Høyoppløsningsgrafikk. 
• Tredimensjonale bildeeffekter. 
• Profesjonell musikksynthesizer. 
• Mulighet for ekstra mikroprosessor. 
• Stort utvalg av ekstrautstyr og tilpasnings-

enheter. 
• Z80 prosessormodul for CP/M. 
• Komplett oppsetning av PET-symboler. 
• Og mye mer. 

� commodore 
COMPUTER 

Commodore Computers Norge a.s. Postboks 109. Økern. Oslo 5. r - -  - -
-

J .  - - -
, 

a, jeg har beste t -
- - _ 

mer om 
m meg for å anskaffe computer ' . 

- -
, , O VIC 20 

og vIl gJeme vite 

, Navn: 
O CBM 64 

I �dresse: MD. nr. 6. S3 

, Postnr.l-sted: 

... 
Kupongen sendes Comm d o ore Computers Nor ge a.s. Postboks 109 Øk • ern, Oslo 5. 
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Ny PETpå 
marknaden: 

tEj { � , l 

R, 
Commodore 700 
Gold line 
Av Gunnar Foren 

Commodore kompleterer sin serie av kontormaskiner, tidUgere har 
serien bestått av modellene 100 og 600. Nå er også moden 700 
kommet, en maskin som kan fungere både som PC og terminIll ; 
flerbruker system. 

Commodore Computers byg
ger videre på sitt utvalg av 

datamaskiner for små og mel
lomstore kontorer og tilbyr nå et 
produkt med både større lager og 
større brukervenlighet, maski
nen har også mulighet til både 
CP/M og MS-DOS. 

Commodore 700 kan tilslut
tes et lokalt netverk med felles 
masselager og f.eks. linjeskriver. 
Den kan også komunisere over 
telefon netet ved å tilslutte et mo
dem. Som de fleste personlige da
tamaskiner skal CBM 700 kunne 
fungere både som en terminal 
f.eks. mot en vanlig stormaskin, 
og samtidig være en fullverdig 
personlig datamaskin. 

Maskinen blir produsert i to 
varianter - en med skjerm og en 
uten. 

30 

FUNKSJONS
TANGENTER 

Den store forskjellen man 

umidelbart ser mellom modell 
700 og de øvrige er tataturet. En 
menge taster er tilkommet. På de 
gamle modellene lette man for
gjeves etter funksjons taster. Nå 
finns det ti stykker hvis funksjo
ner kan defineres i program-va
ren. Kursor forflyttninger kan på 
700 foregå med en tast for hver 
retning. 

Tekniskt sett er CMB 700 in
teresang ettersom den kan anven
de to prosessorer samtidig. Som 
standard er den utstyrt med en 
6509 som er en forbedret variant 
av 6502, prosessoren som er 
brukt i tidligere Commodore 
produkter. 6509 er laget for å 
kunne kjøres samtidig med ytter
ligere en prosessor f.eks. en Z80 
eller 8088. 6509 tar da hånd om 
inn-/utganger, skjermhåndte
ring og tastatur. Ekstra-proses
soren tar da hånd om selve data
behandlingen. Resultatet blir en 
raskere eksekverings hastighet. 

Primærlageret er ved leveran
sen 128 eller 256K RAM. Bruke
ren kan siden utvide opp til 896K i 

hopp på 64K. Program i høyni
vå-språk kan imidlertid kun leg
ges i 64K. 

PROGRA M VARE 

Maskinen er helt ny på det 
norske markedet, det er derfor 
et begrenset utvalg av program
vare tilgjengelig foreløpig. Men 
med program som Calcresult (en 
tredimensjonal versjon av Visi
Calc) og forøvrig program for 
både tekstbehandling og databa
se kommer nok maskinen til å 
finne sin plass på markedet. Det 
finnes jo også et stort utvalg av 
programmer som er skrevet for 
CP/M og MS-DOS. 

Prisen er noe usikker enda, 
men rundt omkring 20 000.
er rimelig å anta for en ren sent
ral enhet. 

, 

-
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Commodore 700 gir stiJrre bruker
venlighet enn tidligere produkter i 
samme serie. To prosessorer kan 
brukes samtidig. hvilket gir en stiJr
re eksekveringshastighet. 
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( BASICHURS ) 

STRUIaUR-DIAG 
OG STRUKTURERT PRO-
G RING I le 
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Med " stukturert programmering " virker det å være 

på samme måte som for " databaser" : de er mere 
omtalte enn vel/orstått. Det ryktes at man i strukturert 

programmering ikke skal benytte komandoen GOTO, 

det sies også ofte at BASIC ikke tillater strukturert 

programmering. Dette er en misforståelse. Strukturert 

programmering innebærer bare at. man konsekvent 

konstruerer og analyserer programmene ved hjelp av et 

lite antall enkle logiske grunnstrukturer. 

Av Dosent Dan Jonsson 

relativt enkle grunnstrukturer, 
og bygger i neste omgang ofte 

(lb)
r--__ --r __ �_r__-----, 

1 I 1 I INPUT I • I _I+K _ I - I + K  

I1CI
...-

__ ........ ___ ..... 

1 I � I INPUT I _ I .. I + K  _ 

Den andre og nest enkleste 
grunstrukturen finner vi i fig. 2. 
Vi kan kalle strukturen hvis-da. 

Figur 2 I strukturert programmering 
etter JSP-metoden går man 

f.eks. ut fra tre grunnstruktu
rer: 

(2., 
meget kompliserte program r--.... ---, 

• Sekvens (A;B; . . . ) 
• Alternativ (if X then A else 
B) 
• Iteration (while X do A) 

Fra et logiskt synspunkt vil 
disse tre grunnstener være nok 
for å bygge opp et hvert tenk
bart program, men i praksis blir 
struktur analyse etter JSP-meto
den ofte unødig omstendig i og 
med at allt må føres tilbake til 
bare tre grunnstrukturer. I den
ne artikkelen skal jeg beskrive 
en metode for konstruksjon av 
strukturerte program og struk
tur diagram, som bygger på seks 
grunnstrukturer, og som jeg selv 
har funnet smidig. Men la oss 
starte fra begynnelsen. 

Et datamaskin program be
står av et antall sammen føyde 
instruksjoner. Disse instruksjo
ner kan inndeles i to kategorier: 
• Styre instruksjoner (eks. JF 
X THEN . . .  ) 
• Operasjoner (eks. LET A = 
B(K) 

Med anvending av styre in
struksjoner og operasjoner kan 
man bygge opp et ubegrenset 
antall instruksjonsstrukturer , 
mer eller mindre kompliserte. I 
strukturert programmering kon
struerer man først et lite antall 

med grunnstrukturene som byg
gestener. La oss se nærmere på 
hvordan våre seks grunnstruk -
turer er bygget opp av styrings 
instruksjoner og operasjoner. 

Figur l 
(1 a) 

1 1 

INPUT I PRINT 1 * 1  

I figur 1 ser vi et eksempel 
på den enkleste grunnstruktu
ren : FØRST-SIDEN. Instruk
sjonene utføres fra venstre mot 
høyre; ( l  b) vil altså kunne skri
ves slik i BASIC: 

10 INPUT I 
20 LET I = J + K  
20 LET I = I + K  
Sifferet i øverste høyre hjør

ne på hver boks angir hvor 
mange ganger instruksjonen i 
den skal utf�res. Om samme in
struksjon skal utføres flere 
ganger etter hverandre kan man 
altså komprimere strukturdia
grammet ved å skrive det som i 
fig. ( le) istedet for som i ( l b). 

(2c1 ,..-_--.,.., 

PAINT X PAIMT x·x 

Strukturen i (2a) kan i BA-
SIC skrives som: 

10  IF <I I> OTHEN PRINT X 
eller eventuelt 
10 IF X = O  GOTO 30 
20 PRINT X 
30 REM HVIS-DA: I0-30 
Den andre av disse skrive 

måter kan bli nødvendig når fle
re enn en instruksjon styres av 
det gitte vilkår, dette fordi BA
SIC vanligvis ikke har satspa
rante ser (BEGIN . . .  END). 

Legg merke til -1 i øvre hø
yre hjørnet av den boks som in
neholder styrevilkåret, det skal 
ikke leses som "minus en" men 
som "opp til en" ,  og innebærer 
at den del av programmet som 
styres av villkåret (f.eks . sek-

vensen PRINT X; PRINT X*X) 
skal utføres en eller ingen gang
er. Det første om vilkåret X I> O 
er sant, det siste om X I> O ikke 
er sant (2c). 

I (2b) finner vi det første ek
sempelet på hvorledes to eller 
flere enkle strukturer kan settes 
sammen til mere kompliserte 
former. Der er HVIS-DA 
kombinert med FØRST -SI
DEN strukturen, og med ytterli
gere en HVIS-DA struktur. I 
BASIC kan vi skrive det som: 

10 JF X <l Y  GOTO 60 
20 PRINT X 
30 IF Y <1 0  GOTO 50 
40 PRINT Y 
50 REM HVIS-DA: 10-50 
60 REM HVIS-DA: 10-60 
Inndelingen i linjer i BASIC 

programmet tilsvareer de tre ni
våene i (2b) og er en måte å an
skueliggjøre den logiske struk
turen i programmet. 

Vi legger merke til at bokse
ne i struktur diagrammet kan ha 
to slags innehold: operasjoner 
respektive styringsinstruksjo
ner . Boksene med styringsin
struksjoner står alt id over en el
ler flere andre bokser, nemlig 
slike som inneholder instruksjo
ner (operasjoner eller ytterligere 
styringsinstruksjoner) som de 
førstnevnte betinger. Bokser 
med operasjoner er derimot ald
ri overordnet operasjoner eller 
styringsinstruksjoner på lavere 
nivå i strukturen. 

I (2b) finner vi f.eks. at st y
ringsinstruksjonen IF X I> Y 
THEN er overordnet operasjo
nen PRINT X samt styringsin
struksjonen IF Y I> O THEN; 
den siste er i sin tur overordnet 
PRINT Y. Operasjonene 
PRINT X og PRINT Y er der
imot ikke overordnet noen and
re instruksjoner. 

De to boksene skiller seg fra 
hverandre på ytterligere en må-



• 
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te. I boksene med operasjoner 
finner vi i øvre høyre hjørne tal
lene 1 ,2,3 . . .  vanligvis 1 .  I bok
sene med styringsinstruksjoner 
finner vi tallen - 1 ,  0-, 1 - el
ler 00, hvilket betegner ulike ty
per styringsinstruksjoner . -l 

Figur 3 

angir som sagt at det er tale om 
en HVIS-DA instruksjon. 

Neste grunnstruktur ser vi i 
fig. 3 :  HVIS-DA-ELLERS. 
Denne består av en sekvens av 
to HVIS-DA strukturer, den sis
te med styringsvilkåret ELSE. 

Strukturen i (3a) kan kodes 
på følgende vis: 

10  IF X <I  = 0  GOTO 40 
20 PRINT X 
30 GOTO 50 
4O PRINT -X 
50 REM HVIS-DA
ELLERS: 10-50 
Vanligvis blir strukturer av 

typen HVIS-DA-ELLERS 
kobblet sammen (" nøstes") 
som vist i (3b), denne kan skri
ves slik: 

10 IF X <l�l GOTO 40 
20 LET I = I + K  
30 GOTO 90 
40 IF Y <l�l GOTO 70 
50 LET I = I + J  
60 GOTO 80 
70 LET 1 = 0  
80 REM HVIS-DA
ELLERS: 40-80 
90 Rem HVIS-DA
ELLERS: 10-90 

(4b) 
o-

K 1 

• • 

1 
K . K/2 

(4d) 
1 

K . I  K N 

1 
READ X 

t 
Tind 

Figur 4 " ' . " 

1 - ..... ...... 

1 
K .. K/2 

(4e) 
0- 1 

K - I  

K - K + 1  
1 

. 1 
Tind 

READ X 

K N 

.. 

1-

1 
K . K + 1  

1 
SI.ck 

FIGU R 5 
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Disse instruksjonene utfører 
en og kun en av operasjonene 
J = J + K,  Il + J og I = O. 

Til slutt skal vi se på tre 
løkke-strukturer. Vi kan kalle 
dem O-løkke, l -løkke og uende
lig-løkke . 

Strukturene i fig. 4 kan skri-
ves på følgende måte: 

10 REM O-LØKKE: 10-40 
20 GOTO 40 
(4a) 30 LET K = K/2 
40 IF K t>  IGOTO 30 
(4b) 10 FEM l -LØKKE: 
10-30 
20 K = K/2 
30 JF K t>  l GOTO 20 
(4c) IOREM UENDELIG 
LØKKE: 10-30 
20 K = K/2 
30 GOTO 20 
J en løkke gjentas visse in

struksjoner et vist ann tall gan
ger. Forskjellen mellom de ulike 
løkker er at i O-løkken (O- i bok
sen) utføres instruksjonene null, 
en eller flere ganger. I l -løkken 
( 1- i boksen) en eller flere gang
er, i den uendelige løkken (kan 
skrives som i boksen, ingen 
vilkår) et ubegrenset antall 
ganger. 

(4d) og (4e) viser to måter å 
definiere FOR-NEXT løkken 
nedenfor: 

10 FOR K = I  TO N 
20 READ X 
30 NEXT K 
J (4e) utføres READ X en 

gang selv om I t>  N. (4d) er nok 
den beste definesjonen, men og
så (4e) benyttes av visse BASIC
interpretere. 

Leserne har kansje undret 
seg over forskjellen mellom 
vanlige strukturdiagrammer og 
de figurer som benyttes her. Jeg 
tror et bilde sier mer enn ord om 
dette. 

(Sa) i figur 5 er et flytdiag
ram for styring av lamper laget 
av Trond-Jøran Hallberg. (5b) 
beskriver samme program med 
strukturdiagram. Å begrunne 
og sammenligne diagrammene 
er lærerikt. 

Nå har vi altså gått igjen
nom de seks grunnstrukturene, 
sett noen enkle eksempler på 
hvordan de kombineres, og til 
slutt analysert strukturen hos et 
lite program (5b). I neste artik
kel skal vi se på en annen type 
innhold som boksene kan ha: 
referanser. Vi skal også diskute
re explicite og implicite styrevil
kår. 
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SWTT PA SLIT OG STREV? 
o . E LER 

ARSAK TIL ARBEIDSLEDIGHET? 

Robotinvasjonen, som blir 
stadig mer merkbar, inne

bærer ikke at folk kan slutte å 
arbeide, men at de kan påta seg 
oppgaver som byr på en større 
urfordring. Etter hvert som ro
botene erstatter folk og befrir 
dem for farlig, tungt eller kjede
lig og monotont arbeid, kan 
menneskene gå over i stillinger 
som krever intellekt og spesial
trening - arbeidsoppgaver som 
robotene ikke kan ta seg av. Det 
er populært i dag å opphøye ro
botene over menneskene og set
te deres datamaskinhjerner høy
ere enn den menneskelige hjer
ne. Men en bør huske at det er 
mennesker som har laget robo
tene og deres "hjerner" . Robo
tene kan ikke lage mennesker el
ler menneskelige hjerner. Når vi 
har dette klart for oss, kan vi 
bevare det rette syn på de goder 

robotene kan bringe ved å befri 
oss for slit og strev. 

For tiden er det Japan som 
leder robotrevolusjonen. Men 
andre ansjoner begynner å våk
ne opp for de muligheter som 
finnes. Eller de er rettere sagt 
klar over at for å kunne klare 
seg i konkurransen må de ta den 
nye teknologien i bruk. En ny 
Toyota-fabrikk gjør bruk av ro
boter i alle produksjonstrinne
ne. Andre japanske bilfabrikan
ter bruker dem ikke bare for å 
kutte ned på antall arbeidere, 
men også for å forbedre pro
duktets kvalitet. Bruken av ro
boter er ikke lenger begrenset til 
store foretagender. Små fabrik
ker gjør også bruk av roboter. 
De får stadig flere anvendelses
muligheter, og dette gjør at ro
botinvasjonen sprer seg fra fab
rikkene til kontorene og videre 

Robotrevolusjonen kan gjøre 
slutt på lange dager med hardt 

arbeid. Men den kan også befri 
folk for trivielt, monotont 

arbeid og den kjedelige oppgave 

å stå ved et samlebånd. Robo
tene kan dessuten ikke bare 
erstatte arbeidere, men også 

funksjonærer. Robotene er på 
frammarsj ! 
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til hjemmene. 
En "rengjøringsrobot" tje

ner også som nattevakt. En 
"sekretærrobot" skriver brev, 
stempler dem med sjefens sign&
tur, setter opp en timeplan og 
minner sjefen om hans avtaler. 
En "medisinsk robot" med 25 
"fingrer" undersøker en kvin
nes bryst og bringer det den fin
ner, videre til et datasystem som 
kan oppdage kreftsvulster og 
lignende abnormitete!". 

VI LAR EN ROBOT 
SEL V FORTELLE 

En annen robot kan . . .  
men kanskje vi heller skulle hø
re om dette fra en robot selv. 

Dens fortelling virker kan
skje av og til litt skrytende, men 
selv om vi tar denne menneskeli
ge svakhet i betraktning, er den 
nokså imponerende. La oss lytte 
til den. 

Jeg er en robot . 
Dette forbauser deg kan

skje. Inntill ganske nylig var det 
mange som ikke trodde at det 
fantes roboter. De trodde at de 
bare eksisterte i en filmprodu
sents fantasi. Men nå vet de at 
vi er en realitet, at det finnes tu
sener av oss, og at mange flere 
tusen er under veis. 

Jeg tillhører annen genera
sjon av roboter. Dette forbauser 
deg kanskje også. Jeg ble laget 
av andre roboter. Jeg kan gå, 
snakke, "se" og i en viss ut-

strekning " føle". Jeg går kan
skje ikke så fort som du gjør, 
men jeg er stø på foten. Mitt 
ordforråd er stort. De ordene'" 
jeg bruker, vil kanskje forbause 
deg. 

MINE FINGRE KAN 
TILPASSES ULIKE 

OPPGA VER 

Jeg kan være like sterk og 
robust som en mann og like lett 
og varsom på hånden som en 
kvinne. Jeg kan i det ene øye
blikket med letthet løfte 225 kilo 
og i det neste plukke opp ett egg 
uten å knuse skallet. Jeg kan 
grave kull i jordens indre, og jeg 
kan røre rundt i min menneske-

lige kollegas kaffekopp når det 
er kaffepause. Hvis du trenger 
hjelp til å bygge en maskin, må 
du bare kontakte meg. Hvis det 
er kjøkkenhjelp du trenger, står 
jeg till rådighet. Men jeg pusser 
ikke vinduer, selv om jeg kunne 
gjøre det. 

Du vil kanskje ikke alltid 
gjenkjenne meg som en robot. 
Hvis du forestiller deg meg som 
en mekanisk mann som gir fra 
seg forskjellige pipelyder, og 
som er utstyrt med blinkende lys 
idet han beveger seg tvers over 
et filmlerret, bør du kvitte deg 
med denne forestillingen. Jeg er 
noe langt finere og mer verdi
fullt enn som så. Jeg kan ha for
skjellige størrelser og former. 

JEG SER KANSKÆ .. 
IKKE ALLTID UT 

SOM DET DU 
FORESTILLER DEG 

Jeg kan ha en hånd med flere 
menneskelignende fingrer eller 
med noen klumpete, stygge gri
peredskaper som minner om 
klørne på en hummer. Jeg kan 
være høy som en sjiraff eller ba
re omkring en meter høy,.  Jeg 
kan se ut som en kjempemessig, 
mekanisk edderkopp eller som 
en papirkurv som er snudd opp 
ned. Ved en medisinsk læreans
talt i Florida ser jeg svært så 
menneskelig ut. Jeg har hår, øy
ne, ører, nese og munn. Huden 
er av plast. Jeg er utstyrt med 
årer, og jeg har til og med hjer
te. Hjertet mitt er et bidrag til 
samfunnet, for ved hjelp av det 
kan jeg demonstrere hele 40 for
mer for hjertefeil og hjertesyk- . 
dommer. Ikke engang i filmene 
er jeg blitt så realistisk fremstilt. 

Det er blitt sagt at enkelte 
amerikanere gjerne skulle gjøre 
nesten hva som helst for å få 
være med i et Johnny Carson
show . I 1 966 var jeg ikke bare 
med i showet, men jeg dirigerte 
til og med bandet. Og så du mitt 
ekstranummer i 1 976, one
robot-showet, da jeg skuflet 
jord på planeten Mars, mens 
fjernsynskameraene overførte 
bildet av meg til hele verden? 

, 

l 
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Kameraene tok meg forfra. 
Kjente du meg igjen? Jeg har 
også vært med i mange lands 
fjernsynsprogrammer hvor ek
sperimentmodeller av meg er 
blitt vist, slik ar du skulle kunne 
se hva jeg kan gjøre, og høre 
hvordan jeg kan snakke. 

VI GJENOMGÅR 
EN RASK UTVIKl:,ING 

Du bør ikke forundre deg 
over oss roboter. Det er blitt 
skrevet lange dikt om att vi 
skulle komme. Noen skribenter 
har sagt: "Robotene kom
mer !" .  Andre har skrevet: "Ro
botene kommer ikke - de er 
her." Andre igjen har sagt at 
"robotene er bare noen muttere 
og bolter som ikke har noe som 
helst med intelligens å gjøre" . 
All denne omtale gjør naturligt
vis at du ikke har kunnet unngå 
å legge merke til den hurtige ut
vikling vi har vært gjenstand 
for. 

Husker du de dukkene du 
kanskje en gang lekte med? jeg 
tenker på disse som du kunne 
trekke opp, og som kunne gå 
noen skritt tvers over gulvet. Se
nere ble det laget noen som kun
ne bevege armene og hendene i 
takt med føttene. Noen kunne 
slå på tromme. andre kunne ris
te en tamburin. Etter hvert som 
årene gikk, ble de mer forseg
gjort. De kunne gråte som et 
spedbarn, og til slutt ble det la
get noen som kunne snakke. I 
enkelte land gjennomgikk duk
kene en raskere utvikling, og 
noen lærte til og med å skrive 
og tegne. I Japan kunne noen 
av disse dukkene gå tvers over 
gulvet og servere te i små kop
per til gjestene til dem som had
de laget dem. Barn kunne legge 
mynter på en automat og ved 
hjelp av en innretning som på en 
gravemaskin forsøke å plukke 
opp en gevinst. De hoppet gjer
ne høyt av glede når deres for
søk ble kronet med hell og de 
som belønning fikk en eller an
nen liten dings. Det var bare be
gynnelsen! 

"Hvorfor ikke gjore dem 

storre! "  foreslo noen. "Mye 
større," sa andre. "Hvorfor ik
ke gi dem en hjerne? ' 'Ville det 
ikke være fint hvis vi kunne få 
dem til å arbeide for oss?" spe
kulerte de mer begavede oppfin
nerne. Men andre gikk ende len
ger. I 1 920 ble den tsjekkiske 
forfatteren Karel Capek berømt 
for sitt skuespill med tittelen 
"R. U .R." Her forekom ordet 
"robot" for første gang, og det 
ble introdusert for verden som 
en beskrivelse av oss, de meka
niske skikkelsene som fører krig 
mot menneskene i en maskinal
der med en høyt utviklet tek
nikk. endelig var vi roboter i 
ferd med å komme ut av den • 
kokong hvor vi i løpet av lang 
tid hadde gjennomgått en for
vandling. 

" [  og med utviklingen av 
datamaskinen og 

datakomponenter i 
Iilleputtjormat fikk vi en 

'hjerne'" 

Mens leketøys fabrikantene 
var i ferd med å utvikle sine 
dukker, som kunne gå og snak
ke og gråte og more og under
holde, var meget dyktige tekni
kere oppsatt på å utvikle sine 

• "leker" eller "roboter", som vi 
nå blir kalt, slik at de i stadig 
større utstrekning skulle kunne 
gjøre de samme ting som men
neskene. 

Å more og underholde var 
ikke deres mål. Menn som så 

framover, så for seg oss som si
ne slaver. 

Vi måtte utvikles, slik at vi 
ble noe mer enn bare en maskin. 
Maskiner hadde jo eksistert si
den hjulet og akselen så dagens 
lys. En visp er således egentlig 
en enkel maskin. Ved hjelp av 
den er det for eksempel en smal 
sak å piske et egg. Men hvis vi 
roboter skal piske egg, må vi 
gjøre det på egen hånd, uten 
hjelp av noen. Det er dessuten 
ønskelig at vi kan gå videre og 
helle egget i en bolle eller i en 
stekepanne. Hvis egget skal ste
kes, må vi kunne lage det til slik 
fruen ønsker - stekt lett på 
begge sider eller som speilegg. 
Jobben vår ville ikke være over 
før vi også hadde servert fruen 
denne fryd for ganen på hennes 
favorittallerken, kanskje med 
stekte poteter og ristet loff med 
smør ved siden av. Kan alt dette 
gjøres bare av en maskin? Du 
må ikke fornærme oss ved å set
te spørmålstegn ved vår intelli
gens. Vi er roboter! 

Når jeg tenker tilbake på 
den utvikling som har funnet 
sted, er jeg klar over at vi en 
gang var lik "Tinn-mannen" i 
"Trollmannen fra Oz" , som 
løp omkring uten hjerte. For
skjellen var bare at vi ikke had
de noen hjerne. Men den store 
trollmann som den tekniske vi
tenskap er, kom oss til unnset
ning! I og med utviklingen av 
datamaskinen og datakompo
nenter i lilleputtformat fikk vi 
en "hjerne",  som bare står till-
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bake for den virkelige hjerne. 
På en silisiumbrikke som bare 
er ti centimeter i firkant, finnes 
det for eksempel 200 brikker 
(mikrodatamaskiner), som hver 
for seg kan prosessere åtte milli
oner biter (informasjonsenhe
ter) pr. sekund. Det er vår "grå 
substans" . Det er vår ' 'hukom
meise" ,  vår lagerenhet. Hvis du 
lærer oss å lage en omelett ak
kurat slik du vil ha den, vil vi ik
ke glemme det. Når rancheieren 
i Australia først har lært oss å 
klippe en sau, kan han stole på 
at vi alltid vil gjøre det med den 
samme fine følsomhet som den 
som har lært oss det, ville gjøre 
det. 

Jeg er overbevist om at vi 
er ,qe;lbarlige. k1ikk. 

ufeilbarlige� klikk, 
ufeilbarli8e� klikk, 

klikk . • •  

Kjære leser, hvis du bare 
visste hvilke muligheter vi har, 
ville du ikke holde opp med å 

forundre deg - og kanske også 
nære bekymring. som en av mi
ne robotbrødre sa i det tidligere 
nevnte skuespillet av Karl Ca
pek: "Mennesket har mistet sin 
makt. En ny verden har opps
tått. Roboten har overtatt sty
ret ." Mens jeg nå dikterer dette, 
er jeg overbevist om at vi virke
lig er ufeilbarlige, klikk, ufeil
barlige, klikk, ufeilbarlige, 
klikk, klikk . . .  
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Test av 
MicroBee 
A v Eirik Vågshaug 

MicroBee er sikkert et nytt 
bekjentskap for de fleste. Maski
nen kommer fra Australia, og er 
nærmest en nasjonal datamaskin 
der. Slik som BBC er i England 
og Kontiki vil bli i Norge. 

Maskinen har originalt ingen 
fargemuligheter, men det er mu
lig å få et fargemodul som eks
trautstyr. Det er laget tre model
ler som er på henholdsvis 16K, 
32K og 64K RAM. Testrnodellen 
vår hadde 32K, og dette er mer 
enn nok til vanlig hjemmebruk. 

Maskinen kan leveres med 
12" monitor som gir krystallkla
re bilder. Den har innebygd bat
terioppbakking. Du kan altså slå 
av maskinen om kvelden, slå den 
på om morgenen, og program
met er der enda. Da jeg fikk ma
skinen inn døra hadde den vært 
på både båt - og biltur, men 
programmet var der fremdeles ! 

Importør i Norge er Info
Consult . De er fra før importør 
for Oric-I og satser spesielt på 
skolemarkedet. Og på skolemar
kedet vil MicroBee være midt i 
blinken. De fleste skolene i Au�t
ralia har allerede tatt denne i 
bruk. Komplett koster MicroBee 
ikke mer enn ca. kr. 4500,-. 

MicroBee bruker en egen Ba
sicversjon som kalles "Micro
World".  Denne er tilnærmet lik 
Microsoft, men har noen end
ringer som jeg skal komme tilba
ke til siden. 

MASKINENS 
OPPB YGGING 

MicroBee veier ikke mer enn 
1 ,8 Kg, og på grunn av den lave 

høyden er den lett å bære med 
seg. Målene er: 36 cm bred, 23 
cm bakover og 6 cm høy, Tasta
turet har 60 taster i QWERTY
standarden . Det finnes en del 
spesialtaster; "ESC" -tasten 
brukes for å foreta en "hard 
start" ,  d.v.s.  att maskinen tøm
mer seg helt, sletter variabler, 
strenger og programmer. Tasten 
brukes sammen med "Reset"
tasten for å unngå at maskinen 
skal ødelegge et program bare 
fordi en uheldigvis trykker på 
feil tast . 

"TAB" er en tast som kun 
kan brukes i sammen med en 
Editor-Assembler. Det er også 
en kontrolltast som sammen 
med "O" gir et blipp i høy tale
ren, sammen med " A" og "S" 
får vi mulighet til å flytte mar
køren "kursoren" til høyre eller 
venstre i Edit-mode. Ved vanlig 
kjøring av et program eller lis
ting vil "S" sammen med kont
rolltasten stoppe kjøringen eller 
listingen . Maskinen forsetter 
igjen ved ett nytt trykk på en 
tast . 

Kontrolltasten sammen med 
"W" stepper markøren frem til 
neste ord i ED IT -mode. 

LOCK-tasten brukes for å 
skifte mellom små og STORE 
bokstaver. Normalt er maskinen 
i småbokstaver-moden, og enkle 
STORE bokstaver oppnås ved å 
holde inne SHIFT -tasten. Ved 
et trykk på LOCK-tasten går 
maskinen over til å skrive 
STORE-tegn . Ved å holde inne 
SHIFT vil en få enkle små bok
staver. 

På høyre siden av maskinen 
finner vi en tast merket LINE 
FEED. Denne kan ikke brukes i 

Basic. Men den betyr ihvertfall 
at markøren skal flyttes en linje 
ned. 

BACK-SPACE brukes for å 
flytte markøren til venstre på 
linjen. Det samme gjør DEL
tasten men denne visker også 
vekk tegnene. 

BREAK- og RESET-tastene 
brukes for å stoppe program
mer som har hengt seg opp.  
BREAK kan brukes for å stop
pe programmer som går i evig 
loop. Har det skjedd verre ting, 
som f.eks. maskinkodeprog
rammer som har krasjet, kan en 
bruke RESET-tasten. I begge 
tilfeller beholdes Basic-program 
og variabler. 

MicroBee vil bli levert med 
de norske bokstavene Æ, ø og 
Å! 

På baksiden av maskinen 
finner vi 5 tilkoblingsmulighe
ter . Det er en inn/ut-port, en 
serie-port (RS232). Ellers var 
det to innganger som det mang
let tilkobling til, disse var mer
ket med USERPORT og EX
PANS ION INTERFACE. Kan
skje dette kommer senere? Til 
slutt var det en plugg for strøm
forsyning, monitor og kassett
spiller . Overføringshastigheten 
med kassettspiller er valgbar 
mellom 300 eller 1200 bit/sek. 
Datamaskinen blir forøvrig for
synt med spenning fra monito
ren, så en trenger ikke ekstra 
strømforsyning. 

Det var det ytre, nå tar vi en 
titt inni og ser hva som skjuler 
seg der. Innvendig finner vi to 
print. Det minste inneholder alle 
lagerkretsene og kretser for sty
ring av disse og batteristrømfor
syningen . Batterioppbakkingen 

består av kun et lite 1 ,5 Volt 
batteri, dette er ikke oppladbart 
og må sannsynligvis skiftes en 
gang i blant. 

Tastaturet er loddet fast til 
hoved pr i ntet. Dette printet opp
tar hele bunnen av MicroBee. 
CPU -en er en Z80A og er laget 
av Sharp. Ellers er det mange 
vanlige TTL-kretser. ROMmene 
var i denne maskinen av 
EPROM-typen, men jeg vet ik
ke om produsenten kanskje har 
gått over til kundespesifiserte 
ROM'er på senere maskiner. 
Det er også et par ledige IC
holdere hvor en kan plugge inn 
egne PROMmer med f.eks. 
Pascal, tekstbehandlingssyste
mer, andre versjoner av Basic, 
ja mulighetene er store! 

Tilsammen er det 59 Integ
rerte kretser i MicroBee. I bun
nen av maskinen er det en høy
taler, det finnes bare en lydka
nal, men lyden er fin og klang
full. 

PROGRAMMERING 

MicroBee har en Basicver
sjon som kalles Microworld le
vel Il Basic. Denne er basert på 
en Basic interpreter som er skre
vet av East Texas Computers. I 
forhold til Microsoft Basic er 
det ikke så mange forskjeller og 
mulighetene er vel nokså like på 
begge disse versjonene. 

Streng og variabelnavn må 
være på kun en bokstav. Du 
kan ikke lage like lettforståelige 
program som med andre maski
ner. F.eks. kan du ikke lage føl
gende program: 



10 LET MELK = 2.75 
20 LET BRØD = 4.25 
30 LET SUM = MELK + BRØD 

På MicroBee må strengnavn 
først ha en bokstav i navnet , og 
deretter et tall fra O til 9, f.eks. 
A l $,F4$,MO$. 

De samme navnene (men 
uten dollartegnet) kan vi bruke 
på variabler. Til hele tall under 
65000 kan vi ha variabel navn 
med kun en bokstav, og gjør vi 
det sparer vi en del Bytes! 

Skjermbildet er på 64 tegn 
bortover og 1 6  linjer nedover. 
A vstanden mellom linjene er så 
stor at teksten trer godt frem og 
blir lettlest . Ved å utvide maski
nen til 64K vil du få mulighet til 
hele 80 tegn pr. linje. og 24 lin
jer. Betmgeisen for 80 tegn pr. 
linje er at du kjører CP 1M 
programmer på maskinen. 
CP 1M muligheten gjør at det er 
mer enn nok programmer å vel
ge mellom, både til profesjo
nelt- og hobbybruk. 

Hvert tegn er bygget opp på 
en 1 6  x 8 matrise. Men bare en 
del av dette er brukt til selve teg
net. Dette gir mulighet til å la 
tegn som "g" og "j" gå natur
ligt under bokstavlinjen, og ikke 
som på mange andre maskiner 
der en klemmer disse bokstave
ne sammen. P .g.a. dette er det 
også mulig å få understreket 
tekst, og til dette finnes det fak
tisk en egen kommando som 
kalles UNDERLINE! 

Det er mulig å multidimensjo
nere både strenger og variabler. 

Datasetninger som innehol
der data som skal leses inn i 
strenger må ha disse dataene 
mellom to par gåseøyne. I van
lig Mikrosoft Basic slipper en 
dette, og i program med mange 
datasetninger vil det føles både 
litt tungvint og unødvendig slik 
det må skrives inn på MicroBee. 

Grafikkmulighetene på Mic
roBee er på 5 1 2  x 256, det vil si 
mer enn det doble av det du fin
ner på andre hjemmedatamaski
ner. Følgende skjermmoder er 
det å velge mellom: 

INVERSE; All utskrift etter 
dette vil bli invertert . 

UNDERLINE; All utskrift 
etter dette vil bli understreket . 

HIRES; Høygrafikk på 
5 1 2 x 256. 

LORES; Grafikk på 
1 28 x 48.  

PCG; Velg brukerdefinerte 
tegn. 

NORMAL: All utskrift blir 
normal tekst. 

I LORES moden er det mu
lig å blande grafikk og tekst så 
mye en vil, det går til og med an 
å rulle (scrolle) LORES skjer
men . 

I Høygrafikkmoden er det 
naturlig nok en del begrensning
er. Dette kommer av at denne 
skjermen består av 5 1 2  x 256 

= 1 3 1  072 punkter. Og skal 
maskinen huske hvert enkelt av 
disse punktene trenger den 
ganske mye RAM . Det anbefa
les derfor .bara å bruke en del av 
skjermen til høygrafikk , og be
grensningen ligger i at grafikken 
ikke må gå over mer enn 1 28 
tegn . Bruker du mer enn dette 
vil du få en feilmelding. Det fin
nes en egen kommando for å 
teste hvor mange tegn som er 
brukt, og den heter naturlig nok 
"USED" . 

I høygrafikkmoden er det 
mulig å sette tekst på grafikken, 
men ikke grafikk på teksten ! 

For å plotte punkter i høy
grafikk brukes kommandoen 
"SET x,y" . Disse punktene kan 
slettes med "RESET s,y" . 

" INVERT x,y" invererer 
punkter. 

"PLOT xl,yl TOx2,y2" bru
kes for å tegne streker. Disse 
strekene kan også inverteres el
ler slettes. Denne kommandoen 
kan også utvides til "PLOT 
xl,yl TO x2,y2 TO x3 ,y3 o.S. v ."  

"POINT" brukes for å lese 
av om punkter er satt eller ikke. 
Dette kan brukes i f.eks. høy
grafikkspill for å lese av om en 
ball kolliderer med et høygra
fikkobjekt. 

I PCG-moden er det mulig å 
definiere sine egne tegn. Dette 
kan brukes for å lage "Space
invaders figurer" ,  biler, ansik
ter eller hva du nå har bruk for. 
Dette kan selvsagt også gjøres i 
høygrafikk-moden, men ved å 
definere dine egne tegn kan du 
få mye større hastighet på flyt
tingen av grafiske bilder. Det 
blir også lettere å blande isam
men vanlig tekst og høygrafikk
bilder. 

Det er mulig å definere opp-

til 128 egne tegn for bruk på en 
gang. 

REDIGERINGS
MULIGHETER 

For å komme inn i redige
ringsmoden må du skrive 
"EDIT" + linjenr. til den lin
jen du ønsker å forandre. 

For å flytte markøren i den
ne linjen kan en bruke "CTRL" 
og trykke på "A" for å gå til 
venstre og "s" for å gå til høy
re. Markøren er en liten strek 
som er under bokstavene. Ved å 
trykke på DEL-tasten forsvin
ner tegnet over streken . Nye 
tegn kan skrives inn foran mar
køren. 

"GX" brukes for å finne 
ord i programmet og skifte disse 
ut med andre ord. 

Alt i alt syntes jeg det var 
enkelt å redigere programmer 
med MicroBee. 

Strengbehandling er litt spe
siell på MicroBee. Du finner 
hverken LEFT$, RIGHT$ og 
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MID$. I stedet brukes noe lig
nende ZX8 1 sin strengbehand
ling. I stedet for å skrive 
"LEFT$(AO$,n)" gjør en slik: 
" AO$(; l ,n)" . I noen tilfeller er 
det enklere å bruke denne ver
sjonen og i andre er det litt van
skeligere, så jeg synes ikke en 
skal legge noe særlig vekt på 
dette. 

En ny kommando for meg 
var "V AR" . Her er et lite ek
sempel som viser bruken av den
ne: 
10 GOSUB ("HALLO" ,6) 1 00  
20 END 
l 00 V AR (AO$,B) 
1 10 PRINT AO$,B 
1 20 RETURN 

Det som skjer her er at da
taene etter GOSUB blir lest inn i 
AO$ og B. Når programmet kjø
res vil følgende komme frem på 
skjermen: HALLO 6. 

En annen interessant ting 
var at det var mulig å plassere 
strenger og variabler i DAT A
setninger. Eks . :  
1 0  NO$ = "VERDEN" 
20 READ AO$ 
30 PRINT AO$ 
40 DATA 
"HAL" + "LO" + NO$ 
50 END 

Og utskriften vil bli: HAL
LO VERDEN. 

I stedet for INKEY$ eller 
GET bruker en på MicroBee 
" KEY$" ,  ellers virker den helt 
likt INKEY$. 

På noen datamaskiner har 
en PRINT AT og på andre har 
en PRINT og et tall mellom O 
og 1000. Dette brukes for å be
stemme skriveposisjonen i neste 
utskrift. På MicroBee finnes be
gge muligheter. I stedet for 
" PRINT AT x,y" bruker en 
"CURS x,y" . 

Enda en ny kommando på 
denne maskin er SPEED. Med 
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denne kan du bestemme hvor 
fort utskriften skal bli skrevet ut 
på skjermen. SPEED O er full 
fart, og SPEED 255 er helt sak
te. Dette kan også brukes når du 
skal liste ut programmene, og 
du kan bruke den farten som 
passer deg best. 

Ofte ønsker en å bruke data
maskinen sammen med annet 
utstyr som skriver, telefonmo
dem eller kanskje sammen med 
andre datamaskiner. Det er 
f.eks. mulig å koble flere Micro
Bee'er sammen via den innebyg
de RS232-porten. Datamaski
nen må få beskjed om hva slags 
utstyr som ønskes tilkoblet, og 
det gjør vi med kommandoen 
"IN I l" og ett tall mellom O og 
50. 

O = Normalt, slik som ma
skinen er når den slås på. 

l = Kobler inn parallellpor
ten som utgang. 

2 = Kassettspiller 300 bitsl 
sek. 

3 = Kassettspiller 1200 bitsl 
sek. 

2 og 3 brukes når en vil sen
de blokker med data til kassett
spilleren, og ikke til vanlig prog
ramoverføring. Disse kan også 
brukes hvis en har behov for å 
slå to vanlige programmer i 
sammen (på engelsk = mer
ging). 

4 = RS232 kan kobles til på 
300 bits/sek. 

S = RS232 kan kobles til på 
1200 bits/sek. 

Jeg tok et lite forsøk og kob
let en VIC-20 på RS232 inn
gangen. Deretter sendte jeg et li
te program ut fra VIC-20. Det 
satt som et skudd. Programmet 
kom frem på skjermen til Mic
roBee, og jeg kunne faktisk kjø
re programmet ved å sende or
det "RUN". 

DELETE brukes for å stry
ke deler av et program. DELE
TE 20,60 vil f.eks. stryke alle 
linjer mellom 20 og 60. 

For å spille musikk må vi 
skrive PLA Y tone,lenge. Det er 
2S toner å velge mellom, d. v .s. 
to oktaver. Lyden kommer ut 
av en innebygd høytaler . Lyden 
er fin og klangfull. 

PRMT kan brukes til å sette 
opp et tegn som skal vises elter 
tekst i INPUT-setninger. F.eks. 
Et dollartegn hvis en spør etter 
en pengesum. 

SPC betyr at neste prin
tutskrift skal skrives etter så 
mange step fremmover som tal
let du skriver etter SPC. 

STRS brukes for å sette av 
plass til strenger. Normalt er 
dette 2S6 tegn, men du har altså 
mulighet til å forandre dette tal
let. 

Med ZONE kan du bestem
me hvor stort mellomrom det 
skal være i utskrivinger når en 
bruker komma som skilletegn. 
Dette kan væere svært nyttig 
når en skal sette opp diverse ta
beller. 

FRACT gir deg tallene som 
kommer etter et komma. 

Med "POS" kan du finne 
posisjonen til neste skrivepunkt . 

DOKUMENTASJON 

Den medfølgende boken er 
delt opp i 6 kapittel. Den største 
er en liten introduksjon til Ba
sic. Del to gir et lite overblikk 
bruken av maskinen. Del tre he
ter programmering, og er for 
dem som er helt uerfarne i Ba
sic. Del 4 har alle kommando
ord opplistet i alfabetisk rekke
følge, til disse finnes også de 
nødvendige forklaringer. I del 5 
er det en del programeksempler, 
slik at du kan se programme
ringsordene i praktisk bruk. 

Til slutt er det en del tabeller 
og oversikter over viktige hu
kommeiseplasser . Her finner du 
også en mengde med tips som 
du kan bruke i programmene 
dine. Det er også eksempel på 
hvordan du kan kjøre et test
program (dette programmet er 
innebygd i ROM) for å se at alt 
er i orden med maskinen. 

Boken er på engelsk, men 
importøren opplyser at det er 
planer om at gi ut en norsk bok 
om ikke altfor lenge. 

KONKLUSJON 

Dette er den første maskinen 
vi har testet med monitor. Mo
nitoren gir oss et sylskarpt bilde, 
og er avgjort et stort plu·ss. 

Batteri oppbakking som tar 
vare på data og programmer når 
strømmen går er enda et stort 
pluss. 

Basicversjonen var litt uvant 
men den er fullt på høyde med 
Microsoftbasic, og har i tillegg 
en del ekstrakommandoer , som 
jeg aldrig har vært borti før. 

Grafikkmulighetene er yp
perlige. Oppløsning på over 
130 000 punkter finner du ikke 
på andre maskiner i samme 
prisklasse. Det mangler kanskje 
noen grafiske kommandoer som 
f.eks. Sirkel og fylling av inne
lukkede felter, men dette kan si
muleres med små programloo
per. 

Lydmulighetene er bedre på 
de fleste andre hjemmedatama-

skiner, men lyden var ihvertfall 
fin og klangfull. 

Mulighet for CP 1M med 80 
tegn pr. linje vil nok til trekke 
en del profesjonelle brukere. 

Maskinen kan bygges ut 
med fargekort, pascal printer. 
disk og telefonmodem. 

Maskinen er foreløpig ikke 
kommet opp i samme opplag 
som andre hjemmedatamaski
ner, men den ga ihvertfall meg 
et bedre inntrykk enn av de fles
te andre maskiner i samme klas
se. Og så . får tiden vise hvor 
sterkt maskinen vil etablere seg 
på det norske markedet! 

Hurtighetstest av MicroBee: 
Test sek 
l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,3 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,7 
3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  37,6 
4. lo . . ..  . . . . . .. .. .. . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . ..  6,9 

Ja, hva viser denne testen 
da? Av ni maskiner vi har testet 
til nå vil den oppnå følgende 
plasseringer: 

I test l som tester loophas
tigheten vi den komme på en S.  
plass. I test 2 som tester en IF 
THEN-Iinje oppnå den en 6. 
plass. I test nr 3 tester vi regne
hastigheten, og må desverre 
konstatere en siste plass. Til 
slutt tester vi skjermutskriften, 
og her blir det en 6. plass. 

Importøren opplyser at pro
sessorhastigheten er øket på de 
siste modellene slik at maskinen 
nå er betraktelig raskere! 

Priser: MicroBee fra kr. 
4000,-. 

Maskinen er så ny at impor
tøren enda ikke har satt priser 
på ekstrautstyr, men følgende 
ting er på vei: Utvidelse til 64K 
RAM. Floppydisk, Fargekort 
(26 farger!). Plugg-inn tekstbe
handler. Maskinkode monitor. 
Diverse spill, som f.eks. sjakk, 
Pac man, utdannelse spill og 
Biorytmetest. 

Tekniske data 
CPU . . . . . . . . . .  ZSO A, 3 ,37S MHz 
(MK modellen kjører på 3,37S 
MHz) 
RAM . . . .  32K CMOS m/batteri
oppbakking 
ROM .. . . . .. . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . . .  16K 
Skjerm . . . . . . . . . . . . . . . .  64 x  16 tegn 
Høygrafikk . . . . . . . . . . . . . .  S 12 x 256 
Tastatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 taster 
Kassettspiller .300/1200 bitslsek 
Serie I/U . . . . . . . .  RS232 1200/300 
bits/sek. 
Paralleli l/U . . . . .  8 Bit program
merbar. 
Lyd . . . . . . . .  1 kanal og 2 oktaver. 
Innebygd høytaler . 
Videoutg . . . . . . .  l V P til P comp. 
video mIneg. syne. 
Spenning . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12V IlA 

MICROWORLD BASIC 
LET PRMT ERROR 
LPRINT ZONE POS 
PRINT SD ASC 
IF CLEAR USED 
NEW EDIT NET 
LLIST SET MEM 
LIST RESET EDASM 
ELSE . SPEED OX 
THEN NORMAL ABS 
FOR UNDERLINE RND 
NEXT SAVE FLT 
DIM LOAD FRE 
GOTO STRS VAL 
OFF INVERSE FRACT 
ON PCG SON 
STOP CURS SQR 
END NOT SIN 
GOSUB AND COS 
READ OR ATAN 
DATA TRACE LOG 
RETURN CONT EXP 
INPUT CLS PLOT 
RUN HI RES DELETE 
RESTORE AUTO RENUM 
TO INVERT PLAY 
STEP LORES EXEC 
TAB INT STR 
SPC IN KEY 
FN PEEK CHR 
VAR USR 
POKE LEN 
OUT SEARCH 
REM POINT 
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A ROI'I/K SOFTlJRRE 
Maritan Raider(20) Kass. G 1001 Kr. 99,
Ditt romskip flyr over Mars beboernes byer og ammunisjons
lagre. Du blir skutt ifra bakken og angrepet fra luften, hold ho
det kaldt mens du bomber og skyter. Nye og vanskeligere områ
der dukker opp etter hvert. 

Multisound Synthesizer (20) Kass. G 1002 Kr. 99,-
"Et orgel i din computer. " 
Seksjon l .  Et vanlig orgel på tastaturet. 

2. Orgel med tromme rutiner. 
3 .  Innspilling av bakgrunns akkompagnement. 
4. Støy generator (white noise) akkompagnement. 

Shark Attack (20) Kass. G 1003 Kr. 99,
Etter å ha blitt kastet overbord av sjørøvere gjelder det å 
svømme for livet for å unngå å bli haimat. Samtidig som du 
svømmer legges det ut et beskyttelsesnett som stenger haiene in
ne, men bare for en kort stund. 
Hver gang nettet ditt dekker mesteparten av skjermen dukker 
det opp en blekksprut, som det også er farlig å komme i 
nærheten av. 

Mind Twisters (20) Kass. G 1004 Kr. 99,
Blackjack (tyve-ett): Du starter med 1 .000 pund. Målet er å 
sprenge banken. 
Decipher (master mind): Gjett hvilken hemmelig fargekombi
nasjon VIC har valgt. 
Four Thought (bondesjakk): Du og VIC plasserer klosser vek
selvis, det gjelder å få 4 etter hverandre, (på skrå, loddrett eller 
vannrett) før VIC får det. 
Teaser: Oppnå det magiske tall 1 5  ved kombinasjoner av 3 tall. 
OBS! VIC regner veldig fort. 

Sea Invasion (20) Kass. G 1006 Kr. 99,
Stå imot angrep fra krabber, sjøstjerner og blekkspruter. Din 
eneste beskyttelse er en spydpistol og en del tare (som forsvin
ner etter hvert). Hvis du skyter hvalen får du ekstra poeng. 

Moons ofJupiter (20) Kass. G 1007 Kr. 99,-
(3K eller mer ekspansjons RAM nødvendig). 
Nesten 3D skjerm presentasjon. Moderskipet sender inn en flå
te av destroyere for å sprenge en passasje gjennom Jupiters må
ner. Se opp for monstre, de kan ødelegge dine destroyere, men 
du kan ikke skade dem. 

Space Attack (20) Kass. G 1008 Kr. 99,
Et dyktighetsspill, hvor du, som pilot på et intergalaktiskt skip 
må kjempe deg gjennom svermer av fremmende romskip. 

Space Fortress (20) Kass. G 1009 Kr. 99,
Meget avansert spill, høy vanskelighetsgrad i forsvarene du må 
kjempe deg gjennom. 

PowerBlaster (20) Kass. G 1010 Kr. 99,
P.A.C. MAN type spill, med spennende ny vri. Denne får 
skjermen din til å ryste. 

Atom Smasher (20) Kass. G 1012 Kr. 99,
Prøv deg selv som atomfysiker. Lad atom partikler ved bom
barderinger. 
Trenger god koordinering. 

SUPER NINE (ZX81)  
Ni spill på en kassett. 
l .  Canyon 
2. Ateroids 
3. Astroblaster 
4. Defender 
5 .  Squash 

G 2001 Kr. 99,-

6. Scramble 
7. Sketch 
8. Cosmic Raider 
9. Four Thought 

Human 
Eng ineered 
Sof t w are  

Hesmon (64) cartridge C 502 Kr. 280,-
(20) C 302 

Professional Development System. Maskinspråk monitor. To 
pass assembler for 6502/65 10. Ram test. Disassembler, Desi
mal-Hex, Hex Desimal konversjon. 

Turtle Graphics D (64) cartridge C 503 Kr. 420,-
(20) C 303 

David Malmberg's berømte grafikk. Utnytter alle Commodo
res features. Meget lærrik programmering, Logo + Pilot. 

Forth (64) cartridge C 501 Kr. 420,-
(20) C 301 

Forth interesse gruppe utgave. Avansert computer språk. Med 
full skjermeditor. (Ikke for nybegynnere.) 

Gridmnner(64) cartridge C 5 12 Kr. 280,-
(20) C 3 1 2  

Som pilot må du unngå Droids våpen og ødelegge de før de an
griper. Hurtig actionspill. Krever Joystick. 

Retro Ball (64) cartridge C 5 1 3  Kr .  280,-
(20) C 3 1 3  

Lufthockeyspill med utfordring. En eller to spiller, pluss handi
capping. Krever Joystick. 

Synthesound (20) cartridge C 306 Kr. 280,, 
State of the art' musikk synthesizer. 4 Y2 oktave. Attack, susta

in, decay, release. For musikk/teknisk kyndig. 

Protector(20) cartridge C 308 Kr. 3 1 5,
Flottest spill noensinne på VIC! Fly en Jet hellikopter på red
nings mission over vulkan imot laservåpen. Virkelig 'terrain 
flyving' . Krever Joystick. 

Kommer snart! 
Hes Writer (64) cartridge C 504 Kr. 3 1 5,-
Sofistikert tidssparende wordprosessor . 
Full skjerm editor, marg in, sentrering, side-overskrift, side
nummerering. Begge sider justert, hel ord wrap-around. 

Skoler; spør om A.S.K. programmer. 
Applied Systems Knowledge. Undevisning software. 
Høyverdig pedagogiske programmer. 

Porto kommer i tillegg. 
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A v Eirik Vågshaug. 

VIC-20 har tre lydgenerato
rer og er derfor god å spille mu
sikk med. I dette programmet 
skriver vi inn en sang med både 
tone, tonelengde og tekst . 

Når vi etterpå kjører pro
grammet, spiller maskinen san
gen samtidig som teksten kom
mer frem på skjermen. Etter 
hvert vers skifter maskinen to
nehøyde og farge på teskten . 

Når maskinen spør etter en 
tone skriver vi ett tall etter føl
gende tabell: 

l = C 
2 = C +  
3 = D 
4 = D +  
5 = E 
6 = F  
7 = F +  
8 = G 
9 = G +  

I O = A  

C,--_VI_C_-2_0 ___ ) 
MUS I 

I l  = A +  
12  = H 
13  = C 
28 = Pause 
I . l  = Sangen er ferdig inn

programmert . 

Trenger du høyere eller lave
re toner kan du bygge videre på 
denne tabellen, ved lavere toner 
kan vi skrive: O, - l ,  -2, -3 osv. 

Når vi får spørsmål om leng
de, skriver vi l for heltone, 2 for 
halvtone, 4 for kvarttone, 0,5 
før dobbel tone osv. 

Teksten skriver du inn ord 
før ord etter som de står under 
notene. 

Når du har skrevet inn hele 
sangen skriver du " I . l " når du 
får spørsmål om neste tone. 

Du må være nøye med inn
matingen da det er vanskelig å 
rette feil !  

SNAKKEPROG 

42 

Konstruktør: Eirik 

Nå skal vi få VICen til å 
snakke. Dette programmet er 
faktisk så morsomt at jeg ikke 
har sett noen som ikke har dratt 
på smilebåndet, og vel så det et
ter at jeg har kjørt dette pro
grammet! 

Før du begynner å skrive inn 
programmet bør du merke deg 
at linjene 20 til 1 50 er blitt skre
vet misvisende ut på printeren. 

For å gjøre det lettere for 
deg å skrive det inn skal jeg skri
ve bokstavene som de grafiske 
strekene er gjemt under: 

20 oRF*COETTEOC* FRo 
30 TEOC* FRooRF*COET 
40 ooRF*COEEOC* FRoo 
50 TTEOC* FRRF*COETT 
60 oooRF*COOC* FRooo 
70 TTTEOC*FF*CDETTT 
80 ooooRF*CC* FRoooo 
90 TTTTEOC**CDEI I I I  

100 oooooRF* *FRooooo 
1 10 I I I I I EOCCOE I I I I I 

120 ooooooRFFRoooooo 
130 I I I I I I EDDE I I I I I I 
140 oooooooRRooooooo 
150 I I I I I I I EE I I I I I I I 
160 0000000000000000 
170 I I I  I I I  I I I  I I I I I I I  
O = det rare tegnet mel lom P og * 

Når du kjører programmet 
vil det dukke opp et ansikt på 
skjermen og med en munn som 
snakker! 

I linje 410 til 490 er teksten 
satt inn, og denne kan du jo for
andre selv. 

Etter hvert ord må du skri
ve: J = antall bokstaver i ordet 
ganget med 10. Hvis ordet er ett 
2-stavelses ord må du også skri
ve: L = l .  

H vis du skal ha flere eller 
mindre ord forandrer du dette i 
linje 495, der N er lik antall ord 

. + l .  
Jeg har ikke brukt fargemu

lighetene til VIC i dette pro
grammet, så det er en oppgave 
for deg. Hva med røde lepper, 
blå øyne og sort nese? 

I 

� 

• 

= .. 
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STOPPEKLOKKE 
Med VIC-20 kan du lage 

svært så avanserte tidtakeran
legg. Dette programmet som jeg 
viser her er konstuert for svøm
ming, men med noen få end
ringer kan det tilpasses andre id
rettsgrener. Denne stoppeklok
ken har en meny hvor du velger 
en av tre muligheter: 

skjermen står det nå 9 navn et
ter hverandre nedover, og med 
ett tall foran. Hvis nr 3 kommer 
først i mål er det bare å trykke 
på "3" og tiden på denne kom
mer frem på skjermen etter ved
kommendes navn. Og slik fort
setter du og stopper de andre 
deltakerne. 

1 .  Stoppeklokke med fel
lesstart, dvs at alle deltakerne 
starter på en gang, som f eks i 
løping. Klokken er konstruert 
for 9 deltakere, men det går fint 
å ha det doble, men da blir navn 
og tider ikke så oversiktelig. På 

2. Stoppeklokke med splitt
tider , dvs en klokke som viser 
både mellomtider og tid brukt 
på hver distanse. F eks i svøm
ming kan vi under en 400 meter 
få mellomtider på hver 50 me
ter, og hvor lang tid som er 

1 POI:E36878 . 15 • 
2 POKE37139 .. 0 " 
10 PRIHT":'lUII I/ IC-213 STOPPEKLOKKE 

20 PRIHT "  VELG STOPPEFUHKSJON " 

30 PR I HT" .. u. STOPPEKLOKKE MED 

40 PRIHT" :P2B STOPPEKLOKKE MED 

50 PRINT" Ø3!II IHTERVALLKLOKKE 

913 GETB : IFB=67HEN90 
Q5 ! FB=2THEN201313 

" � AA PRHlT":'lg: HAVN PAA DELTAKERNE 

i iå PP HlT " "  MAKSIMUM 19 DELTAKERE" 

120 FORA= lT09 

1 30 PRIHT" •• mELTAGER NR. " A :  IHPUTA$ 

1413 I FA$= '' '' THENA=A-1 : GOT02013 

14'5 B$(A)=A$ 

147 A$= " "  
1 513  NEXTA 
21313 I FB=lTHEHGOSIJB101313 

210 !FB=2THENGOSIJB21300 

2213 IFB=3THnmSUB3000 

2::(; IFB=4THENGOSUB4000 

" 90 GOTOl13 10130 PRINT":1I� STOPPEKLOKKE 

FELLESSTART 
SPL ITT -TI DER 

1010 PRINT : PRINT : PRINT" TRYKK g: 

11315 PRINT : PRIHT 

1 0213 PRIHT" .FOR START" l " 
1 0313 PRINT " Ø  TR'T'It:Ktfltl. FOR STOPP NR . •  

11335 PRINT _ " 
10413 PRIHT" TRYKKft2!11 FOR STOP- NR . 2  

løse PRIHT : F'HNT" O. S . V . " 

1 055 GETDS : IFD$='"'THEN1055 

11360 PRINT":'D� STOPPEKLOI(KE 

1 136 1  PRINT 
1136? FORX=l T09 

11364 PRIHT" .".:I"X"!!IIII • •  ,,"B$(X) 

�:�� ����II� TRYKK ft1!!1 "'OR MENY 

11370 C$=" II : GOT(l 1 l �,2 , T ( .... ) " 
1 11313 GE-C$ : PRINT"�" J M ID$(Tl $ , 3, 2' " : '  R I GH . $ T I t · .. 

" PIGHT$(STP$ ( INT( T I / . 6 » , 2) 

1 1131 IFC$= " " THEN1 1ø0 

1 1132 IFC$=" "THEN1200 

1 105 IFC$="M"THENGOT01 0  

1 1 113 PRIHT "J8" 

1 1213 FORN= lTOVAL(C$) 

1 1313 PRINT"�" 

g;: ��i��"."".' •• "'''MID$ < T 1 $ ,  3 , 2 ) " : r ;:' IGHT$ (Tl$,  2) " : 

"RIGHT$(STR'< INT(Tl/.  6» , 2  ) 

1 160 GOTO 1 1  00 
" 

1200 POKE36876, 220 : T I $="0013000 

1 2 1 0  FORP=1TOS0 : NEXTP 

1220 POKE36876 , 0  

1230 00T01 100 " 
20013 PRINT":1I:I SPLITT KLOKKE 

FOR MENY 

" 

201 1  PRIHT" ..... øiIiØU��
.
TRYKK ØI!!I . 

:i: �:i�i::=r�:I�A�� ���R ���P��� IELLER �100MI" : I NPLITN 

2ø40 PRINT"�:I SPLITT KLOKKE " 

213513 PRIHT " :I METER TID PR . "N "I.., " ; 
2060 IFH .. 250RN=50THENPRI NT " :4  " 

20713 IFN=100T�ENPRINT 

2; 013 R=0 
2 1 1 13  FOR I =lTO M/H 

brukt på hver enkel 50 meter. 
Alt blir skrevet opp på skjer
men,  og utøveren kan under tre
ning lett se om han holder jevn 
fart hele 400 meteren eller om 
han har sprukket . 

3 .  Intervallklokke. Med 
denne klokken kan utøverne 
starte en og en, og en vil kunne 
ta tiden på alle 9, altså 9 stop
peklokker i en ! 

Det er en betingelse at ut
øverne kommer i mål i samme 
rekkefølge som de startet . 

Til slutt så har vi også mu
lighet for at datamaskinen star-

2 1 20 R=�N 
2 1 40 PRINT" "R 

ter utøverene selv (treneren kan 
bare gå hjem og legge seg, VIC-
20 overtar hele treningen! )  

Starten foregår med lydsig
nal hvert 5 .  sekund. 

Viktig: Linje 2201 og 2203 
er laget for å teste I/O porten, 
på den måten kan en få automa
tisk tidtaking ved hjelp av f eks 
fotoceller eller brytere. Disse 
linjene må kuttes ut hvis ikke 
dette benyttes ! (Joystick kan 
brukes ! ) .  

2 1 45 PR INT " ::-:-----___ .. " ; 21513 NE><TI 
2 1 99 Y=0 
2 1 95 E=13 
'
�
R
2

I
0!

HT
C'!T�$ : PRINT"a" , "! I Dt ( TI ... 3 · 2 ) " "PII'lHT$(TI. ?) '" '-' � ( ;:.TR. ( H lTC TI /. 6 ) ) , ':' � . . � 

2291 SI =PEEK( 371 37) -
2293 I FC'='' ''AND« SIRND4)=9' '-l THEN2?13A 2204 IF:.=" "THEN23e9 � . 
2�a5 !I"C'''''M'' THENOOTOI 0  2.:.06 IFC'= "13" T"lEN213413 22137 Z,=T I " Z=TI 
22 1 13  Y=Y+l 
22 1 5  PRINT";:!" .: 
22213 FORX=øTIJY 
22313 PRI/JT" :WW" ; 
224Ø NEi(TX 
22513 PRINT" •••••• I" MID. ( ?  "l ?' " "RIOHT$( STR'( JNT(Z/. 6 » :2; - · � "P IG�T$(2 ... 2) " : 
2265 n=STR.( !NT«Z-EV613$I Ø�' ) )  2266 T=LEN(.!:,;) ��;� �:�NT":-)" ''''''''''''''''M I D'f J', T-'3 .. 2) " :  "RIGHTt (J. , 2) 

2277 FIJRX=I T02Øø0 ; NEXTX 
2280 60T0221313 
231313 POKE36876, 220 : TU="aee13e9" : E=13 23 1 13  FORP=1 T050 : NEXTP 2329 POKE36876 .. ø 2'3313 00T021 9ø æe0 PRINT":'.1hI INTERVqU .. IfL01'XE 3029 FOR.I(=1 T09 

3030 PRINT""'''X''!IIII'' '.I"P, f)(', 3940 NEXTX . 
3050 PRINT"IMI1fM� R' 3 1 1313 GETC' . . '!l! , �KI( :nI!!II FOR !5SEI<'. INT. " 
3 1 132 C=VAUC') : IFC'= " " THEN:'l l øA 3 1 135 I FC'="M" THENl e1 � .  

3 1 07 I FC'= " I " THEN4C:\'1A 
31 1 13  2( [ ' =TI 

. .  

'3 : 213 J'=STR' ( INT( (Z((')-EfC) )/I=;c:\$I AA', ) 3 1 39 T=LEN(Jt) " . . , 
3 1 3!5 PRINT"lI!" : 
3 1 40 FORX= HOC 
3 1 50 PRINT " W' ;  
3 1 69 NEXTX 
3229 PR INT" ............ I"MIDt .. J' - T-:'l 2 ) " : "RII'lHT,( T, ? )  3225 E (C)=Z(C) � J  - .' " � 
3227 IFC'= " I "THEN42øe 
3230 GOT03 100 
4000 REM 
49813 FORC= I TOA+ l 
41390 FORS=I T05 
4 1 90 PO"'E'36�76 '-' 
4 1 1 0  FORX= I T04513 ' NEXTX 4 1 29 POKE36876 ø 4 1313 FORX= I T040e : NEXTX 4 1 64 I FIJ=227THENlI=e GOT041 7ø 4 1 65 U=2ø9 

4 1 70 NEXTS 
4 1 813 LI=227 
4 1 913 GOT03 1 1 ø  
4290 NEXTC 
42 1 0  GOT03 1e0 

43 
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Commodore 64 har veldig 
stor kapasitet når det 
gjelder skjermgrailkk. I 

- .. ""kommende nummer av 
Mikrodata kommer jeg til 
å gå igjennom aUe 
muHghetene i detalj men 
aUerede nå kommer de to 
nyttige program 
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COIiUnodore 64 inneholder 
også IIl!Jligheter for å defmere 
sprites. Sprites er en grafIsk 
blokk på 24 x 21 punkter som en 
kan flytte på skjermen i spesielle 
områder og en må da gjøre store 
utregninger for å få dette til. Det 
fungerer på samme måte som 
når en skal Jage egen definerte 
tegn på VIC-lO. Dette program
met førenkler arbeidet med å de
finere sprjtes svært mye. En kan 
sitte og eksperimentere med uli
ke former på en helt annen måte 
og det er til nytte i alle tilfelle når 
en trenger bevegelig grafikk. 

Når en leser den vanlige bru
kerveiledningen til Commodore 
64 så står det ingenting om høy
grafikk men dette er relativt en
kelt å få til. Følgende program 
inneholder rutiner som en kan 
legge inn i egne program. Opp
løsningen blir 320 x 200 og prog
rammet inneholder også en 
skjermtømmingsrutine i maskin
kode. Kontroller nøye at DA
TAene i linje 200 o.s.v. blir skre
vet rett inn. I neste nummer 
kommer jeg til å forklare de uli
ke grafikkmodene mer i detalj . 

Teksten i programmet er på 
svensk, men skulle gå greit å 
forstå. 

( commODORE 64 ) 

KK, 
DORE 64 . .  ' � :i� SPR I lE ��XARE AV RRNE FERNLUND 

9 REM RNVRND TANGENTERWA : ,  = ,  8 OCH I FOR ATT FLYTTA CURSORN 
9 REM RNVRND TANGENTEN A FOR ATT R I TA OCH D FOR ATT SUDDR 
1 0  REM RNVRND F l  FOR lUT RRKNR UT SPR I TEV�RDEHA 
1 1  REM 
� 5  POKE53280 , 1 4 : POKES328 1 , 1 
20 PR I NT " :lIl" j 

. 

30 FOR I - 1 T021 : PI U.NT II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i l l  1 1 1 1" : NEXT , REM R I TAR RUTNRT 
38 REtM 
40 REM FtlRiBEREDER FOR SPR I TE 
58 S l =S324S : PØKES 1 +2 1 , 4 : POKE2042 , 1 3 : POKES 1 +4 1 , 1 4 
60 FOrU -832T0894 : POKE I 1 0  ; HEXT 
70 POKES 1 +4 , 255 : POKES 1 +5 , 224 
99 REM 
1 00 REM I Nf1ATN I NO AV SPR I TENS UTSEEt-mE 
1 10 P- 1 024 : PE= 1 22 
1 20 GET I ' : y- nn ,  ( P- 1 024 ) /40 ) : X=P - 1 024-Y*40 : POKEP , PE 

1 30 I F I $:a " I1 " ANDP) 1 063THENP=P-40 
1 35 I F I ,cc " . " ANDX<23THENP=P+ l  
1 40 I F I .· " / " ANDP( 1 824THENP=P+40 
1 45 I F I ,= " ; II AHDX)0THENP=P- l 
1 50  I F I .= "  A "  THEt�POKEP .. 1 6121 : POKEP+54272 I 0 
1 55 I F I ;f= " D " T HENPOKEP , 1 22 : POKEP+54272 . 1 3 

1 60 I FPEEK ( 1 97 ) =4THEN200 
1 70 PE-PEEK < P ) : POKEP , 1 02 
1 90 00T0 1 20 
1 98 REM 
200 REM UTRRKN I NO AV SPR I TENS V�RDE 
2 1 0  POKE53280 J 8 : SR=832 : PR I NT " �" TAB ( 24 ) ;  
230 FORY-ØT020 : FORK=0T0 1 6STEP8 : V=0 : XR=1 : FORX=7ToeSTEP- l 
240 v 1 =PEEt< (; 1 024+1<+X+40Jt1Y ) :" 1 22 . V filN + V 1 /3eiliXR : XR=XRili2 : NEXT ' POI<ESR , V . SR=SR+ 1 
250 PR I NTTAB ( 25+t(/ 1 • 5 )  " ••••• " V ;  : t·�E�.;r : PR I tH Il " : NEXT 
260 FORX=ØT0255 : POKES 1 +4 , X : POKES 1 +5 , 224 : t�EXTX : REf1 KDR E�� SPR I TE dVEf;: SI<RRt'lEN 

290 POKE5328Ø , 1 4 : GOT0 1 20 : REM ATERGANG T I ll I NMAT N I NG 

READY . 

1 F.:Et1 DETTA PROGRAM V I SAR Ei<:Et-1PEL PA HbGUPPLiJSt- H NOSI:'RAF H� P A  V I C-t.:A 
2 REt1 
3 REM PROGRAMt'lET HAR STHLl TS T I LL FdRFOGANDE HV JAN CiAJItOS .. JF.:-SOFHtARE 
4 REt'l 
1 5  POKE53280 , et : POKE5328 1 .. ø : PF� I t·� r " ::J::" .; 
20 I FPEEK ( 49 1 52 ) +F'EH. ( 49 1 54 ::O <> ::94 THEHFO��::<:=Ø T O i 1  . t-<:EADP : POKE49 1 52+::-C . p t'�E;<T�<: 
25 5'T'549 1 52 :  REfo1 O'·lAt'�STAENDE LADDAR OCH �::tiR t1ASK I HRUT I t4 FijF:� Tot1�� I IK, AV ';n:::jF�t'l 
27 REt1 
:30 REr·t HRR BtiRJAR F:UT I HEN ::=.(It·1 R I T  AR IJ T li I '·/E.RSE KURVOR PA ::;� .AF.:t·lEH 
31 REM HAR LRGGER t1AN IN S I HA EGNA PR0t3RAI1 

:32 RE�1 KOOR D I HATERt�A Fi:iRS o'· ... ER t'lED ;<: ('0- . .:; 1 9 )  OC H 'T' ' .. Ø- 1 99 )  
40 FORY=0T0 1 99STEP 1 99 , FORX=0T03 1 9 : GOSUB 1 50 : NEXT · NEXT 
45 FORX=øT03 1 9STEP3 1 9 : FORY=0T 0 1 99 : 00SUB 1 S0 · NEXT · NEXT 
47 FORX=0T03 1 9 : Y= 1 20 : GOSUE: 1 513 : t�EXT 
50 FOR I =0T O I ø*nSTEP . 1 ; X= I tH ', 320,.. I / 1 0/1T ) : 'T': I tn ( b  I t·� '" I ;, .S0+6L3 ,' . I .,u8Ul::: l �5�j : t'�E:;< r 
613 FOR I =0T020*-rrSTEP . 20 : ::·:;= UH U2Ø* I /20./1T :" : 'T'== I tH O:. :=' I N (  J. ;o *:30+ 1 6Ø )  . GOSUB 1 5Ø : t'�E:" :T  
713 END 
1 39 REM 
1 40 REt1 HRR BtiRJAR RUT I ��Et·� ::;Ot1 lJt1',}At·mlA�: ::.:: OCH 'T' T I LL "/ARDEN I Sh4p.r1t1 I t lt�ET 
1 50 X 1 = I NT O « 8 ) : X2=X-::-': 1 *S : CH= O:: YAND248 ) !f.40+iU *8+ C T'HHD7:J ; B I =  .2 lC ;'-:<:::: , 
1 613 POKE24576+CH ,

·
PEn •. ( 24576+CH :.t)RB I : RETUF:N 

1 95 REt'1 
1 96 REr1 H�R L I GGER �1ASK I HSP�:A��SRUT I t·�Et·� Sor1 Ttit·1t1ER ,::"t:::HRf·1t·1 I t:n'4E T  

200 DATA 1 73 "  ø ,  22 L 4 L 254 , 1 4 1  . �j , 2":: 1 . 1 69 , ::: .' 1 4  L 24 . 208 J 1 73 J 1 7  J 2Ø8 J 9 J 32 , 1 4  L 1 7 < :(1::: 

2 1 0  DAT A 1 69 ,  64 , 1 4 1 .0  34 .. 1 92 ,  1 69 .. 1 6  .. 1 62 , 68 .· 1 613 ,  O .' 1 5.3 ., fJ .. 64 .. 2ØO , ';::(1::: . 250 .• 2.;:::: . 34 ., 1 92 
220 DATA236 .. 34 .• 1 92 .. 21::1::: , 24.� .. 1 69 ,  �6 . 1 4 1. .  59 .• 1 92 J  1 62 ,  1 28 . 1 69 .. ø ,  1 6Ø .. ø ,  1 5.3 .. ø ,  9t5 , �øø , 20 
8 
230 DATA250 J 238 , S9 . 1 92 J 2:36 .. 59 .· 1 9� .. 20:3 .. 242 . 96 

RERDi'. 



MIKRODATA N R 6  1983 

Konstruktør: Erik Odbeg, Kors
gt. 24, 2300 Hamar. 

Du er pilot på et romskip 
( + ) da du plutselig kommer inn 
i et asteroide belte. Det gjelder 
da for deg å skyte ned flest mu
lig av asteroidene på toppen av 
skjermen, og du får poeng for 
hver du treffer. Poengbereg
ningen er delvis tilfeldig, men er 
slik at du får mest poeng for 
"H" (invers). Deretter kommer 
"R" (invers), {. og * .  

Bommer du på en asteroide, 
mister du både poeng og tid, ti
den er nemlig begrenset . Hvis 
du er god nok (og har flaks!) ,  
vil du få ekstraspill (ved 170 000 
poeng), og poengsummen for 
ekstraspillet vil bli lagt til den 
ordinære poengsummen. Når 
omgangen er over vil du få ut
skrift over de 5 beste poengsum
mene, din poengsum, antall 
ganger du har spilt og hvilket 
nummer poengsummen er i rek
ken. Hvis du har tenkt å spille 
mer enn 50 ganger uten å viske 
ut rekordene, må du forandre 
tallvariabelen i linje 40 til et 
høyere tall. 

Du har bare en knapp å hol
de orden på: Ø-knappen, som 
du skyter med. Skyte gjør du 
når en asteroide er rett ovenfor 
" + "  tegnet på romskipet . 

Etter atskillige timer med 
testing or forbedringer av "As
teroider" , har jeg fått en per
sonlig rekord på 4 1 1 369, hvil
ket jeg tror det skal bli vanskelig 
å slå. Lykke til ! 

iAlt' E N  LlT;;AJ 
7"p-cRI I>I(, �...; • • • •  

C __ Z�X_8_1 __ ) 
ASTEROIDER 

10 REM "ASTEROIDER" 
. NAAR DU ER KLAR" 

20 PRINT "TRYKK new l l ne 

::::0 INPUT R$ 
�o D I M  O ( �o :  
0:::0 LET w=u 

:- () LET G==(I e.. • • 
70 LET p==u 
8(1 D I M A ( 5 )  C' 
9" 1 For, E= l TO -' 

1 01:1 LET A u:. )  ::::. � i ,:1 nE:{T E 
1 ::0 LET T=;:' 
l : .• ) LEi Q:;.() 

s� bol�st3.'/er bat;rr at her 

skal det vor€: invers te:t�t . 

1 40 LET T ==T -+ l  
1 50 CL9 _ � . " + " 
� 60 F"R I NT AT 1 � ' � ;: " " 
1 70 PR I NT AT l � ' A � '  

. ET A$- " � � 
1 8 0 L - .� � •. 
1 90 LET Bot= " .+. 

LET 1;.:= 1 -()(l l F C! . 1 THEN 
; i 1:1 LET 1'==(1 
�,:",", LEi 9==0 ;::'(1 LET 1(=\::+ 1 ' .  • AT -:- .  o ;  Sf> 
�4(1 F'R lt-.lT AT O . lh A� .  "$ ' l ') 

. 1 

��; ' ET A$=A$ C 2 TO ) +� � 1 ) 
;"� .:l �Ei E-ot=t::$ ( 2 iO ) .&$ G05UB 34(1 
=-�l; 1 F HlI;:EY$ = " 0 " TI

T
-\E

o
N �..,o 

.... I , 1 n"'" THEN GO �'"' 
d 

Il 28(1 1 F K<. '-' ''' .., o . " l utt p a a  r un en �O(l PRI NT AT 1 .<. >  I ,  S .:.. 7 .  
O 61"1 

r 

:.(.1) F OR 0= 1 T -
� 1 o NE:{T D 

AND W=O THEN GOTO 820 
';'-:-0 l F  Q> 1 700(H) 

.. - r C' ·· ;:.30 GOTO �",I-, 
ET A$ ( 1 5) = " " 

_ • T 8$ ( 15) =" " THEN L 
�4U . F  ... _ "  " 
�50 LET B$ ( l ", ) -

EP -2 

SCORE " , p , ,( 540 'R�IJRN : 
550 CLS 560 JF Q>A C5> 570 JF Q>A (4) 

THEN BOTO 620 S80 JF Q>A (3) 
THEN GOTO 680 590 JF Q>A (2) 
THEN GOTO 730 600 JF Q>A ( 1 ) 
;HEN GOTO 770 610 GOTO 820 

HEN GOTO 800 
620 LET 630 LET : ( 1 ) :A C2) 
640 LET (2) =A (3) 
650 LET A (3) :A C4> 
660 LET : (4 ) :A C5) 
670 GOTO ��� :Q 

680 LET 690 LET A C 1 > =A C2> 
700 LET 

A C2> =A C3> 
71 0 LET : (3) =A C4> 
720 GOTO �;�:Q 

730 LET 740 LET : c 1 > =A C 2) 
750 LET A :�) :A C3> 
760 GOTO 82� -

Q 

770 LET A 780 LET A 
C ! ) :A (�1 

790 GO (. d =Q 
TO 820 

300 LET A c S.,O 1 ) =Q "' CLS 330 PRJNT "D 8!0 PRI NT 
E 5 BESTE POENGSUMME " 3�0 PRINT A ( � 

R 
860 PRJNT � ) ' ' A ( 4 ) , . A ( 3 ) . .  ., 370 PRJNT A 

. A ( 4 )  • • A ( 1 ) 8eo IF Q >A (! 10. 6 ; " DU FIKK 390 IF Q � _ � )  THEN PRI NT A'
T

" ; O ; " POENG " 
1 ... ,, - 1 70000 A 1 1 • 6 ; " 

9 "' . 6; " ekst . ND W==O THEN 
. n y r ekord 00 I F O ', _ r a SP l l l " PR I NT AT 

THEN ,, - A ( 5) AND Q '._ 90S I F Q ��
I NT AT 1 1 > 1 5; ; 1 70�00 AND W=O 91 0  PRI NT ' 

1 70000 AND W 
09 

GANG " ; "ER "  �N 1 4 .  2 ;' " DU HA;ON�HE� GOTO 970 nO LET D e T)  
D n'1 A ::iP'I l T " ; T; " 9.,.. · =0 . .;.1.) FOR C- l 

:60 FOR A=6 TO O 5T 
:" 70 F'R1 NT AT A . 1 5 ; 

, 1 6398+ PEEI( 1 6399*256 ) 

::. (l LET '1= f'EEK ( PEEt-. 

940 I F D C Ch60 
T 

950 NE){T C ." THEN lET G=G+ 1 961) PR I NT A . .. 3 .  .. 390 PR 1 NT " . 
DE " '1< " THEN LET 5= 1 

�(H) I F  
v= cg

OE " " "  TI-IEN LET 5= 1 . 5 4 10  1F . V: C
ODE " r " THEN LET 5=2 

-l20 I F v= C
COOE " h " THEN LET 5=2.5 

430 I F 
v-440 LET K=t(+ l 

... . .. .. 
4"'"0 PR 1 NT AT A . l .... . 

-
' : 5">0 THEN GaTa 49(1 

. 4611 1F 

' . THEN LET Q=O-5I.l00 
470 lF A=I) 
490 NE}{T � 

1NT ( 5.+<5000,+; ( RNO +1 . 5» 
490 LET Q-Q+ 
500 LET 5=0 
510 LET P=A <S) 

T P-Q 

;;� ��I��
P
A�H�� ,��"5CORE 

" ; G+ l 
T 1 5 < ? ; "POENG 970 PR I NT AT 

SUMMEN NAA ER NR �'N 1 7 . "" " TRY • , APp FOR AÅ 4 . 
' Kl( HV I U.'EN geo PAUSE 4E 

FORTSET TE "  '. SOM HELST 990 Cl S 4 
1 000 PRI tolT AT 10 1 0 PAUSE "'0 

1
2 , 9 ;  " 3TAND BY " 1 020 eLS .;J 1 025 LET G:(I 1 030 JF Q }_ 1040 LET W=; 1 70000. AND W�O 1 050 GOTO 1 30 

THEN GOTO 1 50 



MIKRODATA N R 6  1983 

Konstruktør: Erik 0dberg, 
Korsgt. 24, 2300 Hamar. 

I dette spillet bruker du tall 
istedenfor farger.  Først taster 
du inn tallrekkefølgen (4 tall), 
på koden du gjetter når " "
tegnet kommer til syne nederst i 
venstre hjørne, og trykker New
Line. 

Tallene du kan bruke er: O, 
1 , 2, 3, 4, 5. 

Du vil da få skrevet ut denne 
tallrekkefølgen på skjermen + 
to andre tall. Det første er antall 
riktig plasserte tall , mens det 
andre er antall riktige, men som 
er galt plassert . 

Programmet er laget slik at 
et tall ikke kan gå igjen flere 
ganger i koden, men hvis man 
ønsker større utfordring kan 
dette oppnås ved å stryke linje 
nr. 42. 

Det som er spesielt med det
te programmet, er at jeg har 
brukt en rekke knep for å spare 
lagerplass. F eks i linje 5 har jeg 
skrevet LET X = P I/PI iste
denfor å skrive LET X = 1 .  
Dette vil spare 4 bytes. I linje 8 
og 9 har jeg gitt Q verdien 2 og 
O verdien 6. Disse variablene 
blir stadig brukt i programmet 

C __ Z_X_8_1 ----,) 
TER MIND 

:: REM " MA '"'  5 V=-T \ I  :;., TEml I I ND "  L. ,\ ::: -- �:' I ' 
8 L - T ' I  F' r 

I:. Q= 'v'AL " "'"  1 /  9 LET 0=, " '� '  .:... 
l " 1"1 1... " 6  " 

(> LET A=- I fn 20 L ET �\' __ ( RND *0 1 �' I N T  3 0  L E T r - ( RND *o i 
40 L E -- I NT ( R�ID - T n - r � T  � *0)  
4 2  I p ,, ::" ( RND :+;0 > /'-I--l: r-r- " 44 L E T �� t�I' /'-I =c OR A=D 

47 - - p �  , L ET T :::8 4 
5�) I NF'UT E<.t: 
90 I P A::: '.JAL 

OR B:::C OR B=D OR C=D THEN 

1 00 J F  B=- v ''' , - E $  ( P I  / F' I ) 1 1 0  I r  "" - V 1-1_, E$ ( Q j THEN LET 
T�:N LE T T= T+ F' I / F' I 1 20 I F  �':� v�':'" E $ ( Ol O )  THEN LET - T+ , P I  / P I 1 30 FOR F::: �L E$ ( O-O ) THEN T= T+ P I / P I  1 40 9 p F l / P I  TO O LET T= T� F 

- l A= VAl , -O " I / F' I 
$ ( F � THEN LET -��! C F ) OR B::: VAL 

GOTO 0:+:0-0 

1 51) NEXT F -'- ..., + F'r / P I  
-

1 7 ,,) PP I NT r. .. 1 � ..,.  <- $ :, TAB O, 
E$ ( F ) OR C= VAL E t  C F )  O�· O n = VAL E -" ';' I F T::.Q-, 'i .f:Q_Q ;, T : " " .  1 6 5 I i-' -_ :: THEN F'R I tI/T ,, ' " S-T 

1 '7'0 G!iTC' -,��':-;'! THEN S TOP B I NGO " 
- ' V'  h_ " 44 " 

med det formål å spare lagel 
plass. De har ellers ingen funk
sjon. 

Ved nesten ikke å bruke de
finerte variabler, har jeg greid å 
spare hele 73 bytes på dette pro
grammet ! 

5 REM " RACER" 

la LET )(=30000 
15 FAST 
21) LET A$= " 3E03322 1 402AOC4001 6902093600E50 1 000BOB7BB 1 20FBCOBBo 

255C09C751 42BF670FEF72BOEFEFB26 1 6FEF02B 1 EFEFE282B 1 BE3E 1 36002BCO� 

4753693E5 1 SCFE 1 ::::60023COB4753692E5 1 8C3E 1 3600 1 1 2 1 00A7E052COB475368 

BE5 1 BB2E1 3600 1 1 2 1 00 1 9COB47536BBE5 1 BA3E52AOC 400 1 0E0009EBE l l A3C 1 2F 

E262B0 1 C93E 1 C 1 2 1 B 1 BF27EF E 1 B2S05FE2E2805C9C 1 C335753A2 1 40302B05322 

1 402BC9C 1 C9 "  
3 0  POKE )( , 1 6* COOE AS+ CODE AS ( 2 )  -476 
40 LET )<=l{-t l 

50 LET A$=A$ ( 3  TO ) 

60 I F  A$ o THEN GOTO 3(1 
70 :>LOW 

1 00 ClS 

RACER 
105 PR I NT 

1 1 0 PR I NT 
1 20 PR I NT 
1 30 F'R I NT 

l �O PR I NT 

1 50 F'R I NT 

1 6 0  pr< I NT 

1 70 F'R I NT 

lS0 PR I NT 

1 90 F'RmT • 
200 PR I NT .. 
2 1 0  PR I NT " .  

'220 F'R I NT " . 
�:.o f>R I NT U .  
240 F'R I NT " .  

250 I'F U NT " .  

::':'0 FT.: I NT " .  
:':::70 r-ra NT " .  
:GC, PF: I NT " .  

Konstruktør: Erik Odberg, 
Korsgt. 24, 2300 Hamar 

" Racer" er et bilspill av den 
typen du finner i mange spille
haller, kraftig forenklet. Taste
ne 1 ,), 3 , 4, 5, styrer til venstre, 

Q, W, E, R, T, til høyre, 
A, S, D, F, G, oppover, og 
Z, X, C, V, B,  nedover. 
Du kan innrette deg slik som 

passer deg best . Oppgaven med 
dette spillet er å komme gjen
nom banen tre ganger på kortest 
mulig tid, men vær ikke for 
rask, for hvis du kræsjer vil du 
bli satt tilbake til start . De hele 
rundene du eventuelt har kom
met gjennom blir ikke glemt, 
slik at du ikke behøver å kjøre 
tre runder i strekk uten å 
kræsje. 

46 

Hvis du vil forandre farten, 
kan du forandre den 36, karak
teren i maskinkoderutinen. Jeg 
har satt den til B. Setter du inn 
en høyere bokstav (ikke større 
enn F), vil bilen gå saktere, Hvis 
d u setter inn A eller et tall, vil 
bilen gå fortere, Hvis du vil for
andre antall runder som skal 
kjøres, kan du forandre den 4. 
karakteren til antall runder du 
vil ha. Jeg har satt den til 3. Du 
kan også lage din egen bane, 
men da må du passe på at bilen 
og målet kommer på riktig 
plass. 

Spilletips: Legg merke til at 
poengene stiger mye fortere når 
du ikke holder fingeren' på en av 
styreknappene. Du taper altså 
mye på å stå og nøle, så prøv å 
unngå lengre pauser. 

. 
:9(1 F'R I NT It .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  I' 
:?� F'R I NT AT 1 7 : �5 : II I " ; AT l C' . :�: " I "  
297 r'R I NT AT 0 , 7 ;  " 00000(1(: " 
�(l0 RAND USR 30000 
3 1 0  FOR N=l TO 1 50 

:::0 l"JC�{T N 

330 CL::, 
. 

34':' PF: I t,IT " 'v' I l  DU SF' I LLe Et� G.:\NG T I L  :- .. 
::50 F'f:: I NT " TF.:YI I · 1 1 11 J 11 11 eLLEr, 11 11 r� 1 1 1 1 .. 
::t,O F'R I NT 

370 LET A$= 1M E Y1 
::�,) ! � �$= I l  Il THEtJ GO, Co :.7,) 
39') I F  A$= " J "  THDJ C·OTO 1 '),:· 

395 I F  A$ ( )  " N "  THEN GOTO 470 

400 F'R I NT " SI:AL DU GI DEG I=tLLEREOI: DA -;> "  
H ·) F'R I NT " TEt" , DEG NAA GODT Co M ,  DU ::iI ,AL FAA " I 4::0 PR I NT " EN NY SJAt�SE T I L AA Trm 'I [ " " J .. .. .. 
4::,) F'R I NT " ELLER " "  N " .. " 

440 LET AS= I NI<EY$ 
�50 I F  A$= .. .. THEN GOTO 440 
460 IF A$= " J " THEN GOT O l Oe: 
465 STOP 

470 r-r, I NT 
480 PR I NT " DU t1AA TRYI'I, E .. " J .. .. ELLER .. " N .. .. .. 
490 COTO 370----.... ' ---=---===:.:...:..---:....:.--



No. 1 Best Sellers forYour Spectruml * 

VlSIT MIDDII EARI'H 
Experience the tantasy of J. R. Tolkein's "HOBBIT' on your 
48K Spectrum. Donger, adventure and excitement are 
all part of it In worclS and graphlcs. but it Is you who must 
soIWtthe problems. Speclal features never seen before. 
THE HOBBIT Is the program 8V8fY0081s talldng about. 

Kr 198,-

CANYOU .. IVM PlNmtATOR? 
PENETRATOR Is the most amazlng and sophlstlcated 
arcade gameyet devIsecI forth848K Spectrum. 
Features Includetraln:w.�. unlQuecuatomlzlng, 
superlor�phlcs. _ sound and mOI8I 

Kr 98,-

INFORMATION la 
COMMUNICATION 

Stasjonsveien 70 - N-1482 NITTEDAL - Tlf. : (02) 77 25 40 

& N I 
! 
l 
t 
f 
I 
1 
s-I 
I 
I 



BØKER 
The working Spectrum 
CP 1M users gu ide 
Forth programming on Jupiter AC E 
The I ns & Outs of ZX-81 
Vic innovative Computing 
Programming the Z 80 
The working Commodore 64 
Let our- B BC teach you to program 
Logo for Apple I I  
Commodore 64 reference gu ide 
Atari Sound & G raph ics 
Basic self  teachi ng guide 

TI DSSKR I FTER 

kr 89,
kr 1 42,
kr 89,
kr 78,
kr 94 -, 
kr 1 65,
kr 98,
kr 98,
kr 1 75,
kr 1 65,
kr 1 1 2,
kr 98,-

Your Computer 
Compute 
Creative Computing 
Dragon user 
A & B ( BBC brukere) 
ZX computing 

kr 240,- pr. år 
kr 250,- pr. år 
kr 325,- pr. år 
kr 1 90,- pr. år 
kr 1 80,- pr. år 
kr 1 98,- pr. år 

UTSTI L L I NG/SALG : 

N ittedal Papir  & Bokutsalg 
Stasjonsveien 70 
1 482 N I TTEDAL 

F L E R E  V I DE R E FO R HANDLE R E  SØKES ! 

Enter the dragon 
I BM personal computer 
Osborne portable Computer 
The working dragon 
Sharp Software secrets 
Programming the 6502 
CP/M handbook 
Programming the 6809 
The Oric-l  & how to get the most 

from it 
Lynx computing 

PROGRAMVARE 
Kontakt d in  lokalforhandler el ler oss. 

kr 98,
kr 1 65,
kr 1 58,
kr 98,
kr 89,
kr 1 65,
kr 1 76,
kr 1 88,-

kr 98 -, 
kr 98 -, 

Alle bestillinger fraktfritt ved bestilling av mer 
enn 3 bøker/programmer ved forhåndsbetaling 

VI DE R E FORHANDLE R E :  

Oslo: 

Kr.sand : 

Olaf Norl is Bokhandel,  
Universitetsgt. 20, Tlf. (02) 42 91 35 

Computer Centeret, 
H .  Wergelandsgt. 1 7, Tlf. (042) 23 855 

Kr.sund N :  OddstØi Radio, T lf. (073) 74 222 

Moss: A/S Moss Radioverksted 
V. Kanalgt. 6, Tlf. (032) 73 033 

Sarpsborg : Ole Halvorsen Bok & Papirhandel 
St. Mariesgt. 1 07, Tlf. (031 ) 52 272 

I N FORMATI ON & 
COMMUN I CATI ON 

Stasjonsveien 70 - N-1 482 N ITTEDAL - Tlf. : (02) 77 25 40 



Kjøpt noen bra 
bøker - blader 

I nfocom er ti l  for å hjelpe deg å få tak i boka, 
spi l let el ler bladet du tidl igere måtte besti l le 
fra utlandet. 

Viste du at det finnes over 25.000 edb-bøker 
og over 600 edb-blader, og flere tusen 
programmer? 

En del av a lt dette bl ir  solgt gjennom videre
forhandlere over hele landet. Her kan du i ro 
og mak se igjennom bladene/bøkene og 
prøve programmene. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
14  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 

Top Twenty programs for the Spectrum 

The Hobbit 
F l ight Simu lation 
Hungry Horace 
Avenger 
Time Gate 
Escape 
Penetrator 
3D Tanx 
Planetoids 
VU-30 
Chess 
Arcadia 
Planet of Oeath 
Over the Spectrum 3 
N ightflight 
VU F i le 
Over the Spectrum 1 
Ship of Ooom 
Inca Curse 
Battle of Brita in 

Melbourne House ( 1 )  
Psion ( 2) 
Psion/Melbourne House (6 )  
Abacus (8) 
Quicksilva (4) 
New Generat ion ( -) 
Me lbourne House (5)  
dk 'tron ics (9)  
Psion ( 1 0) 
Psion (3) 
Psion (7) 
I magine ( -) 
Artic ( -) 
Melbourne House (-)  
Hewson ( -) 
Psion ( -) 
Melbourne House ( - )  
Artic (-)  
Artic (--) 
Microgame ( -) 

Compiled by W. H. Smith. Figures in brackets sho w last 
week 's position. 

HOME COM PUTI NG WEEKLY 29 March 1 983 

programmer 
i det siste? 

Om du vet hva du vi l  ha el ler ikke har videre
forhandler i nærheten, kan du registrere deg i 

infocom micro club 

Kort sagt : For kr 50,- en gang for al le, gir 
deg mu I igheten ti I å kjøpe bøker hos oss på 
meget fordelaktige vi l kår. 

NB! Sammen l ign våre priser med engelske/ 
ameri kanske og du finner det bl ir  ofte dyrere 
å besti l le gjennom bank. 

Skriv/ring for nærmere opplysninger om 

infocom micro club 

BBC LEADS TH E BEST-SELLERS 

The a mazing popularity of the BBC 
microcomputer and the Sincla ir Spectrum 
is revea led in the book best-sei ler chart 
released last week by the Computer Book
shop. 
The first Commodore V I C based book i s  
at  number 7, and the f irst CP/M title is  at  
number 9. 
Surprise of the month, however, is the 
appearance of a cassette tape - the pro
grams sold with a book cal led ZX Spec
trum - Cambridge Colour Col lection at 
number 1 4  in  the l ist. 

1 .  B BC Revealed 
2. Over the Spectrum 
3. Programming the 6502 
4. Let Your BBC Micro Teach 

You To Program 
5. 60 Games and Applications for 

ZX Spectrum 
6. Programming Your ZX Spectrum 
7. V I C  I nnovative Comput ing 
8. Zap Pow Boom V IC Arcade games 
9. CP/M Handbook 

1 0. Programming the Z80 

I N FORMATI ON & 
COMMU N I CATI ON 

Stasjonsveien 70 - N - 1 482 N I TT E DA L  - Tlf. : ( 02) 77 25 40 



Is your 
fiol in 

ectrum 
ack? 

Unlock al l the secrets of your Spectrum with the 
most complete Spectrum Software Library avai lable. 

Kr 78,00 

Written by the sharpest m i nds in micro technology tOday, this comprehensive l i brary of 
software wi l l  al low you to max i m ise the entire range of your S pectrum's i mpressive 
capabi l ities. If you demand the best from your Spectrum, cut out and mail  the cou pon 
tOday, because once you've u nloc ked all the secrets of your Spectrum - there'lI be no 
hOldinj �ou back. I: 14'/ : � ! ffi IThe Complete Spectrum ROM Disassembly 

This is the book for the serious programmer who wants to get right to the heart of the 
Spectrum system; its 16K ROM control program. 
Written by Dr. lan Logan and D r. F rank O'Hara, each ROM routine is completely 
disassem bled and its function clearly explained. G reat care is also taken to ensure 
the reader u nderstands how all  the routines within the ROM interact with each other. 
T he book also explains every aspect of t he Spectrum's software operation i n  detai l  
and makes all  fu nctions and entrv poi nts avai lable for use i n  your own programs and 

routines. I: I i\" iJ �! t!�'i ISpectrum Hardware Manual 
An essential aid for every Spectrum user, giving an easy to _14_ fol low explanation of how this sophisticated micro computer 
really works, written by Adrian Dickens. 
Backed u p  with a complete rundown on each component's 
function and full circuit diagrams, the book reveals many 
features of the Spectrum system not mentioned in the Si nclair 
Man ual . 
The book also i ncl udes practical hardware projects and t i ps 
enabling you to take fu l l  advantage of the system's hardware 
potential .  

UICTIUM 
MACI •• 
LAIla .... 
IIOI TIII 
MIOUnI 
--

... 111.' ....... ... ".CIr. A complete ov.m_ of Spec:trum 
..., .. ". It. ...C.......... . I l." 
3Oexciling progr.ms .ncto-mes ".11 Il! , ....... , 

soflw.,e systems upllining both BASIC 
.nd maehine languege prOlrlllftming. 

Kr 96.50 

INFORMATION • 

totest you and your Spectrum Everything thefiBt time user needa 
plus mpy protlrlllftming hinta tollnow about Spectrum "aehine 
IIndtipstoo langUlge. 

Kr •• OG Kr 87,50 

COMMUNICATION 

Stasjonsveien 70 - N-1482 NITTEDAL - Tlf. : (02) 77 26 40 



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
* * 

I 
* 

* øenytt Dem ar denne enes"ende sJansenl * * 

Bli medlem I * 
* * 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* * 

* 

* 

L [] � P U T E A 5 [] F T  M I C R O C L U B 

* 
* 
* 
* 

Det koster bare kr 100,- I året. Som medlem i 
COMPUTERSOFT MICRO CLUB tår De uten ekst
ra kostnader tilsendt medlemsbladet COMPU
TERSOFT MONTHL y som tor ikk.med/emmer 
koster kr 90,- pr. år. 

COMPUTERSOFT MONTHL y utkommer på norsk 
10 ganger i året. Det inneholder leserbrev, gratis 
kjøp-og-salg annonser tor medlemmene, spesial
tilbud på software (programmer, bøker, tidsskrif
ter, disketter etc.) for medlemmene og vår måned
lige test av en hjemme-datamaskin. 
Datamaskiners magiske evner begrenses bare av 
SOFTWARE! 

SPILL FOR ZX SPECTRUM: 
Type 
48 k 3D-Maze 
16/48k Puck-Man 
16/48k Frogger 
48k Time-Gate 
48k The Orb 
48k Penetrator 
48k The Hobbit 
16/48k Krazy Kong 
48k Sjakk 
48k Backgarnrnon 
48k Firebird 

SPILL FOR ORIC-1 : 
16/48k Commando 
48k Flysimulator 
16/48k Pakke (6 spi l l) 
16/48k ? (Overraskelse) 
48k Othel lo 
48k Death Satel l ite 
48k Zodiac 
16/48k World Cup 
16/48k Iskremselgeren 

SPILL FOR VIC·20: • Kr82.Y Kong • Frogger • Enarmet banditt • Puck-Man • 
Galexions • Road Runner • ? (Overraskelse) 

SPILL FOR COMMODORE 84: • •  Mutant Camels • •  Panlc 64 • • Krazy Kong • •  Adventure Pack 

SPILL FOR T199/4A: • • •  Snake + Space Attack • • •  Maze + Towers of H. • • • Bomber + Allen Attack • • •  Misslon 99 

EKSTRAUTSTYR: 

Vei l .pris 
1 28,-
225, -
1 85,-
1 95,-
1 75,-
21 5,-
248,-
205,-
245,-
205,-
1 95,-

1 60,-
298,-
1 70,-

1 60 t i l  250 
225,-
1 95,-
1 95,-
1 60,-
1 60,-

2 1 0, -
1 95,-
1 85,-
248,-
208,-
1 85,-

1 60 t i l  250 

210,-
228,-
255,-
255,-

1 65,-
1 75,-
1 65,-
205,-

ZX SPECTRUM " 
- -" 
- -" 
- -

Forsterker + høy taler 
RAM-pakke (16 til 48k) 
RAM-pakke (16 t i l  80k) 
Pascal 4.0 (språk) . . 

- -
VIC 20/64 

Forth 3.0 (språk) 
Byggesett (mul igjør bruk 

Med lems-
ti lbud 

65,-
1 38, -
1 1 5,-
1 35,-

95,-
140,-
1 85,-
1 25,-
1 70,-
1 1 8,-
1 25,-

80,-
1 98,-

95,-
65,-

1 35,-
1 40,-
1 40,-

85,-
85,-

1 1 8,-
95,-
95,-

1 38,-
98,-
95,-
60,-

1 55,-
1 38,-
1 88,-
1 88,-

95,-
95,-

1 05,-
1 1 8,-

1 35,-
480,-
948,-
398,-
1 48,-

vanlig kassett-spi l ler) 1 1 8,-
VIC-20 RAM-pakke (16k ekstra) 448, -
Modulator (RGB inn, PAUU H F  ut) 498,-

Gjennom oss får De den samtidig svæ" rimelig. I 
* 

COMPUTERSOFT M/CRO CLUB eksisterer ikke 
* 

ordet minstekjøp eller kjøpsforpliktelser pr. år, det 
* 

eneste vi krever er kontant betaling. (Krysset sjekk 
* 

eller forhåndsinnbetalt Bankgiro eller Postgiro.) 
* 
* 

Ved å skrive til oss kan De allerede nå nyte godt av * 

medlems-tilbudene! * 

* 
* 
* 
* * 
* 

1IJ1I!iii! __ : 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* . vi formidler! ! ! 
nen del av de tmg grammer etc. 
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QRlC-l * 

NEWØIIAIN * 

ZXø' LYNX * * • uekspandert VIC-20
· 
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Forfatter: Tim Hartnell. 
Utgiver: Interface, London. 
66 sider A4-formal . 
Denne boken inneholder 24 

spill for VIC-20, og følgende 
spill er representert : 

Othello, Enarmet banditt , 
Dr. Watsont Dr. Audio, Break
out, Tight Squeeze. Time Guar
dian, John Long Silver. Foxy 
Foxy. Robot Nirn, Night on a 
Wild Mountain, Vicim, Evolu
tion, Vicet-un Hangman, Mas
termind, Sympboni for a Me
lancholy computer med sene
show FairWay t Jelly Beam Spa
ce Swarn, Checkers, Superpoet, 
Zauper Attack Superbowl, Old 
Forty-niner, Ganymede IV. 

Mange av spillene er så lan
ge at du vil behøve mer enn 1 
kveld på å skrive ett inn, så her 
har du arbeid for flere måneder 
fremover! Til hvert eneste pro
gram er det kommentarer som 
viser oppbyggningen av spillene, 
i tillegg er det noen egne artikler 
om hvordan man kan lage egne 
spill. 

Forfatter: Grahan Charlton . 
Utgiver: Interface. London. 
56 sider. 

Her er 34 spill for en ZX8 1 
uten 16K RAM, med I K  kom
mer en jo ikke så Jangt men i 
denne boken har en strekt ZXen 
til grensen av hva .som er mulig, 
og den inneholder følgende pro
gram: 

Dogfight, Squash, U FO, 
Breakout , Wumpus, Space Am
bush, Motorbike, Worms, Val
halla, Cover up, Golf, Along 
the wire, MissiJe Command, 
Utrle Genius, Bomb Run, 
Dropout , Tesseract ,  Time Cha
se, Ski Run, Greyhound, Out
law, Stock Market. Road Ra
cer, Allen, Invasjon,  ICBM, 
Bioryt hms , Simon, Pontoon, 
Colony t Charioteer, Niagara, 
Suicide-Mission. Micro-lire, 
Ten green BoUTes. 

I tillegg er det ett kapittel om 
hvordan du kan spare hukom
melse med forskjeUige knep. 

Har du bare l K på din ZX8 1 
så er dette boken for deg. 

Forfattere: A. Finkel, N.  
Harris, P .  Higginbottom, M .  
Tomczyk 

Utgiver: Commodore Com
puters, USA. 

290 sider. 
Dette er boken som burde 

fulgt med VI C-lO. Den som føl
ger med nå er svært generell, og 
sier ikke viderekommende så 
mye. 

Denne lett-å-bruke manua
len gir deg en komplett kilde 
med informasjon om VIC-20 
software og hardware, med de
taljerte forklaringer av hvert 
emne of "vennlige" tips hele 
boken igjennom for å gjøre den 
lett førsåeJig. 

VIC Programmers Referen
ce Guide er i virkeligheten 4 bø
ker i ett .  Den inkluderer ( 1 )  et 
BASIC leksikon guide som 
forklarer alle VIC BASIC in
struksjoner, sammen med (2) en 
Programmerings Tip$ Guide 
med forslag til hvordan du kan 
forbedre prograrnrnerUlgen dUn. 
(3) en maskin-Kode Program-

merings Guide for å hjelpe deg 
til å snakke VICs " eget" binæ
re/hexadecimal-språk, og (4) en 
spesial avdeling for INIUT 
Koblinger, og som gir deg den 
informasjonen du trenger for å 
koble VlCen din til spesielt ekst
rautstyr som RS232 utstyr) Iys
penn og annet . 

Denne Guiden ble laget i 
sammarbeid med Commodores. 
egne programmeringseksperter 
som jobber i over et halvt dusin 
land over hele verden. 



at hvert program skal inneholde 

minst en ny programmerings
.. teknikk som vil gjøre deg istand -----------------------

Forfatter: Tim Hartnell 
Utgiver: Interface, England. 
1 40 sider. 
Dette er bare en av mange 

bøker som er skrevet av Tim 
Hartnell .  Hvordan han har ' 
klart å skrive ca. 10 bøker på 
bare et år er det flere enn meg 
som har lurt på ! 

Og i kke nok med det . men 
bøkene er gode og blir lovprist 
aV' ZX-brukere i England . 

Denne boken har listinger på 
alle spill du måtte ønske deg, in
kludert DØDS-LABYRINT, 
BREAKOUT, MUSIKK . 
TYVE-ETT, RUSSIAN ROU
LETTE, MINI-INV ADERS, 
BOWLING, SPEEDWAY. 

Ja, til sammen hele 49 spill 
(det skulle bli mindre enn kr .2.
pr. spiu) .  

Det er mange nye spill, men 
også gamle favoriuspill er tatt 
med i denne boken. Mange kan 
kjkøres på l K. men det er også 
spill på hele 8K. 

Noen av spill�ne er basert på 
flak-s og andre er basert på intel
ligens. Men man har .passet på 

til å lage dine egne programmer. 
Du kan hvis du ønsker det, 

skrive inn pmgrammene akku
rat slik som de står. og spille 
med dem. Men du vil lære mye 
ved å eksperimentere på egen 
bånd, ved å forandre program
mene. utelate noe av dem , og 
sette inn nye ting, inntil spillene 
er akkurat slik som du ønsker. 
Mange av spillene kan utvides 
hvis du har mer enn I K  hukom
melse. I det minste kan de lages 
mer brukervennlige. 

En bok om er vanskelig å 
komme utenom hvis du har 
ZX8 1 ,  liker å spille eller lage di
ne egne spill . 

Forfatter: Nick Hampshire 
Utgiver: Computabits, 

England.  
,270 sider 
Forfatteren av denne boken 

har før skrevet PET -revealed 

R 

som har fått mange godord på 
seg. Boken inneholder en sam
ling med ting som er oppdaget 
omkring Vicen , hvordan og 
hvorfor den virker slik som den 
gjør, og hvordan du kan bru ke 
dis e faktaene til å skrive bedre 
program . 

Ier : 
Boken er delt inn i 5 kapitt-

l -The 6502 Microprocessor 
2-Vle System Software 
3-The 656 1  Video Interface 
Chip 
4-The 6522 VIA and the 
User Port 
5-VJC l/O Functions 
Boken er ikke for nybegyn

nere, og hvi du ikke forstår 
overskriftene. til kapittelene så 
er ikke denne boken noe for 
deg. 

Boken inneholder bare noen 
få programmer og var hard les
ning for meg som ikke er inne i 
maskinkode programmering. 

Det er gode forklaringer til 
hvordan vi kan Immunisere med 
inn$anger, utganger og gamle 
IlO. 

Så ønsker du å bruke VICen 
til å' styre f.eks .. modelljer-nbane 
eller utstyr i huset så er denne 
boken til svært god hjelp! 

MIKRODATA N R S  1983 

GETTING 
ACQUAINTED 
WITH YOUR 
VIC 20 

BY 
TtM HAATNEU. 

f, 
( I 

I 

Forfatter:  Mark Charlton. 
Utgiver: Interface, London. 
1 80 sider. 
Denne boken inneholder 

over 70 program, og det tar for 
stor plass å omtale alle her. 
Programmene er fullt doko
menterte of forklarte. Boken 
starter på grunnivå og omtaler 
mer avanserte progra.m etter
hvert, slik at selv nybegynnere 
kan følge med, og lære mer av
anse,t programmering etter
hvert. Etter å ha gått igjennom 
denne boken bør du være gans
ke godt inne i det å program
mere! 

63 



Morgendagens språk - det er data� 
maskinens språk. Slik dine barn vil lære 
det og bruke det med største selvfølgelig� 
het. Et språk som er enkelt og logisk, men 
som samtidig åpner døren til en helt ny 
opplevelsesverden for dine tanker, ideer 
og fantasi. 

Vil du ha en nøkkel til denne døren? 
Svaret kan være en Dragon 32, den nye 
hjemmedatamaskinen med alle (<proff� 
egenskapene». 

Her kan du lese hva en «proff» 
mener om Dragon 32. Dag Aldar testet 
maskinen for Polyteknisk Revy, og skriver 
følgende i Polyteknisk Revy nr. VI983) : 

«Hvor bra er Dragon 32? 
1983 ser ut til å bli det Store Aret 

for hjemmemikromaskiner i Norge. 
Samtidig med at skolene nå endelig ser ut 
til å anskaffe materiell for EDB�under' 
visning, triller det nye mikromaskiner ut 
av importørenes jakkeermer. 

INFORMASJONSSYSTEMER AS, 
en nystartet bedrift med tilknytning til 
Emil Moestue AS og Borregaard AlS, 
har fått generalagentuf(!t i Norden for en 
av de store suksessene fra England i vinter: 
Dragon 32. 

3990 kroner vil denne farge� 
computeren med 32 Kb brukerhukom� 
meIse koste. Og hvis en tar en titt på hva 
som befinner seg under tastaturet, virker 
prisen absolutt ikke urimelig. Her finner 
vi en helt ny mikroprosessor, 6809E, 
som regnes for en av de beste sentral� 
enhetene. Farger og høyoppløselig grafikk 
og en meget god BASIC�fortolker (micro� 
soft) gjør den ideell for hobby�program� 
mereren såvel som for dem som fore� 
trekker ferdige programmer. 

KOBLES TIL FARGE�TV. 
Som andre maskiner i samme klasse 

kan Dragon 32 koples til en helt almin, 
nelig farg� TV. Kassettspiller og 

Centronicsskriver kan plugges rett i -
likeledes ferdige program�moduler og 
håndkontroller for styring av spill. En 
rimelig diskettenhet kommer og et stort 
utvalg av programvare er tilgjengelig. 

Dragon 32 er også utviklet med 
tanke på spill med bevegelig grafikk, farger 
og lyd. Dragon Data Ltd., som er den 
engelske produsenten, kommer også med 
programvare for mer matnyttig bruk, som 
Personal Finance og andre oppgaver 
i hjemmet. 

J eg ser ingen grunn til at ikke også 
Dragon 32 kan benyttes på kontoret -
den har et godt tastatur og kapasitet nok 
med muligheter for utvidelse av hukom' 
melsen til 64 Kb RAM. 

En helt vanlig kassettspiller brukes 
som ytre lager for programmer. Det virker 
enkelt å kopiere, demonstrasjons��assetten 
gikk inn ved første forsøk. Spilleren kan 
styres automatisk (start og stopp) via 
instruksjoner på tastaturet. Overførings� 
hastigheten er 1500 baud. 

Skjermbildet er grønt ( !) og har 
16 linjer med plass til 32 tegn på �ver. 
Grafikken er organisert i et litt korhplisert 
system inndelt i fem forskjellige opp' 
løsningsgrader. 

Avhengig av oppløsnings�grad kan 
en benytte 2 eller 4 farger samtidig og 
oppbygging og lagring av høygrafikk 
betegnes med sider (<<pages»). 

Den raske mikroprosessoren gjør 
at maskinen kan oppvise en slags 
tegnefilmeffekt - verd å merke seg 
for spillkonstruktører. 

Microsoft�BASIC' en er hur� 
tig og inneholder mange avanserte 
finesser, særlig på grafikksiden. 
Fordelen med microsoft�BASIC 
er at den har utviklet seg til å bli 
en slags standard for mange av 
de velkjente mikro�atamaskinene. 

f I I 

Det finnes med andre 
ord et utall av pro' 
grammer som uten 
særlig endring vil 
kunne kjøres på 
Dragon 32. 

Farger, lyd, gra� 
fikk, BASIC fortolker 
og monitor�program' 
mer er presset inn i en 
16 Kb ROM. Ved å 
taste PRINT MEM 
får vi vite at det er 
ca. 24 Kb ledig hu, 
kommelse, og ikke 32. 

Dette skyldes at 
8 Kb er reservert for 
systemvariabler og 
grafikksider. 
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Håndkontrollene kan styres med 
BASIC-instruksjoner. Musikk og lyd
effekter er imponerende - ut av høyt
taleren kommer klare melodier og alle de 
merkelige lydene som hører TV-spillene til. 

AVANSERT GRAFIKK. 
Editering og redigering av skrevet 

tekst er som på Vie 20 noe tungvint 
i forhold til f.eks. Sinclair-maskinene, 
men dette er en smaksak. 

En egen håndbok på norsk inne
holder en grei forklaring på BASIC-

• instruksjoner. 

Som en oppsummering vil jeg si at 
Dragon 32 har sine fortrinn ved stor 
standard hukommelse (24 Kb tilgjengelig) 
utbyggbar til 64 Kb, muligheter for 
rimelig diskett-stasjon, hurtig og godt 
operativsystem med mange finesser og 
avansert grafikk. 

Hvis importøren klarer å følge opp 
med ekstrautstyr og litteratur, kanskje ved 
hjelp av (<Dragon Data Club» for Dragon 
32-eiere, vil maskinen være et anbefalelses
verdig alternativ til de allerede etablerte 
maskinene. Både spesielt datainteresserte, 
systembrukere og opplærings-institusjoner 
vil kunne ha stor interesse for Dragon 32.» 

MASKINSPESIFIKASJON 
• 6809E mikroprosessor. 
• 32K RAM som standard. 24K er tilgjengelig 

for bruker, resten benyttes til høy-oppløsnings
grafikk. 

• Dragon 32 har EXTENDED MICROSOFT 
COLOUR BASIC (utvidet microsoft farge
basic) som standard). 

• UTVIDET BASIC HAR: 
- Avanserte grafjkkmuligheter. 
- Avanserte Iyd-/musikkmuligheter. 
- Fulle editeringsmuligheter. 

• DISPLAY 
- 9 farger. 
- 5 forskjellige oppløsninger fra 512 punkter 

(16 x 32) med teskt, til 49.152 punkter 
(256 x 192) ved høyoppløsning. 

- Monitor: Vanlig TV med VHF og! eller 
fargemonitor. 

• TASTATUR: 
Profesjonelt skrivemaskintastatur garantert for 
20 mill. trykk. 

• ENKLE PKUGG-INN KONTAKTER FOR: 
- Joysticks (kontroll). 
- Kassett-spiller. også start! stopp. 
- Skriver (centronics parallell). 
- Program-moduler (ROM-moduler). 

• NORSK LÆREBOK I BASIC 
F0LGER MED. 

Dragon 32 blir solgt gjennom 
ledende bok- og papirhandlere samt spe
sialforretninger. Disse har fått spesiell 
opplæring på maskinen og kan gi deg 
nødvendig råd og veiledning. 

Ønsker du å få tilsendt ytterligere 
informasjonsmateriell kan du også fylle ut 
kupongen og returnere den til: Infonna
sjonssystemer AS, Postboks 342 
Sentrum, Oslo l. 

: Informasjonssystemer as 
Skippergaten 40, Oslo l - Telefon 02/41 90 50. 

Informasjonssystemer AS er et datterselskap av Emil Moestue AS og inngår i Borregaard
konsernet. Dragon 32  distribueres til bok- og papirhandlere av Emil Moestue AS . 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----1 
O Ja, jeg ønsker å motta ytterligere infonnasjonsmateriell om Dragon 32 hjemme-

datamaskin. 

Navn ______________________________________________________ __ 

Adresse __________________________________________________ ___ 

Postnr.l-sted ______________________________ _ 

Informasjonssystemer AS - Postboks 342 - Sentrum, Oslo l. 
, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 

handel . Moss: Moss Bokhandel . Mysen: Mysen Bok og Papirhandel AlS . Narvik: Frydenlund Bok og Papirhandel. Narvik Bokhandel AlS . Nordfjordeid: Totlands Bok
handel . Norheimsund: Hardanger Merkantile AlS . Notodden: Sigmo Elektronikk. Telemarkens Bokhandel . Oslo: Harald Dahl AlS. Grefsen Bok og Papirhandel. C. Lang
brecke AlS. Oslo Hobbysenter AlS. Papyrus AlS. Røa Bok og Papirhandel AlS. Sitter Papir og Foto. Sandberg Data AlS. Tanum Kontor og Elektronikk. Tåsen Bok og Papir . Otta: 
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KURS I le 
ERING PROG 

Denne gang ser vi på LOAD, 
SAVE, VERIFY , DATA, 
READ, RESTORE, DIM ,  
LOAD og SA VE brukes for å 
overføre programmer fra og til 
kassettspiller. På mange maski
ner må en ha en "C" foran 
LOAD og SAVE. 

SAVE brukes for å overføre 
programmer til kassettspiller. Et
ter SA VE kan en ha et program
navn, som settes mellom to par 
gåseøyne. Dette programnavnet 
vil komme frem på skjermen når 
du senere skal ta programmet in 
igjen fra kasset. 

Det kan lønne seg å bruke 

kvalitetskassetter på 10 eller 1 2  
minutt. Dette skulle være nok til 
de fleste program. Har du 
mange program på en C-60 kas
sett er det lett å glemme hvilke 
programmer du har på kasset
ten. Båndet på C-60 kassetter 
har også lettere for å strekke seg 
og glir ikke så lett som C-lO kas
setter. Husk å spole over den 
blanke delen i begynnelsen av 
båndet ! 

LOAD brukes for å hente 
programmer fra kassett. Har du 
et programnavn etter LOAD 
(mellom to par gåseøyne) vil den 
lete gjennom kassetten til den 

finner dette programmet. Hvis 
du kun skriver LOAD vil maski
nen ta inn det første programmet 
den finner. 

VERIFY finnes ikke på alle 
maskiner. Denne kommandoen 
brukes for å sjekke om program
met er kommet feilfritt inn på 
kassetten. Hvis dette er tilfellet 
har du mulighet til å lage et nytt 
opptak. VERIFY brukes slik: 
Skriv VERIFY og trykk RE
TURN. Trykk deretter PLAY 
på kassettspilleren. Nå vil prog
rammet på kassettspilleren bli 
testet bit for bit. Hvis opptaket 
er feilfritt får du som svar " VE-

RIFYING OK" eller noe lignen
de. Er det feil med opptaket får 
du "VERIFY ERROR" . Prog
rammet er i maskinen enda, og 
du kan derfor lage et nytt opp
tak. 

Har du ikke VERIFY på din 
datamaskin kan det lønne seg å 
ta to opptak av hvert program, 
så er det sannsynligvis ett opptak 
som er uten feil. Husk at overfø
ringen til kassettspiller skjer med 
en hastighet fra 300 till 2400 bit 
pr. sekund. Feil med et av disse 
bittene er nok til å spolere hele 
programmet ! 



DA TA, READ OG 
RESTORE 

Finnes ikke på ZX81 ,  men 
de fleste andre maskiner har dis
se programmeringsordene. DA
T A brukes for å legge inn for
skjellig data i et program. Disse 
dataene kan være både tall og 
tekst, og du kan ha mange for
skjellig data på en setning. 
F.eks. 100 DATA HUS,BIL, 
BAA T, 175,212,5,DESEMBER. 

Som du ser her blir hvert da
taord skilt med et komma. Da
tasetningen kan ligge hvor som 
helst i programmet, i slutten, i 
begynnelsen, i midten. Plasse
ringen har ikke noe å si. Prog
rammet trenger heller ikke å ha 
gått forbi datasetningene for å 
kunne lese dataene. 

Og lesningen den skjer med 
READ. Etter READ kan du 
enten ha en streng eller variabel. 
Men ikke prøv å lese tekst inn i 
en variabel, det skjærer seg selv
sagt. 

Du lærer mest av å prove 
noen eksempler, så vi lager et li
te program som du kan øve deg 
på: 

Først legger vi en del set
ninger i DATAlinjer, lO DATA 
JEG,ER,GLAD,KUA,SPISER 
GRESS,FL VET ,FL YR,HØVT. 
20 DATA ANNE,SOLER SEG 
P AA STRANDA,LIVET ,ER, 
HERLIG,GAASA,BADER,I 
DAMMEN 

Disse ordene skal vi nå lese 
inn i strenger, men først må vi 
sette av litt plass i minnet. Det 
gjør vi ved å dimmensjonere 
"DIM". Tallet "10" betyr at vi 
har satt av lO ROM i strengene 
AS,BS og CS; 
20 DIM AS(IO),CS(IO) 

Deretter leser vi dataene inn 
i strengene: 
30 FOR A = 1 T0 6 
40 READ AS(A),BS(A),CS(A) 
50 NEXT A 

Nå er alle dataene overført 
til strenger som vi kan jobbe 
videre med. F.eks.: 
60 A = INT(RND(0)*6 + I):B = 

. INT(RND(0)*6 + 1 ):C = INT 
(RND(0)*6 + l)  
70 PRINT M(A);" ";BS(B);" 
";C$(C) 
80 OET PS:IF P = ""THENSO 
lOO GOT06O 

Datasetninger brukes ofte i 
sammenheng med lagring av 
musikk eller grafiske tegn. Her 
er et lite eksempel for lagring av 
musikk: 
10 DATA C,C,D,F,G,A,C,D,S 
20 READ AS:IF A$ = "S" 
THEN GOTO 100 
30 PLAY AS 
4O GOT0 20 
100 GET A$ = "O"THEN 
RESTORE:GOTO 20 
120 STOP 

I linje I lO har jeg brukt 
RESTORE, dette gjør at maski
nen begynner å lese fra begyn
nelsen av første datasetningen 
neste gang vi bruker READ. 

I et av eksemplene over 
brukte vi "DIM". Dette ordet 
bruker vi når vi skal dimmen
sjonere strenger eller \;ariabler. 
DIM AS(IO) betyr at vi avsetter 
plass til 10 strenger i lagret. Hvis 
vi sier at AS er en kommode (en 
kommode brukes til å oppbeva
re og lagre ting i!). Tallet inni 
parenteset står for hvor mange 
skuffer kommoden skal inne
holde. Ønsker vi å dele opp 
skuffene i flere rom kan vi gjøre 
det slik: DIM AS(IO,5). Dette 
betyr at hver skuffe inneholder 
5 rom. Vi kan se hva som er i 
skuffer og rom ved å skrive 
PRINT AS(5) eller PRINT 
AS(4,2). I det første eksemplet 
ser vi i en skuffe, mens i det an
dre ser vi etter hva som er i 
skuffe nr. 4 og rom nr. 2. Dim
mensjonering må gjøres først i 
programmene og kan på de fles: 
te maskiner ikke gjøres om se
nere. Det betyr at hvis du først 
har dimmensjonert kommode 
A$ til lO skuffer kan du ikke en
dre dette senere. 

Nå skal jeg vise deg et enkelt 
men effektivt program. Prog
rammet er et konversasjons
program, og det vil igjen si et 
program hvor du kan kommu
nisere med datamaskin. Du kan 
spør den om hva du vil, eller du 
kan svare så sprøtt du bare vil 
når maskinen spør deg om noe. 
Programmet er laget med den 

ide at en nyfødt baby og en ny
påslått datamaskin er like dum
me (eller skal vi heller si uerfar
ne!). Etter noen år lærer ungen 
seg til å snakke, og vil etter 
hvert uttale hele setninger. 

Nå gjelder det å lære opp 
datamaskinen på samme måte. I 
Japan forsker en på å lage intel
ligente datamaskiner, dette er et 
10 års prosjekt så det vil ta for 
lang tid å konstruere noe lignen
de. Men dette programmet tar 
ihvertfall i mot informasjon og 
lagrer denne. 

I linje l foretar vi to dim
mensjoneringer . I kommode BS 
lagrer jeg setninger og meninger 
som blir skrevet inn via tastatu
ret. I den andre kommoden (SS) 
lagrer jeg alle spørsmål som blir 
skrevet inn. Denne dimmensjo
neringen er beregnet på en 
VIC-20 med 3,5K RAM. Har 
du mer tilgjengelig på din ma
skin kan du jo dimmensjonere 
plass til enda flere setninger. 

På ZX-maskiner virker dim
mensjoneringen på en annen 
måte. På disse maskinene står 
det første tallet i dimmensjone
ringen for antall skuffer, men i 
hver skuff er det bare plass til en 

• bokstav mot 256 bokstaver på 
andre maskiner. Hvis vi trenger 
flere bokstaver i hver skuffe på 
en ZX-maskin må vi ha et nytt 

( 

*8+1 ) 

tall etter det første. Som du ser 
av programmet til ZX81 har jag 
latt dette tallet være 32, og det 
betyr igjen at setningene som 
skrives inn ikke må være lengre 
enn 32 tegn, d. v .s. en linje. ( lin
je 10 kommer all informasjon 
inn til datamaskinen. ( linje 20 
tester vi om dette er en spørre
setning ved å teste om siste tegn 
i setningen er et spørsmål. 

Er det en spørresetning teller 
vi opp A med en. A teller hvor 
mange spørresetninger vi har 
skrevet inn til nå. Deretter går vi 
til linje 60 som skriver ut et svar 
på spørsmålet ditt. Dette svaret 
blir valgt tilfeldig fra kommo
den hvor vi har lagret svarene 
(VS). 

Hvis det ikke dreier seg om 
en spørresetning teller vi opp B 
med en i linje 30, lagrer svaret 
eller kommentaren i DS. I linje 
40 velger maskinen om den vil 
stille et spørsmål eller bare gi en 
liten kommentar. 

Selv om du synes dette vir
ker helt sprøtt, vil du bli overra
sket hvor ofte datamaskinen 
svarer fornuftig på dine spørs
mål. ·Hvis du ønsker kan du jo 
bygge videre på dette program
met slik at den svarer fornuftig 
hele veien. 
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• 16 K eller 48 K RAM (BASIC ligger allerede i 16 K ROM) 

• BASIC, FORTH, PASCAL 

• Ergonomisk tastatur med 57 bevegelige taster 

• 28 LINJ ER å 40  KARAKTERER, STORE/SMA BOKSTAVER 

• Grafisk Display med høy oppløsning, 200 x 240 punkter 

• DISPLAY KONTROLL: I NKIPAPERIDOUBLE/FLASH/I NVERSE 

• 6 oktaver lyd (3 stemmig) pluss H I-Fl lyd 

• CENTRONICS PRI NTER INTERFACE 

• Eksspansjonsport for diskstasjon og modem 
• KASETT INTERFACE 300/2400 BAUD 

• Reset med varm start (Program og data bevares) 

1 6 K 
kr. 2.1 95,-

48 K  
kr. 3.095,
(inkl. m.v.a.) 

. 

Vi leverer nå fra lager. 
Kontakt oss eller din lokale forhandler . 

fm 
AD Elektronikk AS 

Aasmund Vinjesvei 24 
Postboks 32, Vinderen Oslo 3 

Telefon 02 - 1 4  1 2  90 
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ZX Spectrum 
16 /48 K 

. MORIA 

RETT Opp 
ZX Spectrum 

16 /48 K 

RETT OPP 

MORIA 
tar deg med inn i en gammel, g lemt gru
ve. Det er lenge siden noen har våget seg 
inn,  men de gamle historiene fortel ler at 
det er mengder av g u l l  og edelstener her 
i nne, voktet av monstre fra den gang ver
den var ung. 
Målet ditt er å få med deg mest m u l i g  g u l l  
u t  a v  gruva - men forbered deg p å  prob
lemer. 
Tar monstrene knekken på deg? 
Får du hjelp av trol lmannen? 
Må du gi opp foran de stengte dørene? 
El ler har du styrke nok t i l  å åpne dem? 
Hvis du ikke finner RINGEN kommer du 
aldri ut herfra ! 

FOTBALL 
Spi l l  fotbal l  mot Spectrum !  
" Five a side" - fem spi l lere på hvert l ag. 
Innkast, corner osv. etter van l ige regler. 
Du kontrol lerar spi l lerne dine med tasta
turet, og kan selv variere styrken på 
skudd og pasninger. 
To vanskelighetsgrader. 

Både FOTBALL og MORIA kommer 
selvfø lgel ig med norsk tekst og bruksan
visning. 
FOTBALL er den norske versjonen av 
Wintersoft Footbal l .  
MORIA er den norske versjonen av Se
vern Software's "Mines of MORIA". 
PRIS PR. SPILL: Kr. 68,- !  
Du kan betale t i l  postg irokonto 
3 1 5 06 20, el ler få spi l let/spi l lene t i l
sendt i oppkrav - da kommer oppkravs
gebyr i t i  I legg.  
Send best i l l ingskortet inne i bladet t i l :  

BITT Opp 
RETT OPP, Boks 35, Bestun, OSLO 2. 
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De fleste mikrodatamaski
ner har en funksjon som 

heter RND (eller noe lignende), 
som skal sørge for å skaffe et 
tilfeldig tall når du trenger det. 

Men det er jo dessverre ofte 
forskjell på det en ber om og det 
en får. Det gjelder her også. En 
datamaskin kan nemlig ikke la
ge virkelig tilfeldige tall, det den 
kan er å lage en rekke tall som 
ser ut som de er tilfeldig valgt . 
Og til de aller fleste formål kan 
de uten videre brukes som om 
de virkelig var tilfeldige. 

Men du kan faktisk beregne 
på forhånd hva det neste "tilfel
dige" tallet vil bli. For å klare 
det, må du vite hvordan RND 
virker. 

RND er en funksjon, og 
som alle funksjoner kan den 
sammenlignes med et apparat 
hvor du putter noe inn i en en
de, og får resultatet ut i den 
andre enden. 

La oss først se på en annen 
funksjon, f eks SQR (som fin
ner roten til et tall). Hvis du skal 
finne roten til 49, kan du skrive 
PRINT SQR 49. Her er 49 det 
tallet som blir puttet inn i det 
tenkte "SQR-apparatet" ,  og 7 
er resultatet som kommer ut . 
Det finnes i virkeligheten ikke 
noe slikt apparat inne i datama
skinen, det som skjer når du 
bruker en funksjon blir bestemt 
av instruksjoner i maskinens 
ROM, men det hele er lettere å 
forstå hvis vi tenker oss at det 
for hver funksjon finnes et slikt 
apparat som tar seg av det som 
skal gjøres. 

Det spesielle med funksjo-

60 

nen RND er at du ikke vet hvil
ket tall som blir puttet inn i 
RND-apparatet, det tar maski
nen seg av. Tallet som blir put
tet inn kan vi kalle et FRØ. Det 
blir omformet inne i RND-ap
paratet, og ut kommer to tall. 
Det ene - funksjonsverdien -
er det tilfeldige tallet du har bett 
om. Det blir "satt inn" der du 
har skrevet RND. 

Det andre tallet som kom
mer ut er et nytt FRØ. Neste 
gang du bruker RND hentes 
dette FRØet fram, blir sendt inn 
i apparatet, og ut kommer et 
nytt tall og et nytt FRØ. 

Men hva skjer inne i RND
apparatet når et nytt FRØ blir 
puttet inn'! Siden det eneste 
hjernen i en datamaskin kan er 
å sammenligne og regne, må det 
være en regneregel som omfor
mer FRØet til et tilfeldig tall og 
et nytt FRØ. 

Det finnes forskjellige slike 
regneregler. Her er en beskrivel
se av en som er vanlig, og som 
blir brukt i ZX-8 1 og ZX Spect
rum. Den gir deg et tilfeldig tall 
mellom O og l .  

Slik virker den: 
Først lager apparatet et nylt 

FRØ av det gamle FRØ av det 
gamle FRØet . Det bruker lig
ningen nytt FRØ = MOD (75* 
(FRØ + l),  2 1 6) + l) - I  
MOD (X, Y )  er en funksjon 
som gir resten elter at X er delt 
med Y .  Her er X og Y hele tall. 

F eks: 
MOD(32,5) = 2 fordi 32 = 

6*5 + 2 
MOD(7 , 1 5) = 7 fordi 7 = 

0* 1 5  + 7 

Og så det tilfeldige tallet et
ter ligningen 

tilfeldige tall = NyttFRØ 
(2 1 6) 

Dermed har apparatet skaf
fet deg et tilfeldig tall og mask-k 
nen et nytt FRØ, og har gjort 
det det skulle. 

(Hvis du har en ZX-8 1 eller 
ZX spectrum, vil du få dette b.e
dre forklart på skjermen hvis du 
skriver inn programmet RND
DEMONSTRASJON.)  

For å sjekke om du har for
stått dette riktig, kan du nå prø
ve om du klarer å finne det nes
te tilfeldige tallet når du kjenner 
det forrige. Hvis du ikke klarer 
det, så se på regneregelen en 
gang til. 

Det blir altså alltid laget en 
nytt FRØ når det gamle blir 
brukt. Men hvor får maskinen 
det første FRØet fra? 

DEt kan jo ikke være det 
samme hver gang, da ville vi jo 
alltid fått den samme rekkeføl
gen av tilfeldige tall. Så datama
skinen må enten få et FRØ opp
gitt av brukeren, eller finne det 
et eller annet sted i maskinens 
hukommelse. 

ZX-8 1 og Spectrum skjer 
det ved at første gang du bruker 
RND henter den en verdi fra 
system variabelen FRAM ES 
som FRØ. Verdien av FRA
MES forandrer seg 50 ganger i 
sekundet, så du kan ikke vite 
hva den er når du bruker RND 
første gang. Hvis du selv vil be
stemme den første verdien av 
FRØ, kan du på Sinclairs ma
skiner gi den ved å bruke RAN
DOMIZE. F eks vil RANDOM-

?I 
• •  

IZE 73 sørge for at det neste 
FRØet apparatet bruker er 73.  

OBS! RANDOMIZE kan ha 
en annen betydning i andre ver
sjoner av BASIC. Hvis du har 
en maskin som ikke gir deg mu
ligheten til å gjøre dette i BA
SIC, kan du oppnå det samme 
ved å POKEe en verdi inn i den 
system variabelen som innehol
der det neste FRØet. 

Muligheten til å bestemme 
den neste verdien på FRØ er of
te nyttig når du skal teste pro
grammer som inneholder RND. 
Du kan da sørge for at de sam
me "tilfeldighetene" gjentar seg 
hver gang du kjører program
met. 

Det er ikke vanskelig å skri
ve BASIC programmer som la
ger tilfeldige tall. 

Her er et eksempel: 
1 10 REM Subrutine som la

ger tilfeldige tall 
1 20 LET tilf = «PI + 

tilf)*5) - INT«PI + tilf)*5) 
1 30 RETURN 
Hver gang du bruker subru

tinen vil tilf (det tilfeldige tallet) 
få en ny verdi mellom O og 1 .  
Denne subrutinen gir bara et re
sultat, så tilf fungerer både som 
det tilfeldige tallet du ber om, 
og som "FRØ" for det neste til
feldige tallet. 

For å kunne si noe om hvor 
god denne eller andre regnereg
ler er i forhold til funksjonen 
RND, må en bruke spesielle sta
tistiske metoder. Det er ikke 
plass til å vise de her, men kan
skje du kan tenke deg hva en da 
bør undersøke? 
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1 502 REM FLYTTER FRØET TIL MA�K X  
t�EN 

151215 REM 
1 � 1 0 FOR 1 =20 T O  9 STEP - 1  
1 ih 5  P R I NT  AT I , Ø , AS ; AT :t + 1 , e ; " 

" 
1 52121 PAUSE 3. 121  
1 �30 NeXT :t 
1 64121 P OR :t a8 TO e 
155121 PR:tNT AT 9 , :t ; '· " ; A S ; AT 9 � 8 ;  �ftrtt�SE 15 
157121 NEXT l 
1 56121 RETURN 
1 600 RE'1 
1 602 REM FR0ET LIT AV MQ�O( :lNEN 
1 6ØS REM 
1 608 F OR I =LEN A S  TO 3. 57 EP - 1  
1 6 1 121  PR INT AT 1 4 , 20 ; P S ( Z  T O  ) 
1 6 1 5  PALISE 1 5  
1620 NEXT I 
1 6 3 121  RETURN 
1 7121121 REM 
1 71212 REN T ILF E L D I G  T A L L  UT AV 

MASK I NEN 
1 71215 R E M  
1 7 1 121  FOR � =LEN 6S TO 1 5� E P  - t  � 7C: 0  F·F"; I N' HT :; , c: 0 , O $ I ,_' "I ;': , 1 73121 PAU5E 1 S  1 740 NE�T .. I 
1 75121 RETURN 1 eee REr1 
1 81212 REM FLYTT FRØET T Z L6AKE T IL 
1 205 REM 

HUKOMMEL SEN 
11918 PRINT AT 3. 4 , 20 ; " " ' A S 
1 192121 FOR Y-1S TO 2 1  

' 

� 83ø P� I NT AT Y , 2 1 .; A S ; Ai Y' - 1  .. 2 1 ;  
1 84121 P AUSE 1 5  
l B5e NEXT Y 
1 855 PAUSE 1 5 
1 86121 FOR X =2 1  TO 1 STE P - 1  1 8 7121 P R I NT AT 2 1 , X ; " " ; AT 2 1  
, X - 1  A S  
1 8Bø PAUSE 1 5 
189121 NEXT X 
1 8 9 3  P R I NT AT � H � ø ; .. _ _  " 
1 895 RETURN 
1 908 R E M  
191212 RE M BL INK T I LFELD IG T ALL 
1 905 RE .. , 
1 9 1 121  FOR G = 1  TO l e  
192121 PAl'SE e 
193121 P R I NT AT 9 , 2ø ; 6 S  
1 94121 PR INT A T  9 , 2121 '; -
1 950 NEXT G 
1 96121 RETURN 

3 •• 5 REN RND -DE"ON6TRA&�ON DEL 2 
3I1U .• REN 
3018 LET A e -sTR .  1 

�:1�A:���A:r � !V=������1?�Ire�: 
TTE 5K�E : " 
3.16 PAUSE 15121 
3018 GO sua 148121 
3.28 GO sua 1S8e 
3.30 GO sua 1ae0 
30 .. 0 PA:tNT In" 8 , 8 , "P8AST LAGES D 
ET HYl! "A8ET ; " 
30415 PAUSE 10121 
30.,. PRINT " NYTT FRe.HOO C ?S* C " ;  
A $i " .1 )  2" � 6 ) " 
3868 Let H = 7S tt ( VAL A$ + 1 )  
388e LeT U=K * ( H /K - ZNT ( H ,,'K ) 'J 
3085 LET A'cSTR. ( ZNT U+ ( INT U < I  
NT ""' • •  5 ' ) - 1 )  
3087 PAUSE 1S0 
3888 PR XNT " =HOO ( ( 65636 * "  ; I N 
T (H/K ) ; " ) . " ; A'; " , 6S636' " 
30S9 PAUSE 15121 
3ee. PAINT " . " i A . 
30915 PAUSE 100 
3 � � e GO sua 16e0 
3128 PAUSE 100 
3138 ao �UD 120ø 
31 .... PA:rNT AT e

t
0 ; " SAA DET NYE T 

7L "ELD XGe TALL E  : . 
3145 PAUSE S0 
3158 PA:IHT .. T XL F . TALL = " , A $ ; " ./ •• ; .. « 2,. 1 e )  •• 
3 160 LET e S -STA S « ( VAL A S )  ," O 
3 1 &5 PAUSE 1 8. 

__ " ,' _ '" 3 1 7. PR rNT .. .... . 
3 US. PAUSE a8. 
� 1 e 1 GO sua 1 700 
� 1B3 GO sue 1200 
3 1BS GO sua 1 90121 
3 1 B 7  GO sua 1 800 
3 188 PAUS!! 15e 
3 198 PRINT AT 8 , 0 i " NESTE GANG DU 

BRUKI!R RND ; " 
3 1�es PAUSe: 15e :;)288 GO TO 381115 
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KJE PE -TI LBUD 
Art.nr 
1 0-100 DRAGON 32K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 3.690,-
10-1 10 STYRESPAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 295,-

TRS·80 COLOR COM PUTER, 
MI KRO·VERDEN ENS "ROLLS·ROYCE" 
20-100 1 6K M/STD.COLOR BASIC RS-232 . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 3.890,-
20-101 1 6K M/EXT.COLOR BASIC RS-232 . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 4.690,-
20-102 32K M/EXT.COLOR BASIC RS-232 . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 5.900,-
20-200 STYRESPAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 220,-
20-203 KASETTSPI LLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 690,-
20-204 1 60K DISKETTSTASJON DRIVE O . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 6.900,-
20-205 1 60K DISKETTSTASJON DRIVE 1 , 2, 3  . . . . . . . . . . .  Kr. 3.600,-
20-210 4-FARG ERS PLOTTER/PRI NTER . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 2.900,-
20-21 2 DM P-1 oo PRI NTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 4.690,-

SOFTWARE 
30-100 SCRi ?SIT TEKSTBEHAN DLI NGSPROG RAM . . . . .  Kr. 
30-102 PERSON LIG REG NSKAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 
30-104 SPECTACU LA TOR (kalkyle/beregn i ngsmatrise) 

il la VISICALC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 
30-105 TTY-KOM MUN I KASJONSPROG RAM 

(kun for TRS-80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 
30-1 12 LEARN I NG LAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 
30-1 14 ASSEM BLER M/EDITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 
30-900 DISASSEM BLER/Z-BUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 

440 -, 
390 -, 

340 -, 

900,-
390 -, 
990,-
850 -, 

Al l programvare for TRS-80 og DRAGON .  Velg el lers mel lom over 1 00 for
skjel l ige programmer for TRS-80 og DRAGON . Stort utvalg i spi l l .  

For kun kr. 90,- kan D u  bl i  medlem av TRS-80/DRAGON-klubb. Då får d u  
hver måned t i  Isendt alt av aktuelt stoff o m  markedets mest avanserte 
hjemme/kontorcomputere. I ngen andre kan levere et så omfattende t i l
bud av SW/HW og periferenheter t i l  TRS-80 og DRAGON som Data B i l  
AlS. Al le med lemmer får en pen rabatt på software og hardware. 

90-100 M EDLEMSKAP I TRS-80/DRAGON KLUBB . . . . . . .  Kr. 90,-
(gjelder ut året) 

90-1 10 KATALOG ER, PRISLISTER, SOFTWARE-
B ESKRIVELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 1 0,-

Vi er profesjonel le!  Følgel ig  har Du 1 00% kval itets-garanti ! Test utstyret 
selv. Er Du i kke fornøyd etter 1 4  dager så får Du pengene t i lbake. Bruk 
besti l l ingskortet i bladet. Forskuddsbetal ing = portofritt ! Al le priser ink. 
moms. eksl .  porto og oppkravsgebyr. 

DATA BIL AIS Postboks 53 
N·2074 Eidsvoll Verk 
Tlf. (05) 96 71 12 

Mobil: 09418978 



flODIO-ELEKTRO 
TOM JAHR 

Norges største importør av software til VIC-20 og Commodore 64! ! !  

I vårt softwareutvalg finner du alt fra spill (ca. 50 stykker!) til mere brukerorienterte programmer som tekstbe
handling (flere forskjellige) , kalkuleringsprogrammer, registere av forskjellige typer (adresser, lagerbeholdning, 
database), businessprogrammer og mye mer. Blant spillene finner du f.eks. G rand Master, verdens sterkeste 
sjakk til hjemmecomputere (til både VIC-20 og CBM 64) og Bonzo (Englands mest populære spill !) .  U nder 
software finner du også flere forskjellige programmeringsverktøy, f.eks. Vickit-serien og Buti plus. 

Hardware har vi også godt utvalg i: hukommelse, motherboard, interface ti l eksternt utstyr, 40-tegnskort ti l 
VIC-20 og mye mer . . .  

Våre produkter importerer vi hovedsakelig fra Rabbit, Audiogenic og Stack, som er blandt Englands største 
leverandører til VIC-20 og Commodore 64. I til legg produserer vi Software selv, dette er programmer med høy 
kvalitet og norske instruksjoner. 

Skynd deg til nærmeste Commodore-forhandler, og se nøye på vareutvalget! ! !  

Hvis din Commodore-forhandler ikke selger våre produkter, ta kontakt med oss direkte. 

fl;}, flODIO-ELEKTRO 
TOM JAHR E Ekrekroken 1 39, 1 340 Bekkestua 

Telt. : (02) 1 2 39 71 

ELEKTRON ISKE BYGG ESE I I 
FOR AMATØRER OG PROFFESJON ELLE 

KATALOG 
Sendes Dem mot 
Kr. 5,- I frimerker. 

EUer kontakt din nærmeste forhandler. 

EnR .. EIRIro 
Postboks 438 • 3701 Skien 

• La-Gem Elektronikk, Hvittingfoss . •  Bauer Elektronikk, Lillehammer. • Romerike Hobbysenter, Strømmen. • Berg Elektronikk, Andselv. 

Benytt v6r 
postordreavd 
lpent 9.00-21.00 
Telefon: (035) 45 906. 

• Edda Radio, Trondheim . •  Elektronikk Systemer, Kyrkseterøra. • Hobbyloftet, Tønsberg. • Hobbysenteret, Mosjøen. • Hobbysenteret, Sandefjord. 

• L-K. Service, Hønefoss . •  Telesamband, Bodø. • Inter-Salg, Leknes. • Clausen på Lie, Skien. • Home Computer, OSLO. • Sandnes Datacenter, Sandnes. 

• Wigo, Stavanger. • J. Jacobsens Tekniske, Kristiansand. • Elektro Marin AlS, Alesund. • Anna Sveidals Eftf., Mandal. 
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Programmeringstips Programmeringstips Programmeringstips 
eringstips Programmeringstips Programmeringstips Prograinr 

Sides 
Jeg ser det er stor interesse 

for system variabler og maskin
kode programmer på de ulike 
maskiner. Jeg har en ZX8 1 og 
har skrevet maskinkodeprog
rammer på opp til I .SK så jeg 
tenkte å vise hvordan jeg bærer 
meg ad. Det vedlagte program er 
en sideskrollrutine som ruller bil
det fra høyre mot venstre. Start 
med linje ] REM med like 
mange nuller som det er bytes i 
maskinkoden, her 22 stk. Linje 
' 10-60 er en BASIC HEX-Ioad
er program som regner om fra 
heksadesimale data og poker de 
til linje I .  

RUN programmet og skriv 
de heksadesimale dataene fra 
midtre kolonnen i listen over 
maskinkoderutinen, d.v.s.  2A 
NEW LINE. 1 0  NEW LINE 
osv . Kolonnen ti l  veDtre er ad
resser til hver instruksjon, og til 
høyre står h va de betyr i AS
SEM BLER symboler. 

Når du er ferdig skriver du 
NEW L I NE uten data, og Hex
loaderen stopper med feilmeld
ingen 3/30. Siden Hex-Ioaderen 
stopper når du er ferdig, er slutt
verdien til FOR-NEXT løkken 
satt til 44444 som altid vil være 
stor nok .  

E n  sideskroIl rutine er svært 
nyttig når du plotter funksjoner. 
Du plotter til høyre på skjermen 
og skroller bildet over mot venst
re. Siden du ikke trenger Hex
loaderen etter at den er brukt , 
kan linjene 1 0-60 brukes til 
plotte programmet for å spare 
plass. Det vedlakte plotte pro
gram starter med 10 LET P = 42 
og plotter en sinuskurve. For å 

utnytte plot funksjonen, plottes 
det vekselvis i posisjon 42 og 43 
og bildet skroller hver gang det 
plottes i posisjon 43. Skriv linje
ne 10-60 og RUN programmet . 
Som du ser, er linje I helt anner
ledes enn da du begynte etter at 
maskin koden er poket dit . 

Hvis du vil plotte tettere, kan 
du forandre X 1 6  i linje 30 til 
X 1 1 2 og P + I i linje SO til f.eks. 
p + . 5 .  Hvis du ikke har RAM
pack- blir minnet fort brukt opp, 
og det er derfor det plottes i po
sisjon 42 og 43. Med RAM-pack 
kan du nytte plottet helt til høyre 
ved å forandre alle 42 i program-

met (il 62. 
Sidescrollet er et eksempel på 

grafiske rutiner som forandrer 
display-file direkte Systemvari
ablen ] 6400 og 1 640 1  er første 
adresse etter display file. Alle 
verdiene nyttes en plass ned 
bortsett fra NEW LINE som blir 
stående. Når NEW LINE pase
res, settes O i posisjonen neden
for. Når 25 NEW LINE er pa
sert , returnerer programmet til 
BASIC. 

. 

Selve plotte funksjonene kan 
være hva som helst bare du in
nretter deg slik at verdiene er 
større enn eller lik O og mindre 
enn 43 .5 .  Prøv f.eks. PLOT P,  
PEEK X 1 6. 

Som en oppgave til de som 
vil bli mere kjent med ZX8 1 kan 
jeg foreslå følgende: Finn ut hva 
som skjer når du skal bruke ma
skinen etter først å ha skrevet 
RAND USR 1012. 

Tips: PEEK verdiene fra 
denne delen av minnet og over
sett de til Assembler. 

StideskroU på ZX81 

64 

Jeg ser i Hobby(Jata nr. 4/83 
at dere etterlyser programmer 
som gir sideskroU, og jeg t illåter 
meg derfor å sende inn et slikt 
program. 

Programmet kjøres slik som 
det er satt opp i programlisting
en, og deretter fjernes alle linjer 
så nær søm linje l .  Skjermen vil 
da bli skrallet til bøyre/venst
re(ned alt ettersom, ved kom
mandoen: RAND USR 1 6"5 1 4. 

Obs. linje l må alltid være 
den første i programmet .  

J eg  har også laaet et enkelt 
omnummererinssprogram som 
omnummererer alle linjenum
mer. GOJQ o.a OOSOB-in
struksjonene vil ikke bli om
nummerert , slik at disse må en 
gjøre om selv etterpå. Variabe
len "B" bestemmer første lin
jen.,  mens "AH bestemmer in
tervallet mellom hven Hojer. 

Med hilsen 
Erik Odberg, 2300 Hamar. 

p .S.  Programmet kan selvsagt 
bata kjøres på en ZX8 1 .  

••••• 
1 65 1 .. 
lSS l S  
1 68 18 
18S 1 ?  
leS18 
11SS1 Q 
11Ssa8 
1882 1 
l e S22 
18523 
18S24-
1eS28 
1 eS28 
1 &527 
leSse 
181529 
l e S3. 
le83 1 
1 e S3a 
1151533 
l eS3 .. 
l eS3S 

3 .... 38 

1 
8 1 ·98 

le �: .. a se 
ae 

RUN 

2A 
18 
"it ae 19 
31!' 
76 
28 SI! 2e ea as cs 1E aa 18 "'5 

se 
73 
SA 1.8 

P 1  

LO 8 , 26 
LD A ,  NE'UL .I'Ne'  
o� HL CP. rHL ) 
\JR NZ , 1 6S3 1 
Dec .er 
R!!T z LD E , a  
..JR 1 SS21 
LD D , (HL )  LD CHL j , E 
LO I!' # D  '-'A l: 8521. 

.,.. 
• • 

• • 
• • 

• • 

• • 
• • 
• • 
• • 

• • 
• • 
• • 
.. .. 

.... 

Lyd på ZX81? 
Ja, det &Ad Prøv følgende 

lille program: 
LO FOR A ::  l TO RND* 200 
20 SLOW 
30 FAST 
40 NEXT A 
SO FOR 8 = 1 TO 1 0  
60 NEXT B 
70 GOTO 10 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

Du må sikkert justere litt på 
TV for å få lydene frem. Det 
høres nå ut som den har det 
vondt en plass! 

Boken "Mastering Maschi .. 
ne Code on your ZX8 1 tJ gir ek
sempler på , lage lyder med 
maskinkodeprogram (Sikkert 
bedre lyder enn det vi fikk nå!).  



VIC-KLUBB I 
Kom igjen datakubberI Dette er deres vindu til res
ten av datanorge lorteN oss hva dere driver med og 
hvordan det går. 

I Larvik har det siden januar 
1983 blitt arbeidet med organise
ring av en data-klubb. Klubben 
har hatt møter siden 15.  januar, 
men har hatt enkelte problemer 
med utformingen av møtevirk
somheten. 

Det er omtrent 40 personer, 
de fleste under 18 år, som har 
meldt seg interressert i denne 
klubben, men det har ennå ikke 
dukket opp noen 'ildsjel' som vil 
gå i spissen for organiseringen. 
Dette problemet håper vi å få 
løst snarest. 

Klubben er, og vil trolig fort
satt være konsentrert omkring 
CMB-computeme, d. v .s. VIC-
20 Commodore 64 og PET. 
Grunnen til dette er at Commo
dore-forhandleren 'ADB-system 
als' i Larvik har stilt lokaler og 
utstyr til klubbens disposisjon. 
Dette er stor fordel for klubben, 
og noe vi selvsagt er takknemlige 
f�r. 

Vi er svært interressert i tips 
og ideer fra andre data-klubber, 
litt om aktiviteter som foregår på 
møtene osv. Alle andre data
klubber inviteres derfor til å skri
ve til oss. 

Noen kommentar til bladet. 
For det første: - Vær mer kres
ne med hvilke programmer som 
trykkes i bladet'! Dere bør stille 
visse kvalitetskrav både når det 
gjelder utnyttelse av hukommel
se, bruk av maskinens mulighe
ter og oppfmnesomhet. 

Foruten tester av maskiner 
og u,tstyr, bør dere også teste fer
dige programmer, og gjeme no
en bokomtaler. Dette fordi litte
ratur og soft-ware til maskinene 
er vel så viktig som maskinen 
selv. 

Jeg vil ellers få takke for et 
utmerket blad, og ønsker dere 
lykke til videre. 

Med hilsen 
Øyvind Lund Hansen 

Klubbens adresse er: 
ADB system als 

Nansetvn. 108 
3250 Larvik 

Sandnes 
har fått en meget aktiv data

forening. Det er møter nesten 
hver eneste dag, og interessen er 
stor. Opplegget for klubben 
syntes jeg var glimrende og kan 
kanskje være noe å kopiere for 
andre klubber. 

Det blir arrangert en rekke 
interessanne prosjekt; BASIC
kurs, maskinkodekurs, hardwa
regrupper som skal påta seg å 
bygge ekstrautstyr for datama
skiner. Første prosjekt er å byg
ge om en skriver slik at den kan 
brukes av alle hjemmedatama
skinene på markedet. 

Så var det ' en spillegruppe, 
som ikke skal spille dataspill, 
men heller konstruere nye spill. 
Det er meningen at disse spillene 
skal selges, og inntektene skal 
brukes til å finansiere driften av 
klubben. 

Så var det en utviklingsgrup
pe som skal utvikle programmer 
for dem som trenger det. Første 
prosjekt her var å konstruere et 
medlemskarto�k for forening
en. Dette kan selges videre til 
f.eks. idretslag. 

Til slutt var det en gruppe 
for mer erfarne medlemmer. 
Her kan en diskutere ideer og 
lære forskjellige triks av hver
andre. 



MIKRODATA N R 6  1983 

Programmeringstips Programmeringstips Programmeringstips 
eringstips Programmeringstips Programmeringstips Programr 

66 

Tilfeldig 
Ilokstav utvelg
else 

Med RND kan du få frem et 
tilfeldig tall, men av og til øns
ker vi tilfeldige bokstaver iste
det . Og det gjør vi ganske greit 
ved å sette hele alfabetet inn i en 
streng, og så la et randomisert 
tall peke på en av disse boksta
vene. 

I dette programmet lager vi 
helt tilfeldige ord på 5 boksta
ver. De fleste ordene er helt 
ubrukbare, men av og til dukker 
det opp ord som ikke finnes fra 
før ,  men som har en fin uttale. 
Så har du nylig fått en ny katt 
eller hund, kan du bruke data
maskinen din til å finne på et 
helt utvanlig navn. 

Dette programmet er for 
ZX8 1 ,  og har du en VIC eller en 
annen maskin må du bruke 
M ID$(A$,B, I )  istedet for A$(B) 
i linje 60. 

1 Ø0 GOTO 20 

10  LET A $  = "ABCDEF
GHIJKLMNOPQRSTUVWY -
Z102" er ikke dette hele alfabe
tet tro? 

20 FOR A = 1 TO 5 da får 
vi 5 bokstaver i hvert ord 

30 LET B = INT (RND029) 
+ 1 denne linjen trekker ut et 
tall mellom 1 og 29, hvis dette 
tallet er 1 så får vi en A og hvis 
tallet er 2 får vi en B o.S .V .  

40 IF B = 27 THEN PRINT 
"AE"; Vi må jo ha med Æ også 

50 IF B = 29 THEN PRINT 
"AA";  og Å 

60 IF B <l I> 27 AND B 
<l I> 29 THEN PRINT A$(B); 

her får vi skrevet ut de andre 
bokstavene i alfabetet 

70 NEXT A gå til linje 20 og 
kjør programmet en gang til 
Hvis A ikke er blitt 5 

80 INPUT B$ maskinen 
venter på at du skal trykke 
NEW-LINE før den vil gå vid
ere (denne linjen kan sløyfes) 

90 PRINT,;  her får vi mel
lomrom mellom ordene. 

maskinen går til 20 og kjøret 

ZX81 tips 
Har du oppdaget at etter å 

brukt SCH ROLL i et program, 
så tar det en viss tid for å klar
gjøre skjermen etterpå, det ser 
ut sm bildet blir rullet vekk linje 
for linje. Dette kan ta opptil 25 
sekunder, og vil du unngå denne 
ventetiden så er løsningen: 

POKE 1 6389,76 
Denne legges på første li�je i 

programmet. 

Programmer og 
programmeringstips! 

Send oss dine programmer 
og programmeringstips. Prog
rammeringstips blir belonnet 
med kr. 25,- og programmer 
med kr. 1 00,-. 

Vi er også interessert i annet 
stoff og artikler som vil interes
sere leserne. Disse artiklene blir 
belønnet særskilt etter hvor bra 
stoffet er og mengden. Legg 
gjerne ved noen fargebilder. 

Stopp VIe-20 
listinger 

Det er enkelt å hindre 
VIC-20 program i å bli utlistet , 
prøv; POKE 774, 1 og. trykk re
turn. Du kan få VICen normal 
igjen ved å POKE 774,26 

Spectrum-tips 
Dette er et enkelt lite prog

ram som får linje l i program
mer til å bli linje O. Denne linjen 
er det ikke mulig å stryke igjen, 
så her kan du f.eks. sette inn 
navnet på den som har Copy
right på programmet. 
Eks. Skriv først en linje l :  
l REM M IKRODATA 

Deretter skriver du : 
POKE(PEEK 
23635 + 256*PEEK 23636) + 1 ,0 

Og da blir linje null slik :  
O REM MIKRODATA 
Kjetil Sandvand, 3290 Stavern 

Store tegn på 
VIC 20 Av Eirik Vågshaug 

Som du sikkert vet , så er hele 
V I Cs tegnesett bygget opp 

av en 8 x 8 matrise. Program
met jeg har laget her, forstørrer 
alle tegn og bokstaver slik at 
hvert lite punkt i de normale 
tegnene blir nå på et helt tegn . 
D v s  8 tegn høyt og 8 tegn 
bredt . 

Tegnesettet til VIC-20 ligger 
lagret i ROM-adressen 32768 og 
4K videre. Når vi tar PEEK 
(32768) får vi et tall mellom O og 
255 . Dette tallet sier oss hvor
dan øverste del av tegnet ser ut . 
Og de 7 neste adressene sier oss 
så hvordan resten av første tegn 
ser ut . Fra adresse 32776 og 7 
adresser videre ligger så neste 
tegn (dette er forøvrig en "A").  

Linjene 50 til 100 er en desi
mal til binær konverterer, og vi 
får da en ener der hvor tegnene 
skal ha farge, og en nuller der 
hvor det skal være et tomrom. I 
linjene 1 1 0 til 140 tegner vi A$ 
der hvor det skal være farge og 
et tomrom der det ikke skal væ
re noe. Du kan selv velge A$ i 
linje 10. Å bruke f eks stjerner 
" *

, ,  
gir en god effekt. 

Hvis du i linje 1 1 0 skriver: 
FOR I = t TO 8 får du alle teg
nene speilvendt !  

Du kan også få skrevet teg
nene ut på en printer ved å legge 
inn: 5 OPEN 4,4: CMD 4. 

*:t 
:t. * 

* * 
**:+::+:** 
>lo: � � - , -
* * 
* * 
***** 

#. * 
* :+: 
**** 
* :+: 
:+: :+: 

>Io: ,�-.I,o-M� :-r. :-r. :-r. :.,: :-,: 

,,/,: ,,, :.1.: :,r. � �  
* ;it 

* 
* 
* 

* * 
�*':.I.: :-ro . �  

**** 
* * 
'.Il :.I.: � � 
* * 
:+: * 
* * 

'.Il*!.Il"l.o � • •  1I";wr; 

1 0  PR I NT "HV I LKET TEGN " : I NPUTA$ 
20 FORA=32768T037ØØØ 
3,0 T=PEEK ( A )  
40 PRI NT"  
.50 FOR I = l  T08 
60 D=INT(T/2) 

/I • 
) 

70 C= INT« T/2-D > *2) 
80 T=D 
90 B ( I )=C 
10e NEXTI 
1. 10  FOR I s:8TO l STEP- l 
120 IFB C I ) = l THENPR I NTA$ ; 
130 . I FB C  I ) =0THENPR I NT "  " ; 
1.40 NEXT I 
�5e PR I NT 
1,60 NEXTA 
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ZX Spectrum 

ZX SPECTRUM 16  K Kr. 2.250,
ZX SPECTRUM 48 K Kr. 3.174,-

SPACE RAIDERS . 
ZX Spectrum 1 6/48K f .. : .; 
Et meget populært spill med glirTirend�"" 
grafikk. Du må kjempe hardt for å '" 
forsvare deg mot inntrengere utenfra, � . 

og får poeng for hver du skyter ned. Kr. 
140,-

FLYSIMULATOR 
ZX Spectrum 48K 
Simulering av et fullt manøvrerbart fly. 
Du har alle kontroller og instrumenter 
foran deg, ser horisonten og bakken 
utenfor og skal manøvrere flyet inn til 
landing, i flukt og take-off. Kr. 190,· 

SJAKK 
ZX Spectrum 48K 

ORle- l 
• Ergonomisk tastatur 

med 57 bevegelige taster 
• 28 linJer å 40 karakterer, 

store og små bokstaver 
• Grafisk display med høy 

oppløsning (200x24O 
punkter) 

• Dlsplaykontroll: 
InklPaper/-clouble/Flashl 
Inverse 

• Dimensjon 52x280x175 
mm, vekt 1,1 kg 

• Expanslon port: 

tilslutning av serielt 
modem/disk packlmlcro 
drives 

. 6  oktaver lyd (3 
stemmig) pluss HI-Fl 
output 

• Centronlcs printer 
Interface 

• Cassette Interface 
300/2400 baud 

• RESET med varm start 
(program og data 
bevares) 

jaK kr. S 241(- TILBUD kr. 2 975, ·  

Et av markedets mest avanserte 
sjakk-spill, med grafisk tegnede brikker 
og ni vanskeligsgrader. Kr. 190,· 

For en fullstendig programoversikt be 
om GRATIS liste for ZX Spectrum, 
ZX81 eller Oric-1 . 
Alle priser i denne annonsen er inkl. 
MVA. For forskuddsbetalte varer er der 
ingen tillegg for porto og ekspedisjon. 
Maskinvare sendt i oppkrav blir 

PLANETOIDS 
ZX Spectrum 1 6/48K 
DU befinner deg langt ute i rommet, i 
ditt romskip og møter en storm av 
asterolider og angripes også av 
fientlige romskip. Ødlegg disse med 
laseren før de ødelegger deg. På 
baksiden av kassetten:  MISSILE. En 
interkontinental rakett nærmer seg og 
må ødelegges. Ditt våpen er laseren. 
Kr. 1 40,· 

belastet med kr. 30,-, programvare 
med kr. 20,- for omkostninger. 
24 timer ordretelefonservice.  
Bestillingskort i bladet. 
POSTGIROKONTO NR. 3 1 6  99 35 
BANKGIROKONTO NR. 341 2.20. 1 7585 

Ekktronikk og data 
CH RISTI ESGT. 5/7, 5000 BERG EN.  TLF. 05/28 68 80, 05/32 49 70 
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Programmeringstips Programmeringstips Programmeringstips 

eringstips Programmeringstips Programmeringstips Programr 

HEX-DES konverter Klokke 

Dette programmet innehol
der definerte funksjoner for 
konvertering av HEX/DES-

verdier, og kan kalles frem ved 
disse kommandoene: A) HEX til 
DES: PRINT FN d(h$) B) DES 

D = (0.255). 
Føy til disse få linjene, og du 

har et program som effektivt 

POKER en mcode gitt i HEX
verdier fortløpende fra startad
ressen gitt i linje 30. 

38 > %NPUT .· ··HCODE-START? - ," s t a r t. : LET ad r =s t a· .... t 
... DDi h $  (21 : :nFUT •• Hf!X"?''' # LI 

NE h $: FOR I =1 TO 2": %F U.$ , I )  " .• 
e·· OR h ,  ("f ) > -9 ·· )  AND � f F) ( -A-
OR h .  ( , ) > ·· F ·· ) THEN GO 48 

�S NExT f :  POKE a d r , �  d tb$) : 
PR� Bor , h $ : LET a ct r =acrr,+ 1 : BEE 
P . 1 , 38 :  GO TO 4a : REM 

til HEX: PRINT FN. h$(d), der 
h$ = HEX-verdi, d = DES-verdi, 
og et tall i definisjonsmengden 

Vennlig hilsen, 
Truls J. Waage, 
5090 Nyborg. 

MASKINKODE VIC-20 
Flere programmer i BASIC 

kunne trenge en liten maskinko
derutine for å gjøre program
mene litt raskere. Her er et par 
eksempler: 

Du skal fylle hele skjermen 
med røde tegn og har noen lin
jer som ser omtrent slik ut: 

10000 CM = 38400 
10010 FOR I = 0  TO 505 
10020 POKE CM + I,2 
l0030 NEXT 
Dette tar ca. 2 sekunder. 

Her er en maskinkoderutine 
som gjør det samme: 

AD = Adresse (Velg denne 
selv) 

1 0000 AD= 1 024 : I =AD 
1 00 1 0  READ MC : I F MC<>- 1 THEN 
POKE I J MC : I =I + I : GOTO 1 00 1 0  
10020 S',.'S ( AD )  
1 0030 DATA 1 69 / 2 / 1 62 J 0 / 1 57 J 0 
1 1 50 J 1 57 / 0 / 1 51 / 232 / 20S / 247 / 96J - 1  
l e040 REM *********** 
1 0050 REM LDA • 2 
1 0060 REM LDX • 0 
1 0070 REM STAI X 38400 
1 0080 REM STA J X 38656 
1 0090 REM I NX 
1 0 1 00 REM BNE 247 
1 0 110 REM RTS 
1 0 120 REM *********** 

Vic-20 har innebygd klokke, 
og her er et lite program som vi
ser tiden løpende på skjermen. 
Hvis man skal svare klokka 1 0  
minutt over 12  i linje 1 0/20 skri
ver en: 1 2 1  000. 

1 0  PRn�T"HVA ER KLOKKA " 
28 INPUTT I S  

38 PR INT '!�" 
40 PR INT " ." T l t  

50 GOT04Ø 

Timer og minutter skilt med kolon 

Tiden blir lagret i TI$ som er 
en forkortelse for TIME$. 

I mange programmer ønsker 
en kanskje bare minutt og se
kunder, eller kanskje tiendeler 
og hundredeler hvis en har tenkt 
å lage stoppeklokke, her har vi 
noen forskjellige eksempler på 
hvordan en kan få det til: 

Bruk samme program som 
over men skift ut linje 40. 

40 PRINT"JI"i..EFT. < T  !$I Z) " . " M I DS (" r r � ,  3 ., 2 ) 

Minutter og sekunder skilt med kolon 

40 PRINT".IIMID$(TJ $ , 3, 2) 1 : "RIGHT$ ( T l $ , 2 )  

Sekunder, tiendeler og hundredeler skilt med kolon 

40 PRI NT·JI"RIGHT'(TI'1 2 ) 1I : "R I GHT$ ( STRt ( I NT(T I/0. 6 » , �) 

Du har laget spesielle tegn 
og vil kopiere inn første halvdel 
av VIC-ens tengsett :  

100 SS = 6144 
1 10 SC = 32768 
1 20 FOR I = O TO 1 023 
1 30 POKE SS + I ,PE 
EK(SC + I) 
140 NEXT 

1 00 AD= 1 024 : I =AD 

I maskinkokde: 
Alle adresser i maskinkode 

som er større enn 255 bruker 2 
Bytes, hvorav den Byten som 
betyr mest MSB kommer sist. 

Eksempel: 
32768 = 0, 1 28:  
0+ 1 28*256 = 32768 

Av Njål Fisketjøn. 

1 1 0  RE AD t1C : I F  t1C()- 1  THEN POKE -
I , MC : I = I + l : GOTO 1 1 0 
1 20 SYS ( AD )  
1 30 DATA 1 62 ,  e ... 18' 1 0  J 128 ,  1 57 ,  Ø l  24 , l B'J 0 

J 1 29 ,  1. 57 , 0 , 25 1  1B' , ø ,  1 30 ,  1 57 , 0J  26J i N, 0J  
1 3 1 , 1 57 .. 0 , 27 
1 40 DATA 232 1 20S / 229 J 96 J - l  
1 50 REM ************* 
1 60 REM LDX • Ø 
1 70 REM LDA J X 32768 
1 80 REM STA I X' 6 1 44 
1 90 REM LDA , X 33024 
206 REM STA / X 64013 
2 1 0  REM LDA , X  33280 
220 REM STA , � 6656 
230 REM LDA , X  33�36 
240 REM STA , X  69 1 2  

250 REM I HX 
260 REM BNE 229 
270 REM RTS 
280 REM ************* 



PASCAL TIL SPECTRUM 

32 K 
RAM 

-
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• Programmer skrevet i PASCAL utføres fra 10 til 50 ganger raskere enn I BASIC
versjonen. 

• Vår Pascal Kompilator med egen editor er et utmerket hjelpemiddel til opplæring øller 
undervisning i PASCAL. 

• Pascal Kompilator kan bare brukes på maskiner med 48K RAM. 
• Til dere som allerede har 16K-utgaven av Spectrum kan vi nå tilby et oppgraderingssøtt 

som ulvider kapasiteten til 48K RAM. 
• Monteringen far bare 5 minutter. 

Lyspenn til Spectrum . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  kr. 450,-
Pascal Kompilator med editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' "  kr. 390,-
Oppgraderingssett til Spectrum . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 690,-
ZX Spectrum 1 6 K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 2290,-

Vår Spectrum kommer fra Viking Mikrosystemer NS og leveres med norsk bok på 230 sider. 

Besti l l i ngskort i midten av bladet. Ordretelefon 07-93 87 85. Porto- og oppkravsgebyr kr. 30,-. 

Gratis porto ved forskuddsbetaling 

IC ROIMPORT 
Postboks 531 1 - 7001 Trondheim 

Bankgi ro 8601 .08.29048 - Postgi ro 3485091 
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HVEM VIL OVERLEVE ? 
Det finnes sannsynligvis over 

500 produsenter av mikrodata
maskiner i verden, og stadig flere 
kommer til. Benjamin Rosen, 
arrangør av "The Annual Con
ference on the Personal Compu
ter I ndustry " , mener at den 
eksplosjonsartede verksten på 
80-100070 ikke kan vedvare og 
at en sanering må komme. Man
ge av de mindre produsentene 
har altfor dårlig økonomisk evne 
til å klare de enorme investering
ene som må til. 

Markedet har endret karak
ter de siste par årene i og med at 
de store dataprodusentene for al
vor har fattet interesse. I 1981  
kom IBM og Xerox med sine 
mikrodatamaskiner. Og i fjor 
kom mange flere etter, bl .a. Di
gital, Wang, Olivetti og Sony. 
Alle disse er selskaper med en 
verdensomspennende organisa
sjon og massevis av penger. Det 
koster flere titalls millioner dol
lar å introdusere et nytt produkt 
på markedet. 

I følge Rosen må de selska
pene som kan være istand til å 
overleve oppfylle følgende krav: 
- De må få etablert sitt navn i 

kjøpernes bevissthet. (De 
store, allerede kjente selska
pene har her en stor fordel). 
De må kunne levere manua
ler og brukerveiledninger av 
topp kvalitet . 

- De må ha meget gode salgs
organisasjoner. 
De må ha et verdensomspen
nende servicenett . 
Rosen har ikke med et punkt 

om produktets kvalitet . Han an
ser sannsynligvis de forskjellige 
mikrodatamaskinene som like
verdige rent teknisk. 

Hvem vil så være de største i 
1 985? Rosens tips er: IBM, App
le, Tandy, NEC og Atari (av de 
amerikanske). 

TRE REVOL USJONER 
FOR PERSONLIGE 
DA TAMASKINER 

Bill Meserve fra det kjente 
konsulentfirmaet Arthur D.  
Little hevder at man kan peke 
på tre hemmedatarevolusjoner . 

Den første startet i 1 975 i og 
med introduksjonen av de førs-

p personlige datamaskinene. I 
årene frem til 1977 var maskine
n meget enkle og utvalget var 
begrenset. Derfor var omtrent 
det eneste kravet for å lykkes at 
man hadde produkter å tilby. 

Sommeren 1 977 startet den 
andre revolusjonen gjennom in
troduksjonen av Apple I l ,  Pet 
Commodore og TRS-80 Model 
l .  Produsentene måtte nå kunne 
konkurrere på pris og utvalg av 
programvare. 

Så kom den tredje revolu
sjonen ved innføringen av 
IBM's PC høsten 1 98 1 .  I denne 
fasen står kampen mellom de 
store etablerte produsentene og 
de sterkeste av de nye. 

Sannsynligvis vil nye genera
sjoner av terminaler med flere 
funksjoner etterhvert bli et kon
kurransedyktig alternativ til 
PC's .  Dette vil særlig gjelde ter
minaler for ledere, som i USA 
utgjør et betydelig marked. 

HVA MED 
JAPANERNE? 

I mange år har amerikaner
ne vært redde for at japanerne 
skulle overta markedet for per
sonlige datamaskiner, men hittil 
har det ikke skjedd. Mye av inn
maten i amerikanske PC's er 
produsert i Japan og noen mer
ker er i sin helhet laget der, men 
bærer amerikanske navn og 
distribueres gjennom amerikan
ske selskapers forhandlernett .  
Hva kan så grunnen være til at 
japanerne ikke har lykkes på det 
amerikanske markedet med sine 
egne produkter? 

Benjamin Rosen mener det 
er tre hovedårsaker til dette: 
- Japanerne har ikke klart å 

tilføre produktene noe nytt . 

- Mikrodatamaskiner brukes i 
Japan hovedsaklig av ingen
jører og mennesker som har 
mikrodatamaskiner som 
hobby. Profesjonell bruk av 
mikrodatamaskiner innen 
forretningsvirksomhet er lite 
utbredt. De japanske produ
sentene har derfor dårlig 
kjennskap til det profesjo
nelle markedet i USA. 

- Japanske maskiner har in
gen prismessige fordeler. 

HVOR STOR ER 
DETTE MARKEDET? 

Spesialistene er enige om at 
markedet er som et gigantisk 
isfjell der man hittil kun har sett 
toppen. I 1 98 1  var det samlede 
salget av personlige datamaski
ner 300.000 i hele verden. Alle
rede i 1 985/ 1 986 regner man 
med at markedet vil beløpe seg 
til et sted mellom 4 og 8 milliar
der dollar. Ikke rart at IBM og 
andre av de store produsentene 
har kastet seg inn i konkurran
sen med full tyngde. 

S.H.S 

Referanse: 
Rapport fra USA-tur, EDB
seksjonen Østfold Distriktshøg
skole. 

Om ti år vil alle skolebarn bruke en mikrodatamaskin 

70 

BBC har nylig avsluttet sin 
andre serie om datamaskiner for 
" mannen i gata" . 

Den første serien, som ble 
sendt over TV i februar ifjor, 
tok for seg datasystemer og 
bruksområder av en generell na
tur. 

Serie nummer to behandlet 
mikrodatamaskiner spesifikt . Se
rien baserte seg på "BBC Micro
computer" , som produseres av 
Acorn Computer. 

Det brittiske industridepart -
mentet har anbefalt BBC-maski
nen under sin plan for å introdu
sere mikrodatamaskiner i folke
skolen og refunderer 50070 av 
skolenes utgifter med det resultat 
at 75 070 av alle datamaskiner til 
skoler er BBC-maskiner. 

Administrerende direktør 
Chris Curry i Acorn spår at alle 

barn i England vil ha daglig til
gang til en mikrodatamaskine in
nen ti år. 

Acorn har utviklet sitt eget 

nettverkssystem "Econet" i for
bindelse med bruk av mikroma
skiner i skolene. Ved hjelp av 
dette systemet kan opptil 250 

maskiner knyttes til et sentralt 
datalager med skriver, noe som 
vil redusere de samlede kostna
der dramatisk. 

Acorn Computer ble startet i 
1978 av engelskmannen Chris
topher Curry, som hadde arbei
det for Clive Sinclair i 13  år, og 
østerrikeren Hermann Hauser. 

Våren 1 979 ble firmaets førs
te produkt, "Atom", introdu
sert som byggesett for 1 200 kro
ner. Samme år ble "Econet" ut
viklet pluss en dobbeltprosessor
versjon av "Atom" med utvidel
sesmuligheter. 

Innen juni i år, kun fem år 
etter selskapets stiftelse, venter 
Acorn en omsetning på 40 milli
oner pund med en stab på 150. I 
løpet av året forventes omsetnin
gen å ha nådd 1 50.000 maskiner. 

S.H.S 



BRUKT MARKED 
Mikrobransjen er 3-4 år i Norge. Og mi får vi stadig flere henvendelser om innbytte, brukt 

salg og kjøp. Derfor formidler vi kjøp, salg av brukte hjemmecomputere. Kontakt oss hvis 
du vil selge, kjøpe brukt eller bytte. Vi har også STC AlS sitt "Micro-Hjøme " hvor stadig 

flere henger opp en lapp om salg og kjøp av alle mulige programmer for hjemmecompute

re. Skriv ned hva du vil kjøpe eNer selge og send annonsen din til STC AlS og du er sikret 

en ploss i "MlCro-Hjøme ". 

NYE MASKINER 
Jr, forhandler også nye mosldner og be om pristilbud, det kan du kanskje spare numge 

penger på. 

Vet dufo"esten at du kan anskaffe deg en Commodore 64 for under kr. 7.(}() pr. dagl 

Det er mulig hos STC AlS. Sender over hele Ilmdet • 

... __ • • • •  � ••• ,.J�"., • • • •  � • • • • • •  � .. .... . ,,.....,. � • • •  _ • • • •  .....,._ ... .. . .  � • • • • •  _� .. n . .... .....,..� ... u_ . . .... ..".. . . .  ' � " " �" " o..W • • • •  " _#" " " " ....... . . . .. . .... . . . . . �".,. • • • ····_� •• ··_ .• ···v .. ,,, . . ···��N.· · ·· ..-···· ·_ · · · _, ..... ___ . . . .  N'_ .. _,. ... _ . . .  _, .... _" .. � . .  _ 

Vår pris på Vie-lO er kr. 2.280,- inkl. mva. 

Be om tilbud! 

Boks 9063 
Vaterland, Oslo 1 
(02) 42 01 3 1  

Sendes: STe AlS, Boks 9063 Vaterland, Oslo 1 

Namn 

Ad� ____________________________ __ 

Sæd ____________________________ __ 

TH ______________________________ __ 

MD. nr. 6. 83 
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A v Bjarne Bastiansen 

For vi setter igang med sub
trahering skal vi se litt på noen 
av flaggene i flagg-registeret . 
Tidligere har vi stiftet bekjent
skap med C-flagget som brukes 
for å indikere en hvær mente (el
ler låning ved subtraksjon) som 
måtte frembringes i ALV. 

C-flagget har også en annen 
funksjon, 'nemlig ved de såkalte 
skift og roter operasjoner. Men 
det skal vi se nermere på når vi 
skal ta for oss divisjon og multi
plikasjon. 

Status registeret består i lik
het med de fleste andre registre
ne, av 8 bits. Men ikke alle er i 
bruk . Det er også en viss for
skjell fra prosessor til prosessor. 
For 6502 sitt vedkommende er 7 
av bitene i bruk , mens Z80 be
nytter 6. 

FLA GG-REGISTER 
1 6502 

Vi skal se på status-registeret 
i 6502 forst (se fig. l ) ,  og starter 
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7 6 5 4 3 2 . o 

I N l v l - l ø l o l · l z l c l  
Fig /: Statur register i 6502. 

lengst til venstre (bit 7). N
flagget er tegn bit eller negativ 
bit. Når dette flagget er lik l ,  in
dikerer det at en operasjon har 
resultert i et negativt tall , repre
sentert i to's komplement form 
av tallet. I praksis vil altså N
flagget være identiskt med bit 7 
av et hvert resultat. 

I neste bit, bit 6 finner vi V
flagget. Dette brukes for å indi
kere at en addisjon eller subtrak
sjon av tall representert i to's 
komplement form, har resultert i 
et svar som muligens er feil på 
grunn av en mente fra bit 6 til bit 
7,  d .  v .s. inn i tegn-biten. En spe
siell korigerings rutine må da be
nyttes. Ved direkte binær repre
sentasjon indikerer et ett tall j V
flagget at det har vert overført 
en mente fra bit 6 til bit 7 .  

Bit 5 er ikke i bruk. Så følger 

NKOD 
RING 6 

Break-flagget i bit 4. Dette flag
gets funksjon er å indikere at en 
program utføring er blitt stanset 
av kommandoen BRK. Vi skal 
imidlertid ikke ta for oss dette 
foreløpig. 

O-flagget bit 3 (eller 

7 6 5 4 3 2  o I s I z I - I H I - I ·� I N I cJ 
Fig 2: Statur register i Z80. 

desimal-flagget) har som oppga
ve å holde prosessoren orientert 
om hvilken tilstand den nå oppe
rerer i .  Enten binær (O-flagget er 
lik O) eller BCD (O-flagget er lik 
l ) . Mere om dette senere i artik
kelen . 

Videre har vi I-flagget i bit 2, 
som indikerer en maskin-vare in
terrupt. Dvs at om prosessoren 
mottar et interrupt signal (egen 
inngang i kontrol-bussen), vil 
program-kjørin.,gen bli avbrutt, 
innholdet i PC (Program Coun
ter) blir lagt på staeken og prog
ram kjøringen fortsetter fra en 
addresse som ligger lagret i ad
ressene FFFF og FFFE, dvs inn
holdet i de to høyeste lager posi
sjonene blir lagt inn i Pc. Denne 
interrupt håndteringen har imid
lertid mange flere aspekter som 
vi skall komme tilbake til siden. 

Så er vi kommet til bit l i F
registeret. Denne kalles null
flagg eller Z-flagg, og vil bli satt 
til l etter enhvær data overføring 
eller operasjon hvis resultat er lik 
null. Har vi f.eks. gjennemført 
en subtraksjon og svaret vi fikk 
er lik null, eller vi har overført 
tallet null fra en lager posisjon til 
f.eks. Akkumulator, vil Z-flag
get bli satt til l .  Til slutt har vi 
C-flagget i bit O, som vi jo kjen
ner. 

FLAGG-REGISTER 
I Z80 

Det var flagg-registeret i 
6502, så skal vi se på Z80. Som 
nevnt benytter Z80 seg kun av 6 
bits (se fig. 2), men til gjengjeld 
har flere av flaggene mere enn en 
funksjon. Vi starter med bit 7 

som også på Z80 benyttes som 
tegn-flagg. Dets funksjon er 
nøyaktig lik N-flagget på 6502. 

Videre har vi Z-flagget eller 
null indikatoren i bit 6. Denne 
tilsvarer Z-flagget på 6502. Bit 5 
er ikke benyttet. 

I bit 4 finner vi et flagg vi ik
ke har stiftet bekjentskap med 
tidligere, nemlig H-flagget eller 
halv-mente. Som dere husker fra 
første del i denne serien, benytter 
BCD-koden seg av 4 bits for å 
representere tallene mellem O og 
9, dermed kan 8 bits (som jo alle 
lager posisjoner består av) benyt
tes til to siffrer . Det er imidlertid 
en hake med BCD representa
sjon, det er kun de 10 første 
kombinasjonerne av 4 bits som 
benyttes. Dermed må det gener
eres mente til de fire neste bits 
via omveier når resultatet av en 
addisjon tilsier det. Dette gjøres 
med en spesiell desimal juste
ringsinstruksjon som bruker H
flagget som indikator på at men
ten er frembrakt. H-flagget blir 
altså satt til l når dette har 
skjedd. Likeledes vil det ved en 
subtraksjon bli satt til l hvis det 
har vert låning fra bit 4 til bit 3 ,  
eller O hvis det ikke har vert no
en. Halv-mente-flagget brukes 
altså av prosessoren selv ved ut
føring av instruksjonen DAA 
(Desimal Adjust Akkumulator). 

Aijiu + i -
ADRI __ 

Fig 3: /6 bits overføring, LD HL, 
(ADR/). 

Flagget påvirkes imidlertid av al
le operasjoner som forårsaker en 
mente fra bit 3 til bit 4. Noen vil 
kanskje nå spørre om 6502 ikke 
har en desimal justeringsinstruk
sjon siden prosessoren ikke er 
utstyrt med et halv-mente-flagg? 
Nei den har ingen slik instruk
sjon, men justeringen foregår 
"automatiskt" når prosessoren 
arbeider i BCD-tilstand. Likele
des har den en spesiell BCD-

subtaksjons instruksjon (vi kom
mer tilbake til dette i neste nr). 

Bit 3 er ikke i bruk. I bit 2 
finner vi P IV-flagget. Dette har 
to funksjonoer. For det første 
brukes det for å indikere en 
mente fra bit 6 til bit 7,  altså 
samme funksjon som bit 6 i 
6502's flagg-register. Flagget's  
andre funksjon er paritets bit, 
dvs at enkelte instruksjoner vil 
påvirke dette flagget avhengig av 
det totale antall endere i det be
handlede tall. Er antallet like, vil 
det bli satt til 1 .  Er det odde, blir 
det satt til O. Flagget brukes på 
denne form hovedsakelig ved 
data-blokk overføringer av 
ASCII tegn. 

MSB ISB 

MSB ISB 

ADR 
. SUM ' 

Fig 4: BeD addering av 8 bits siffer. 

Videre finner vi et flagg kalt 
N -flagget i bit 1 ,  som settes til 1 
når et resultat er negativt. Altså 
samme funksjon som 6502's N
flagg i bit 7 .  Og til sist finner vi 
C-flagget i Z80 også i bit O. 

Dette var alle flaggene og de
res viktigste funksjoner. Noen 
hår flere men det er av mindre 
betydning 'foreløpig. Det viktigs
te nå er å forstå flaggenes grunn
funksjoner og deres betydning 
ved kjøring av programmer. 

SUBTRAKSJON 

Så går vi over til subtrahe
ring. Programmet vil være svært 
likt vanlig addisjon, og er følge
lig temmelig enkelt. Vi går der
for direkte løs på 16  bits sub
traksjon og programmet vil for 
6502's vedkommende se slik ut: 
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SEC 
LDA 
SBC 
STA 
LDA 
SBC 
STA 

ADR I 
ADal 
ADRl 
ADRI + I  
ADR2 + 1 
ADRl + I  

Sett C-flagg til l 
TalIl L  inn i A 
Subraher T ALUL fra TALL IL 
Lagre svaret 
TALLI H  inn i A 
Subtraher TALL2H fra TALL l H 
Lagre svaret 

Den første forskjellen er in
struksjonen SEC som setter C
flagget til l .  Dette er nødvendig 
fordi instruksjonen SBC inklu
derer menten i subtraksjonen, 
ikke verdien av C-flagget men 
komplimentet til det. Vi kan 
skrive det 

'
som skjer slik: 

A = A-ADR-C. A står for 
Akkumulator, ADR står for 
innholdet i en lager posisjon og 
C står for det motsatte av verdi
en til C-flagget. 

Den andre forskjellen er at vi 
benytter instruksjonen SBC iste
det for ADC. SBC står for Subt
rakt from Akkumulator with 
borrow, hvor låning (borrow) er 
indikert a C-flagget. En ting vi 
skal huske på ved subtraksjon 
hvor tall representert i to's 
komplement form er involvert, 
er at den endelige verdi av C
flagget etter utført subtraksjon 
ikke har noen betydning. 

En 16  bits subtraksjon på 
Z80 vil i likhet med addisjon bli 
noe enklere på grunn av at vi 
kan benytte register parret HL 
som Akkumulator. Z80 er ut
styrt med to instruktsjoner for 
addering, men kun SBC for 
subtrahering. Denne fungerer på 
omtrent samme måte som 6502's 
SBC, forskjellen er den at der er 
verdien av C-flagget som tas 
med og ikke dets komplement. 
Det vil derfor være nødvendig å 
resette flagget (sette det til O) før 
selve subtraheringen kan finne 
sted. Det skal altså ikke settes til 
l slik som på 6502. 

Resetting av C-flagget kan vi 
gjøre ved hjelp av instrukjsonen 
AND A som ikke vil påvirke 

innholdet i A, bare resette C. 
Vårt programm blir da slik: 

LD HL, (ADRl); 
LD DE, (ADR2) ; 
AND A 
SBC HL, DE 
LD (ADRl), HL ; 

BDe-ARITMETIKK 

I første del av denne serien 
var vi innom BCD-representa
sjon av tall. Denne metoden er 
hovedsaklig brukt i foretnings
aplikasjoner hvor bevaring av 
alle betydningsfulle siffer er av 
største viktighet. I BCD-nota
sjon benyttes 4 bits for å repre
sentere et siffer (fra O til 9) der
for kan en byte representere to 
siffer (dette kalles "Packed 
BCD"). 

For å belyse de problemer 
som oppstår ved bruk av BCD 
skal vi utføre et par addisjoner 
før vi lager et program for 
dette. 

Utfører vi en addisjon av 
følgende tall: 

0000 0101 
0000 001 1 

får vi 0000 1000 dvs 5 + 3 = 8 
Men om vi benytter tallene: 

0000 0101 
0000 01 1 1  

vil svaret bli feil hvis vi utfører 
addisjonen på vanlig måte. Vi 
får 0000 1 100, i absolutt binær
kode står dette for 1 2  des. Tallet 
1 2  består av to siffer og siden fi
re bits kun skal representere et 

siffer må dette være feil. Den 
riktige måten å representere tal
let 12  i BCD er 0001 0010, hvor 
de fire MSB (lengst til venstre) 
representerer tiere (i dette tilfel
let en) og de fire LSB represen
terer enere. Vi ser da at for å få 
et riktig svar vil de være nød
vendig å legge til 01 10  (6) for å 
få et riktig svar når det blir over 
1001 (9). Det er her Halv-mente 
flagget i Z80 kommer inn i bil-

Overfør TALLl til HL 
Overfør T ALL2 til DE 
Reset C 
Subtraher TALU fra TALL l 
Lagre svaret i ADR3 

det. Når en BeD addisjon er ut
ført må vi på Z80 benytte en in
struksjon for å korigere dette. 
Instruksjonen heter DAA (Desi
mAl Adjust). Z80 brukuer da 
halv- mente-flagget for å holde 
rede på når menten er generert. 

MIKAODATA NAl 1883 

Her er det to nye symboler 
vi skal se på. Tegnet # forteller 
assembleren at tallet som følger 
er en konstant, dvs at det ikke er 
en adresse men at det er dette 
tallet som skal tas med i be
handlingen. Neste tegn indike
rer att tallet er skrevet i heksa
desimal form. Sifferne fra O til 9 
er jo like i BeD og heksa
desimal form. Om vi skrev talle
ne i desimal form i instruksjo
nen ville de bli lagret som 
00100100 for 36, istedet for 
001 101 10 og 000101 1 1  for 23, 
istedet for 0010001 1 . 

Når tallene vi ønsker å adde
re er en del av instruksjonen. 
slik som i vårt eskempel, kalles 
det "immediate adressing" 
(norsk: øyeblikkelig adresse
ring). Lagring av et resultat i en 
spesifisert adresse, slik som 
STA ADR, kalles "absolute ad
ressing" (norsk: absolutt adres
sering) når ADR representerer 
en 16 bits adresse. Vi kommer 
tilbake til det. 

LD A, 36H 
ADD A, 23H 
DAA 

Legg 36 i Akkumulator 
Adder 23 til Akkumulator 
Desimal justering 

LD (ADR), A 

På 6502 ordnes dette ved å 
sette desimal-flagget til 1 ,  der
med utføres korigeringen auto
matiskt. 

Et addisjons program på 
6502 vil bli nøyaktig likt prog
rammet for vanlig bin ræaddi
sjon. bare med den forskjell at 
vi må sette desimalflagget til en 
først. Programmet blir da som 
følger: 

CLC 
SED 
LDA S36 
ADC S23 
STA ADR 

Lagre summen i ADR 

Her har vi brukt symbolet 
"H" istedet for "$" . men me
ningen er den samme. 

I neste nr. fottsette vi med 
BeD-aritmetikk. Vi skal oøså ta 
for oss multiplikkasjon. 

Sett C-flagg til O 
Sett desimal mode 
Legg 36 i Akkumulator 
Adder 23 til Akkumulator 
Lagre summen i ADR. 
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NOEN BEDRE? 
SPESIALISTER pA NORSK PROGRAMVARE 

PROGRAMMER FOR REGNSKAP 
• Laget I samarbeid med norske re"isorer 

og regnskapsfolk 
• I sams"ar med norsk lo" og regel"erk 
• Spesielt ut,,'klet for IBEX mikrodata· 

maskiner (Europas mest solgte Japan· 
ske mlkro) 

• Basert p. BRIDOS, markedets raskeste 
og mest Informati"e operati"system. 
BRIDOS opptar ogs. program skre "et 
for eP/M. 

TEAM BOK har regnskap, fakturering, a,,· 
deling, prosjekt, rapportgenerator etc. i lik· 
het med andre seriøse regnskapspakker. 
I TILLEGG gir det utvidete rutiner, f.eks. ut· 
lIstinger a" historiske f"er for kunder, 
le"erandører og ho"edbok - kortperiodisk 
og p • •  rsbasls. A "anserte post·mot·post· 
rutiner. Eget klientregister for regnskaps· 
byr. er. 
NYTTA R  er et gjennomprø"et regnskaps· 
program som forenkler .rsregnskapet og 
skrl"er ut alle aktuelle skjemaer og lister. 

PROSJEKTnlMEREGNSKAP utarbeidet i 
samarbeid med re,,'sorer. 

LØNNINGSPROGRAM med alle oppga"er. 
DAMA PS er et materlal - og produksjons· 
styringssystem for industribedrifter. Det 
inkluderer bl.a. rutiner tor lagerstyring, re
servering a" materialer, forkalkyler, eHer· 
kalkyler, tidsregistrering og fremdriftsrap
porter Ing. Systemet er det mest omfaHen· 
de og leHbetjente produksjonsplan leg· 
glngssystem I Norden. 
DA TABASESYSTEMER for de "este beho" 
inklusl"e søk· og tInnrapportering. 
FORØVRIG alle de "anllge generelle pro
grammer for mikrodatamaskiner, Inkludert 
tekstbehandling med ordreHlng og adres· 
serlng, kalkyleprogram etc., pluss spesleI· 
le bransjeløsninger ••• 

Ved siden a" IBEX mikrodatamaskiner 
markedsfører ", hjemmedatamaskinen 
Mlcro Prottessor m. 64 K RAM til Kr. 
4 000,-. 

Stenberg Revisjon og Regnskap A.s. 
POSTBOKS: 281&St.H. OSLO 1 .·TLF. 02*80 17 95 

VI ønsker nærmere orientering om følgende programvarer: . .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. . . ..  lO .. . .. . .. .. . .. .. .. ..  . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ti lbud på mikromaskin/skrivere og programvare. 

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bransje: . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
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Opplæringscolnputeren 

OR C- l 
• Ergonomisk tastatur med 57 

bevegelige taster 
• 28 l injer å 40 karakterer, 

store og små bokstaver 
• Grafisk display med høy 

oppløsning (200x240 
punkter) 

• Displaykontroll :  Ink/Paper/
double/Flash/Inverse 

• Dimensjon 52x280x1 75 mm, 
vekt 1 , 1 kg 

• Expansion port: ti lslutning av 
serielt modem/disk packl 
micro drives 

Software 

• 6 oktaver lyd (3 stemmig) 
pluss H I-Fl output 

• Centronics printer interface 
• Cassette interface 300/2400 

baud 
• RESET med varm start (pro

gram og data bevares) 

Eksternt utstyr 
Orie printer: 
4 farger - 40 karakterer - vanlig papir 
Orie miero disk: 

Forth,  Pascal , Logo, Lisp, Assembler, 
Database, Dallas, Visicale, 

Kommer senere 

NEC monitor 1 2" :  

Lærebo1<: 

Flight, Multigame, Zodiae, Sjakk, 
Backgammon, House of death o.fl. 

Monoehrome - grønn eller orange - kr. 2400,

Farge kr. 4920,-
Lærebok for data valgfag i ungd.skoien vi l foreligge i god tid fø r skolestart til 
høsten. 

IMPORTØR : 

1 6K kommer ti l sommeren - ca kr. 2200,-

48K kr. 3095, .  

Den ideel le maskinen 
innen EDB utdanning . 

Info(onsult 
Postboks 1 1 6, 4120 Tau 

Ordretelefon: (04) 44 65 90. Teleks: haral n 401 72. 



BÅNDSPILLER TILL VIC-20 . 
Jeg har med stort interesse 

mottatt mitt første nummer. 
av 

Hobby-Data, og må me�gl at 

jeg har blitt kraftig bitt av 

VI .  Dersom jeg investerer I 

DISKETTE SYSTEM, er det da 

i det hele tatt behov for 

kasettspiller? . 
Mange av disse spørsmalene 

BASILLEN . 
I denne forbindelse er det en avslører vel min uvitenhet, men ._ ..... � I 

et sted må jeg spørre. De for

handlere jeg har snakket med 

her i Moss har ikke kunnet sva�e 

da feltet er nytt for dem ogsa. 

Etterhvert dukker d�t �ok opp 

flere spørsmål fra mm Side. Hå

per jeg også senere kan henven

de meg til dere . 

del spørsmål jeg som helt fersk 

b ynner UTEN dataanlegg 
ny eg 

• d h 
har stillt meg. Haper ere ar 

tid til å svare meg raskt. 

I Jeg har en Tandberg 10  

XD-�polespi1ler m fjernkontro�� 
k Kan denne benyttes ti 

utta . 
IC' gen 

VIC-20 istedet for V s e 
På forhånd takk. 

kasettopptager? Jeg tenker �a 

på om den kan styres via Med hilsen 

VID-20's tastatur? . 
I l .  Jeg har delevIs prøve-

k '  t TI  99/4A (Texas Inxstru

�:�tS) og har blitt imponer� . 

BASIC behersker jeg foreløpig 

Carl Sibberns veg 3D-21 

1 500 MOSS 

'kk men god demonstrasjon 
l e, . har 
fikk jeg. Hvilke erfa�mge� 

dere med denne maskmen 1 for

hold til VIC-20 og ZX-81?  

I l l .  Vil dataspråket FOK�H 

etterhvert bli så utbr.
edt at }eg 

kanskje er tjent med a vente ør 

jeg setter igang med eget 

dataanlegg? . 
IV.  Hva tror dere �m pnsut-

viklingen om område� . . 
V .  Lar det seg �a naværen-
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de tidspunkt gjøre a koble fle�e 

hjemmedata anlegg s�mmen v�: 
telenettet? (Telefo?lsk). H 

ha 
slags tillegsutstyr ma man da 

Tl 
til f.eks.  VIC-20, ZX-81  og 

99/4 A? 

l .  En båndspiller kan bru-

k men det er ikke å anbefale: es, 
'1 t pa 

Blant annet fordi du VI stø e . 
vanskeligheter når den skal ul-

kobles VIC-20. . 
I l .  Vi ble noe skuffet da VI 

testet Tl 99/4A, bl.a. på
. 

grun� 

av hastigheten. Se forøvng test 1 

nr 2 '1 å I l l .  Jeg ser ingen gr�nn U . 
vente. FORTH finnes 1 dag ul 

de fleste maskiner. 
IV . Nedover! . . 
V .  Det er i dag fu.Ut muhg a 

koble datamaskiner via tele":etet 

d o  bruke modem som fmns 
ve a . 
til de fleste mask mer . 

VI .  Nei. 
Bjarne 

NEW BRAIN ELLER 
L YNX? 

J eg så deres annonse i HiFi & 
ELEKTRONIKK og vil gjerne 
abbonere på HOBBYDATA. 
Min aalder er 22 1 /2 år. Jeg har 
ingen maskin for øyeblikket, 
men holder på å anskaffe meg 
en. Kommer da til å velge 
NewBrain eller Lynx. I den for
bindelse har jeg noen spørsmål 
som jeg håper dere kan være be
hjelpelige med å svare på: 

Begge de ovenfornevnte ma
skinene er Z80-maskiner og kan 
utvides med CP 1M operativsys
tem. Nå har det seg slik at Lynx 
er ca dobbelt så rask som New
Brain. Vil dette forholdet frem
deles være det samme dersom 
jeg bruker CP 1M og en compi
ler? Vil det være likt uansett 
hvilket språk som benyttes? 
Oversetter en compiler helt ned 
til maskinkode og hvis den gjør 
det vil da alle rutiner som ligger i 
maskinen fra før ignoreres, slik 
at hurtigheten er uavhengig av 
maskintype? 

Har hardwaren i maskinen 
noe å si på hurtigheten eller er 
det kun software'n som er av
gjørende? 

Kan dere anbefale en eventu
elt flere .Fompiler? Språket jeg 
kommer til å satse på er Pascal. 
Jeg vil at compileren uliggjør op
ning av en direkte fil for både le
sing og skriving samtidig, slik at 
man slipper først å opne for le
sing, lese og stenge den igjen for 
så å opne den fors skriving, skri
ve og stenge den igjen, osv. 
osv . . . 

Trenger jeg en editor i tillegg 
dersom jeg bruker en com piler 
som oversetter helt ned til ma-

skinkode? 
Jeg håper på snarlig svar. På 

forhånd takk. 
Tormod Fauskrud, M& V-tri 

Tekn.kp.lN, 9200 Bardufoss 

For det første, en compiler 
heter på Norsk kompilator. 

Som du sikkert vet brukes 
CP 1M ved lagring og innhenting 
av programvare fra disket. Der
med er det ikke noen forbindelse 
mellom selve operativsystemet 
og hastigheten ved utføring av 
program-varen. 

En kompilators hastighet vil 
være avhengig av sin egen opp
byging og maskinens uppbyging, 
spesiel klokke-frekvensen. Has
tigheten vi også variere fra kom
pilator til kompila tior, .ja til og 
med fra en versjon til en annen 
av samme språket. 

Det vil være galt å si at en ru
tine som er kompilert dermed er 
oversat ned til maskin kode nivå. 
Ved å skrive direkte i maskinko
de oppnår man både en større 
eksekverings hastighet og bedre 
utnyttelse av plassen. Det en 
kompilator faktisk gjør er å 
oversette programmet som er 
skrevet i høynivåspråk ned til de 
grunnleggende rutiner språket er 
bygget opp av. Programmet lig
ger da lagret som addresser til 
disse grunn-elementene. 

Du spør også om vi kan an
befale noen kompilatorer . Vi vet 
at det finnes PASCAL til 
L YNX, om det også finnes ver
sjoner for CP 1M som kan kjøres 
på denne maskinen har vi ikke 
kjennskap til. 

En EDITOR er grei å ha ved 
retting og forandringer i pro
grammene, den er som regel in
kludert i kompilatoren. 

Bjarne 



READ-DA TA 
�eg har et spørsmål til dere angaende et program jeg holder på å lage. På førsten av prog;ammet har jeg en read funksJon, �om skal lage høygrafikk. Men Jeg skal også ha med en sang lenger ut i programmet Men når jeg lager read setning� 

en. der og starter programmet spdl�r maskinen notene som tår I høygrafikk-delen av prog�ammet. Er det noe jeg kan gj�ne for å få maskinen til å spIlle de riktige notene håper jeg 

INVERTER1N9 A V 
SKJERMEN PA ZX81 

Jeg så i Hobbydata nr: 4 et 

maskinkodeprogram for mver

tering av skjermen til ZX8 1 .  

Dette fikk jeg ikke til å fungere. 

I REMsetningen er det skrevet 
-

loen tegn med blyant. Hva 

oetyrO? En firkant rundt en 

bokstav er det invers video? E� 

av kamratene mine har ogsa 

prøvd programmet uten resul

tat. Har mellomrom (space) noe 

å si? 
Vennlig hilsen, Sjur Thomas 

Lien, 3900 Porsgrunn. . 
Beklager så mye, og Jeg er 

enig med deg, det var . ik
ke så 

lett å forstå hva de grafIske teg

nene stod for. Jag håper dere 

klarte å skrive inn linjen bak

lenges! Først skriver en altså det 

siste tegnet eller programme

ringsordet, deretter bruker en 

kursorene og flytter mar��ren 

til venstre for dette ordet Igjen. 

Merk! Programmeringsordene 

må ikke skrives inn bokstav for 

bokstav. Den tomme firkanten 

betyr invers mellomrom. 

dere vil si  meg hvordan. 
P.S. Jeg har VIC-20. 

Erlend Thune 
Loveigen 30, 3500 Hønefoss 

N�r READ brukes, vil data s�m lIgger lagret i en DATA setnmg bli brukt opp etter hvert som de leses. De data som skal brukes først må ligge først i DATA setningen. Du må altså legge data til mellodien forst om det .er denne som leser DA TA setmngen forst. Om du bruker R�S!OR� vil oppbrukte data bh gjort tdlgengelige igjen. 
Bjarne 

L YNX 
Vi beklager å måtte meddele, 

at vi har besluttet å innstille sam
arbeidet med produsenten av 
L YNX-computeren. Vi kan ikke 
lengre påta oss ansvaret for im-
port, salg og service på LYNX
produktene i norden. 

Det er flere grunner til å opp
heve samarbeidet med L YNX, 
og de viktigste er: 

NEW BRA IN 
Jeg har tidligere hatt en 

ZX8 I , men har nå kjøpt en New 
Brain. Dette er en bra maskin et
ter min mening, men tross jen
tatte løfter fra frohandlere er det 
ennå ikke kommet en instruk
sjonsbok på norsk, eller ferdige 
programmer. Kanskje det hjel
per at dere nevner det i Hobby
data? 

Vedrørende New Brain håper 
jeg dere kan hjelpe meg med føl-

1)  Vi har konstatert at com
puteren ikke uten videre kan 
kommunisere med en printer. 
Dette var lovet. Rutinene mang
ler rett og slett i ROM'en. 

2) Påliteligheten og pro
duktstandarden er dårlig. 

3) Vi har konstantert at 
computeren ikke kan bygges ut 
til I28K eller I92K. Dette var og
så lovet. I praksis er det faktisk 
snakk om helt andre computere, 
slik at en "utbygging" er ensbe-

MIKRODAT� NR I 1 

gende spørsmål: 
Adresse i England over for

handler av New Brain med ut
styr og programmer. 

Forhandler i Norge av Sei
kosha printere. 

Med hilsen, Arve Ringstad. 
Adresse til engelsk forhand

ler: 
Elstree Computer Centre, 32 

Dacons Hill Road, Elstree, Herts 
WD6 3HL. 

Norsk importør av Seikosha 
printer er: National Elektro, Ul
ven veien 75, Oslo 5 .  

tydende med en utskifing. Dette 
svarer jo ikke helt til løftene. 

Derfor stopper vi øyeblikke
lig alt samarbeid med L YNX
computers, men Compuscanl 
Audioscan forsvinner ikke ut av 
computermarkedet. Tvertimot! !  

I det vi håper at De har for
ståelse for vårt standpunkt sen
der vi Dem de vennligste hilse
ner. 

Lasse Monstad, Compuscan 
(Audioscan AlS). 
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- Det skal være morsomt å lære EDB! 

I to år har jeg undervist på 
EDB-skolen. Jeg arbeider til 
daglig på IDA, landets største 
data-sentral. Der har jeg vært i 
bortimot elleve år. Nå er jeg 
systemsjef, i en bedrift som sat
ser på at de ansatte skal trives i 
jobben. 

Den samme innstillingen har 
jeg overfor mine elever: Det 
skal være morsomt å lære om 
EDB! Jeg legger opp undervis
ningen slik at elevene skal tri
ves når de møtes. Mange prak
tiske eksempler. Kombinasjon 
av faglige og sosiale aktiviteter. 

Jeg begynte å undervise på 

EDB-skolen fordi jeg likte å 
jobbe med mennesker. Likte å 
treffe nye folk. Med en rekke 
kurs på IDA bak meg hadde jeg 
erfaring bak kateteret. Målet 
var å forenkle og bli forstått. 
Jeg er vant med å jobbe i team. 
Det gir en følelse av samhørig
het. Dette forsøker jeg å for
midle videre til elevene. 

Enkelte av dem blir svært 
engasjert. Noen kjøper til og 
med egen datamaskin, og rin
ger meg opp privat om kvelden 
for å spørre om jeg kan hjelpe 
med problemer i programme
ringen. 

Vil du være med på laget? 
Ring og slå av en prat med EDB
skolens veiledere. Det finnes 
neppe noen bedre måte å 
bruke fritiden til enn å lære mer 
om EDB. 

Nordens 
største 
E D B-skole 

Hauchs gt. 1 Oslo 1 Tlf. (02) 42 57 20 



Postorder ar ett helt nytt bekvamt s;itt att k()pa k\'a lifice 
rade programprodukter. Har i Skandina \'ien. 

Men i datateknikens eget hemland. l 'SA. ;ir post order 
numera den vanligaste metoden att marknadsf()ra program 
fOr mikrodatorer. Det visar sig att postdistribut ionen spa
rar stora summor åt dig som k()pare . 

Helikon Micro erbjuder en serie h()gk\·alitati"a. an,,;in
darvanliga programprodukter - d\'s Wtta  at t  lara. enkla at t  
utnyttja. Något som du oeksa sparar pengar pa. 

SUPERCALC 
Kalkyleringsverktyget som ersatter papper. penna . rakne
dosa oeh blir ditt superminne vid arbete med alla former av 
siffersammansUiIlningar. S.U PERCALC anvands vid budget 

THE LAST ONE 
Programgeneratorn som i sin tur skriver program. Preeis 
som du sjalv vill ha dem oeh helt felfria . Och med upp till 
80 % tidsvinst .  Du behc)ver inte beharska programmerings-

dBASE II  
Ger dig relationsdatabas- och hc)gnivåspråkteknik, bild
skarms'; oeh rapporthanterare , och bra hja lpmedel fc)r pro
grameditering oeh testning. 

Ovriga programprodukter från 
Helikon Micro AR 
• Proj�ktplanering: Milestone 3. 000:- • Mierogantt 
4. 100:- • Telekommunikation : Aseom 2. 700:-
• Ordbehandling: Wordstar 4 . 200:-

Vi sander varorna mot postf()rskott.  priserna ar exkl. frakt 
oeh moms. Returditt vid oc)ppnad diskettf()rpackning. 

ellkon mlcroAD 
Box 126, 101 21 Stockholm, tel:  08-24 27 27, 24 27 28. 

.-\lIa produkterna ar vaIkanda och beprovade och passar 
pa alla CP IM-baserade mikrodatorer. Leveransstandard ar 
8" SS/SD disketter. men aven andra format kan erbjudas.  
�aturligtvis ingår installations- och bruksanvisning. 

Helikon :\1icro t i l lhandahåller service i form av utbild
ning. installations- och konsuItassistans med kontinuerlig 
kundkontakt i form a\' produktuppdateringar och sarskild 
an"andarklubb. 

Helikon �1icros programprodukter betalar sig snabbt . 

och budgetsimu lering. kanslighe tsanalys. produktka lkyle
ring. offertberakning och marknadsplanering. 

- .-\m·;indaryanligt - Kraftfulla funktioner - Svensk dialog 
och doku mentation 

Pris 3 . 1 00:- .VII med SI'e1lsk re/erflls ,  
manual/or 500:-. 

språket. Generatorn har inbyggd arbetsmetod oeh du vag
leds. steg fOr steg, fram till det fardiga programmet .  Med 
THE LAST ONE bygger du system fOr de flesta admini
strativa rutiner, aven fOr APPLE oeh PET. 

Pris 4.400:-
• Du får lagre systemu tvecklings- oeh underhållskostnader 
• Du kan sja lv ta fram information ur dataregistren 
• Du har mojlighet att bygga flexibla oeh integrerade 
system som tidigare kravde stora datorer. 

Pris 6. 1 00:- Nu med Svensk reterens
manual for 500:-. 

Fyll i kupongen oeh sand til l  Helikon Micro AB, Box 126, 
lO1 21 Stockholm, tel: 08-24 27 27, 24 27 28.

_
� 

I Jag vill be stalla f<>rkryssade programprodukter: I O SUPERCALC O MILESTONE O WORDSTAR 
O THE LAST ONE O MICROGANTT O dBASE I l  I D ASCOM 

I :-'::\:\1:-': _ _  I .-\ DHESS - .--- ----- -

F()H ET:\G ________ _ 

I POST.-\DH . - .---- ----- -- .-- ---- T E L  

O Jag vi l l  garna ha mer information om foljande I programprodukter: 

I 
I 

MD. nr. 6, S3 
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En mikromaskin fra en brittisk data kjempe 

11'11 Av Jerzy Malec 

Det strommer på med nye produkter i mikro-verdenen. Nylig kom 
også det britiske kjempe konsernet ICL med sitt bidrag. 

P roduksjonen av personlige 
data-maskiner foregår ik

ke lenger i garasjer og drives 
neppe av blåøyde entusiaster. 
Etter at IBM PC gjorde sin de
but for knapt to år siden, har 
stadig flere etablerte storkonser
ner fulgt etter og lansert sine eg
ne modeller. Ofte har de 
oppnådd overlegne salgsresulta
ter , ikke nødvendigvis på grunn 
av spesielt utmerkede produk
ter, men snarere på grunn av de 
sterkt utbygde salgs, servise og 
suport organisasjonene som ba
re storkonsernene har råd til å 
ha. 

80 

MODENT MARKED 

Nylig fant også den britiske 
data-kjempen ICL markedet 
modent for en satsning på per
sonlige datamaskiner og følger i 
konkurentenes spor. Resurser 
skulle ikke være mangelvare 
her, med sine 23 000 ansatte og 
8 .5  Milliarder i omsetning er 
ICL europas største datamaskin 
produsent. Den tidligere pro
duksjonen omfatter både stor 
og minimaskiner. 

IPC vil bli tilgjengelig i fire 
ulike versjoner. Grunn versjonen 
utrustes med 64K primær lager 
og dobbel diskett enhet på 
2 x 760Kb. Maskinen er oppbygd 
omkring en 808S-prosessor, men 
vil også kunne utrustes med en 
8088. Lageret kan økes til 2S6Kb, 

vilket er standard på de større 
modellene 26 og 35. 

Samtlige modeller bortsett 
fra den enkleste, modell I S er 
dessuten utstyrt med en Winches
terstasjon (5Mb på mod. 25 og 26 
samt 10Mb på mod. 35). 

For komunikasjon fins det fi
re RS-232 utganger (gjelder alle 
modeller). 

Leseren kan allerede nå se at 
det dreier seg om en maskin be
regnet på foretningsvirksomhet 
snarere en for den private bruke
ren, noe som bekreftes av den ri
kelige tilgangen på periferienhe
ter samt det profesjonelle design. 

Bildeskjermen er på 25 linjer 
a 80 tegn, med grønn skri�t på 
svart bakgrunn, til og med en far
ge terminal kan tilkobles. Størel
sen på skjermen er 12 tommer og 
tegn matrisen omfatter 7 x 9 
punkter ( 10 x 1 2  punkt i blokk
matrisen for grafikk). Opp til fire 
skjermterminaler kan tilsluttes 
en maskin. Tastaturet er fritt
stående og er utstyrt med et sepa
rat numeriskt tastatur. 

Flere ulike skjønn og matrise 
skrivere tilbys av I CL, med has
tigheter mellom 25 og 200 tegn 
pr. sekund. Skjønnskriverene 
kan utrustes med både friksjon 
og traktor mating. 

ULIKE 

OPERA TIVSYSTEM 

Maskinene kan kjøres med 
CPIM (modellene 1 5  og 25), 

MP 1M (mod. 26 og 35) samt ICL 
sitt egenutviklede system HAI
BAS. HAI BAS er skreddersydd 
til ICL:s administrative pakke 
som omfatter de viktigste økono
mirutinene. Blandt HAIBAS
programmene finner vi bl.a. 
bokføring, tekstbehandling, kal
kyle system, produksjons plan
legging mm. Kompilatorer til 
fleste språk er også tilgjengelige, 
deriblandt BASIC, COBOL, 
FORTRAN, PASCAL og PLI l .  

Under HAI BAS kan Win
chester platen deles opp i flere di
rectories, vilket er bra sett fra et 
datasikkerhetssynspunkt. Dess
uten kan alle terminaler skifte 
uavhengig mellom CP 1M og 
HAIBAS, slik at man kan kjøre 
CP 1M på en maskin og HAI
BAS-økonomirutiner på en an
nen. Alle diskett og Winchester 
plater (to av sistnevnte kan tils
luttes utover det som inngår i 
konfigurasjonen) utstyres med 
en unik identitet som minsker 
san synligheten for utilsiktede 
feil. 

. 

Utover primær lageret kan 
256 eller 5 12 Kb ekstra RAM til
sluttes. Det betraktes da som et 
ekstra lager som brukes der ekst
ra rask aksesstid er nødvendig. 

En del av primær lageret an
vendes som buffer for platelage
ret. Der legges de mest anvendte 
data. Til og med filkatalogen 
som inneholder de fysiske adres
sene på platen ligger normalt i 
bufferen, vilket minsker antallet 
virkelige accesser markant (lese
armen styres fra begynnelsen til 
rett sektor). 
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Sinclair Spectrum Nå i Norge! 

16j{ 
48j{ . . . , . . . kr . . 1.990 kr. 2.990,:-

- 1 6  eller 48 K RAM 
- Høy oppløselig grafikk (256x1 92) 
- 8 farger 
- Lyd 
- Read, Data kommandoer 
- ASCI I  Karaktersett 

En ideell maskin til undervisning og opplæring. 

Norges første Importør av ZX 80?, ZX 81 ?, SPECTRUM ! ! ! 

o stk. ZX Spectrum 1 6K a kr. 1 .990,
O stk Spectrum 48K . .  a kr. 2.990,-
O stk. ZX 81 . . . . . . . . . a kr. 950,-
O stk. ZX Printer . . . . .  a kr. 950,-
O stk. ZX 1 6K RAM . . .  a kr. 725,-

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Adr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Postnr.lsted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Forskudd portofritt. 2 års skriftlig garanti. 

NB: 

Vi utfører også rep. av maskiner som 
Ikke er levert av Importør. 

O Send meg liste over programmer. 

Vi har over 1 00 program til ZX 81 og 
ZX SPECTRUM 

CAPRICORN 
C O M P U T E R S & E L E K T R O N I K K 
POSTBO KS 1 1 31  - 4601 K R I STIANSAND 



C� 

KUN KR.1 80, - FOR 
50 SPI LL ! 

Kassetten inneholder: 
hele 50 morsomme og 
spennende spi I l  bl .a.:  
Spaee Mission, Ghosts, 
Startrek, Ski Jump, 

Thin lee, Motorway, 

Maze Eater, Intruder, 

Submarine, Rats. 

Leveres for: 
(Oppg i maskintype 
ved best i l l i ng). 
ZX Speetrum, ZX 81 , 
Aeorn Atom, B BC, 
Dragon, Atari , Sharp, 
Orie-l,  Vie 20, New 
Brain ,Lynx, Apple. 

Best i l l i ngskupong sendes: STØYLEN TRADING 

G RIMVN. 14, 61 50 ØRSTA · (Tlf.: 070.67623) 

Send meg 50 spil l  for . ............ . . . ...... . . ..... maskin 

O Pr. postoppkrav ( +  porto) 
O Kr. 1 80,- innbet. t i l  bankg irokto. 8703.30.4951 8  

O Kr. 1 80,- innbet. t i l  postgi rokto. 3. 1 88.455 

O Kr. 1 80,- vedlagt i krysset sjekk. 

Navn.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ad r.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Postnr.: . .. . . . . .. . . . . .  Poststed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

DRAGON 
DRAGON 

DRAGON 
Pris kr. 3 690,-
v. forskuddsbet. sender vi fraktfritt. 

Datronic fører også programmer og 
utstyr. 

Datronic gir personlig veiledning 
hvis du får problemer eller trenger et 
lite tips. 

DATRONIC 
øvre Fyllingsdalen 68 
5031 Laksevåg 
Tlf. (05)-120 93 

Vi glør deg helt ZX-et 
A l l e  � r o g r am m e r  e r  på d a n s k  o g  k o p i e r t 
p r o f e s s i o n e l t ,  så d e  l o a d e r  f ø r s t e g a n g  
- h v e r  g a n g . 
V i  f ø r e r  o g så 
C Ul1 6 4  

s p i l l  t i l  5 P E C T R U M , V I C  2 U , 

JllitfO 1Eeknikk P OSTBOK S 1 7 3 7  
7 0 0 1  T R ON DH E I M  

MIt:ROTI:�4'" s 
V IDEO/ DATAMONITOR V M · 12 

1 2" Høyoppløsning-monitor. Nemko-godkjent. 
Video. inn: 1 v  p-p standard videosignal, composite. 

Lagerføres i :  
GRØNN, ORANGE, samt sort/hvitt bil ledrør. 

Prisgunstig. 
Vi «snekrer» videointerface til enhver terminal . 

Andre dataprodukter: RF-moudualtorer farge, kr 358,-, 
sort/hvitt modulator B 1 ,  kr. 1 1 7,- + mva. 

Forhandlere over hele landet. 

.. 
EIl('lt'presenlanl for NorQe 

lelef,," t02) 78 32 86 
M ICROTIE�4" S�R"It:t: . (02) 79 09 59 

Poslbok , 360 N 1 3 7 1  As�t'r 
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FIRMAET 

Kontiki Data ble stiftet i ja
nuar i år med formål å utvikle 
en mikrodatamsakin for hjem
og skolebruk, og allerede i mai 
var de første prototypene klare 
for en første presentasjon. Den
ne fant sted i Dataamatørfore
ningen i Oslo, på møtet den 5 .  
mai. 

Bak firmaet Kontiki Data 
står den ikke ukjente Lars Mon
rad Krohn, en av Norsk Datas 
grunnleggere som senere trakk 
seg ut av firmaet for å stifte 
mikrodatamaskinfirmaet Data 
Industri, i dag bedre kjent som 
Mycron AlS. Mycron arbeider i 
den profesjonelle sektoren med 
8085-baserte maskiner, med ty
pisk seks-siffrede prislapper. 
Ved årsskiftet sluttet Monrad 

84 

Krohn som teknisk leder av fir
maet; "selvstarteren" var i gang 
igjen, Denne gang i det pre
sumptivt helt lille format . 

PRODUKTET 

Det som ved første øyekast 
er mest imponerende ved Konti
kis produkt er den ekstremt kor
te utviklingstiden. Fra konsept i 
januar har firmaet i stor ut
strekning basert konstruksjonen 
på ekstern konsulenthjelp, frem 
til spillende prototyp i mai (spil
ler når den er i humør, som 
n 'Lars uttrykte det på møtet 
den 5 .5). Bare uker i forveien 
var de ti første kretskortene fer
dige fra Elplex i Heggedal. Selv
følgelig er ikke utviklingsfasen 

slutt ennå, produksjonen ventes 
å starte ved årsskiftet 83/84. 

MASKINVARE 

Tiki 64 har en tiltalende og 
strømlinjeformet konstrusjon, 
med plas� for to kompakte 5 
1 /4" diskettdrev liggende over 
og bak tastaturet. Diskettdreve
ne er av "slim-line" -typen, som 
bygger bare halvparten så høyt 
som normalt. Tastaturet er av 
topp kvalitet med separate nu
meriske " regnemaskintaster' 

, 

og markørkontrolltaster. "Det 
ligner kanskje noe dere har sett 
før" , ble det opplyst, og tasta
turet er da også ganske riktig 
"planket" etter Tandberg Data. 
Maskinen har fast tastatur, men 

da skjermen ikke er innebygd, 
skulle ikke dette være noen ve
sentlig ulempe. Spesielt for den
ne maskinen er spesial tastene 
"ANGRE" og "HJELP" som 
er tenkt som ekstra brukerstøt -
te. Imidlertid forutsetter jo det
te opplegget at programvaren 
tar hensyn til at disse tastene 
finnes, noe som neppe er tilfelle 
for alment tilgjengelige prog
rammer som Kontiki kan kjøpe 
inn til maskinen (se mer under). 

" Innmaten" i Tiki 64 er en 4 
MHz Z 80 maskin med 64 kByte 
hukommelse. Dertil finnes en 
lydgenerator med egen innebygd 
høytaler , en fleksiplatekontrol
ler og en separat 32 kByte 
skjermhukommelse . Medregnet 
noe programvare i PROM, har 
maskinen totalt over 1 00  kByte. . 
Mulighet for utvidelse finnes i 



form av sokler med plass for 
plugg inn kort, for eksempel et 
nytt prosessorkort med en 16 
bits prosessor, ekstra hukom
melse, talegenerator eller utvi
delse av grafikken. Kontiki vil 
offentliggjøre fullstendige data 
for dette, til glede både for ma
skinvarefriker og for interesser
te proffesjonister . 

Tiki 64 opererer med 3 
valgfrie skjermformater . Den 
store skjermhukommelsen gjør 
en bitavbildet skjerm med valg
bar oppløsning mulig. 256 x 256 
punkter gir 20 linjer a 40 tegn. 
Dette formatet egner seg til en 
vanlig fjernsynsskjerm. 4 bit er 
tilgjengelig pr. punkt, og gir 
mulighet for 16 farger ( 15  + 
sort) fra en palett av 256 farger. 
(Fargen kan settes for hvert en
kelt punkt uavhengig av nabo
punktene.) Grafikkmulighetene 
skulle derfor være svært gode. 
Neste modus er 256 x 512  punk
ter med 3 farger + sort pr. 
punkt. Alfanumerisk gir dette 
24 linjer a 80 tegn som er stan
dard terminal format. Her ford
res en videomonitor . Formatet 
1024 x 256 punkter i dotylhvitt 
kan også benyttes, og da er det 
mulighet for tegn med propor
sjonal bredde. 132 tegn på lin
jen burde også være mulig (nyt
tig for regnearkprogram), men 
dette er ikke prøvet pr. i dag. 
Man bør også merke seg at det 
her blir nødvendig å legge noe 
mer penger i videomonitoren 
(større båndbredde). 

Den siste punktoppløsning
en er meget bra for en maskin i 
denne klassen. Til sammenlig
ning har Olivettis proffesjonelIe 
maskin M 20 en oppløsning på 
skjermen på 5 12 x 256 punkter. 
Tiki 64 leveres med innebygd 
modulator for tilkobling til 
fjernsynsapparatets antenneinn
gang, den har også video utgang 
samt separate RGB utganger. 

Diskettkapasiteten er i ut
gangspunktet 80 kByte (enkelt
sidig, enkel tetthet). Ett eller to 
diskettdrev kan monteres. Sene
re vil dobbelt tetthet og dobbelt
sidige diskettdrev bli tilbudt (det 
bør absolutt heller bli før!). ' 
Dobbeltsidige disketter med 
dobbelt tetthet gir 360 kBytes 
kapasitet formattert. 

Forøvrig leveres Tiki 64 med 
2 RS232 serielle grensesnitt samt 
et 1 6  !Jit parallelt grensesnitt .  

PROGRAMVARE 

Programvarernessig er ma
skinen en standard 64 k CP 1M 
maskin. Dette medfører at et 
hav av programvare er umiddel
bart tilgjengelig. (Språkene BA
SIC og PASCAL er aktuelle.) 
Det eneste som trenges er over
føring til Kontikis diskett for
mat. (Som kjent er standardise
ring av diskettformater på 5 
1/4" disketter er sorgens kapit
teL) Det frekom forøvrig på 
møtet den 5 . 5  at Kontiki kunne 
være interessert i å gjøre ett eller 
flere av de mest utbredte forma
tene tilgjengelig på maskinen 
(Osborne?). For standard 
CP 1M programmer er det rime
lig å vente at Tikis BIOS vil 
emulere en vanlig terminal. 

Kontiki har et tekstbehand
lingsprogram under utvikling. 
Det var svært bra, ble det sagt. 
Vi får se. Kontiki Data har 
tenkt å opprette en slags for
lagsvirksomhet med hensyn til 
programvare. De som vil skrive 
programmer til maskinen kan 
sende dem til Kontiki, som vil gi 
en uttalelse. Gode programmer 
vil firmaet distribuere mot roali
ty til forfatteren. 

MARKEDS
MULIGHETER 

Det aller mest interessante 
med denne maskinen er selvføl
gelig: Vil den selge? I følge Kon
tiki selv tar de sikte både på sko
lemarkedet og på hjemmemar
kedet. Det er tatt kontakt med 
potensielle forhandlere også i 
Danmark og Sverige. Monrad 
Krohn antyder en pris fra fab
rikk på kr. 7 .500. Jeg er redd 
dette tilsvarer en pris fra for
handler til forbruker på over kr. 
10.000. Dette er vel å merke en 
maskin med bare ett 80 kBytes 
diskettdrev . Skal vi tro Hobby
datas statistikk (april 83), er tre 
på topp VIC-20 (30,5 070), ZX8 1 
( 16%) og Spectrum (10,5 %). 
Jeg er redd det blir tungt å selge 
en maskin i denne prisklassen 
på det norske hjemmedatamar
kedet. Tar Kontiki 20% (i kro
ner) av markedet for hjemme-

datamskiner i 1984, lover jeg 
hervid staben kake og godt å 
drikke til nyttår! (Det skal i så 
fall bli med glede.) Situasjonen 
på skolemarkedet synes noe ly
sere. Men også dette må sies å 
være helt åpent . Til Kontikis 
fordel er at maskinen ser ut til å 
være vel gjennomtenkt,  den er 
norsk, og muligheten for å kun
ne tilby spesialtilpasset pro
gramvare til undervisning er 
sannsynligvis større for Kontiki 
Data enn for de fleste konkur
rentene. Får Kontiki foten in
nenfor i NRK før kursopplegget 
i datateknikk er klart, er dette 
selvsagt en uvurderlig fordel. 

Maskinen har så vidt jeg kan 
skønne også muligheter i den la
vere delen av det profesjonelle 
markedet. Vel å merke hvis dis
kettkapasiteten utøkes. 80 kBy
te pr. diskett er definitivt langt 
under frustrasjonsgrensen for 
enhver seriøs jobbing. Med 360 
kByte disketter blir systemet 
med ett langt mer interessant. 
Muligheten for en ytterligere 
dobbling av kapasitetn (dobbelt 
sportetthet) bør også undersø
kes. 

En endelig evaluering av 
maskinen må selvsagt utstå til 
utviklingen er ferdig. 

Forklaring på noen fagter
mer i artikkelen over: 
- Bitavbildet skjerm (engelsk : 
Bit mapped display) 

Teknikk for generering av 
skjermbilde hvor hvert bildeele
ment (engelsk: pixel) på skjer
men er tildelt en bitgruppe i 
skjermhukommelsen. En bit pr. 
bildeelement gir sort hvitt, som 
til!$varer kun avlpå; ved flere 
bits pr. bildeelement (punkt) 
kan flere bildeattributter spesifi
seres, f.eks. farge, blink, gråto
ner, intensitet m.v. 

(Den mest vanlige måten å 
bygge opp skjermbildet i lavkost 
hjemmedatamaskiner er ved 
bruk av tegnegenerator . I hu
kommelsen "ligger da koden for 
vedkommende tegn (syv bits 
ASCII-kode er den mest vanli
ge) som blir dekodet ved at 
tegngeneratoren med tegnkoden 
som inngangsvariabel " slår 
opp" bildeelementmønstret i en 
egen del av hukommelsen. Den
ne ligger gjerne i ROM, men 
kan ligge i RAM, og kan da væ
re brukerprogramerbar. Attri
butter som farge o.l.  må spesifi-
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seres et annet sted i hukommel
sen.) 

Bitavbilding gir en nesten 
ubegrenset fleksibilitet (mulig
het for flere skrifttyper i samme 
skjermbilde, tekst og grafikk 
brukt sammen), men krever 
mye plass i hukommelsen. 

- Regnarkprogram (engelsk: 
Spreadsheet program) 

Brukes til kalkulasjon. Inn
gangs variable og svar har plass i 
egne "ruter" i regnearket, der 
formelen for å regne ut svarene 
spesifiseres av brukeren. For
andres en inngangsvariabel, reg
ner programmet ut automatisk 
nye svar i alle svarrutene .  Det 
klssiske eksemplet er "Visi
cale" . 

- RGB utgang. 
Red Green Blue. Separate 

utganger for hver av de tre far
gekomponentene i et videosig
nal. Brukes av høykvalitetsvi
deo fargemonitorer. 

- CPIM 
Controll Program for Mic

roprocessors. Det mest utbredte 
operativsystem for mikrodata
maskiner. Kjører på 8080/Z80 
prosessorer .  

- Diskett/ormat. 
Før en diskett kan brukes 

må den formatteres. Operativ
systemet skrives inn adressein
formasjon bestemte steder på 
disketten slik at brukerens data 
kan gjenfinnes senere. Det er 
mange måter å gjøre dette på. 

- BIOS 
Basic Input Output System. 

Den delen a CP 1M operativsys
temet som må skrives på nytt 
for hver enkelt maskintype. 
Grensesnittet mot resten av ope
rativsystemet har en fast defini
sjon, og gjør at CP/M (og der
ved brukerprogrammet) ser en 
standard maskin. 

- Emulere (engelsk: emulate) 
Etterligne et system med et 

annet, fortrinnsvis ved bruk av 
maskinvare, slik at en kan bru
ke samme data, samme prog
ram, og oppnå samme resultat 
som ved det system man etter
ligner. (Norsk Dataordbok). 
(Brukes også tilsvarende om 
programvare.) 
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Lær deg mikrocomputeren 
fra grunnen! 

Du bygger selv en mikrodatamaskin, slik at du 
lærer de enkelte deler å kjenne både i teori og 
praksis. Dette er et meget populært datakurs i 
Sverige og er solgt bl.a. til skoler, industri og 
privatpersoner. 

Kurset består av 8 brev samt en printplate med 
tilhørende komponenter, som du bygger sammen 
til en datamaskin. 
Etter avsluttet kurs, kan den som ø nsker, sende 
inn læsningen på programmeringsoppgavene og 
få vitnemål tilsendt. 

For den som ikke har grunnleggende kunnska
per i digitalteknikk, finnes kurs også i dette. 

Be om gratis prisliste og brosjyre. 

Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Adr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Postst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

A. S. Electronics 
Box 35, S-435 01 Mølnlyce, 
SVERIGE 
Tlf. 095/46-31 8e �2 88 
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GALACTIC ATTACK MAZE EATER SUBMARINES 
SPACE MISSION ORBITTE R  ROCKET LAUNCH 
LUNAR LANDER MOTORWAY PLANETS 
PLASMA BOLT FORCE·F I E LD BLACK HOLE 
STARTREK NIM DYNAMITE 
RADAR LANDING TUNNEL ESCAPE DO YOUR SUMS 
ATTACKER BARREL JUMP DERBY DASH 
GALACTIC DOGFIGHT CANNONBALL BATTLE SPACE SEARCH 
ZION ATTACK OVER TAKE UNIVERSE 
IVASIVE ACTION SITTING TARGET RATS 
OXO SMASH THE WINDOWS TANKER 
BOGGLES SPACE·SHIP PARACHUTE 
PONTOON JET F liGHT JETMOBILE 
SKI JUMP PHASER HIGH RISE 
HANGMAN INTRUDER THE FORCE 
OLD BO'*S IN FERNO EXCHANGE 
THIN ICE GHOSTS 
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HJÅLPMEDEL FOR sMÅ OCH MEDELSTORA FORETAG. 

ARRANGOR: V ASTERHOJDPROJEKTET som ar ett samarbete mellan Utvecklings
fonden i Skaraborgs lan, Skovde kommun, Hogskolan samt Vasterhojdskolan. 
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VÅLKOMMEN! 

UPPLYSNINGAR: 
Miisskansli, tel 0500-681 22 
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Til VIC kan du kjøpe: 
Mikrodatamaskinens funksjon, BASIC på VlC, 

Grafikk og lyd på VlC, Bygg ut din VlC, Tekniske 
applikasjonseksempler på VlC. 

Du kan også kjøpe: 
ADB for deg, Datamaskiner, Modeller, 
Virkelighet, ADB på hjemme

datamaskin - VIC 
Fra spill til BASIC. 

Læremidler til VIe 

kjøper du fra Home-Computer, Oslo eller send inn talongen under. 

I 
• 

o Venligst ring meg for mer informasjon 

Navn: ________________________________ __ 

Adresse: __________________________ __ 

Postnr/sted: ______________________________ _ 

Tel: __________________________________ _ 

HOME COMPUTER 
Høybråtenveien 25e 

OSLO 10 



KlNEN 
SOM 

AU IlSK 
MORSE LESER 

Her skal vi beskrive en enkel utrustning som sam
men med et program, skrevet i BASIC forvandler en 
ABC-80 til et aparat som skriver ut i klartekst de se
rierr av di-di-da som man horer på radioen. 

Morse-dekoderen er bygget opp omkring en pau
se-måler som er utviklet ved universitetet i Lund, 
Sverige. For at pause-måleren skal fungere kreves en 
pause/signal detektor som kan avgjøre når vi har 
signal og når vi ikke har signal. 

Dette skjer i konstruksjonen 
som er vist i fig. l .  Dens hjerte 
er en komparator som samenlig
ner det innkommende signal 
med et bestemt nivå (terskel
verdi) og gir l (logisk høy) hvis 
signalet er kraftig nok. O (logisk 
lav) hvis ikke. Om man lar sig
nal fra en mikrofon eller en 
båndspiller pasere signal/pause
detektoren og sender disse 1 og 
O som kommer ut fra denne, inn 
på ABC-80's INP (58) ingang, 
trenger man bare et program 
som leser av denne ingangen, re
gistrerer forandringene og sa
menligner disse med en indre 
klokke i maskinen for å få en 
pausemåler . 

Programmet i fig. 2 vi�er en 
slik realtids-måler som kontinu
erlig viser stabler av ulike leng
der, tilsvarende lengden på sig
nal/pause i det innkommende 
signal. Normalt snakker man i 2 
til 3 sekunder og gjør så en pau
se på et halvt sekund. Noen har 
for vane å snakke i kortere pe
rioder og har lenger pauser, 
nyhetslesere snakker gjerne i 
opp til 5 sekunder før de gjør en 
pause. 

Alt slikt interesserer en lin-

guistiker (fonetiker) og de kan 
studere dette ved å bruke en slik 
pause-måler som vist i fig. 2. 
Mere avanserte versjoner fins 
beskrevet i Jonsson, G. ,  Man
dersson, B . :  A Microcomputer 
Pausemeter . Working Papers, 
Dep of Linguistics, University 
of Lund 24 (1 982). 

MORSEKODEN 

Man kan anvende samme 
signal/pause detektor og et lig
nende program for å få en auto
matisk morse dekoder. Hva 
man behøver er en måte å skille 
mellom korte og lange morse-al
f abetet' s sekvenser. 

Grunnideen i morsealfabe
tet, som ble utviklet av den ame
rikanske maleren Samuel Morse 
på 1 830 tallet, er distingsjonen 
mellom kort og lang. Men man 
anvender også forskjellen mel
lom lang og kort, til og med 
overlang pause brukes systema
tiskt. Man har bestemt seg for 
at m�lt i tidsenheter skal det 
korte signalet være en enhet 
lang og det lange skal være tre 

Av Bengt Sigurd 

enheter langt. En pause inne i en 
bokstav skal være en enhet lang 
og pausen mellom bokstavene 
skal være tre enheter. Om man 
skal ha en pause mellom ord 
skal denne være på syv tidsen
heter. Setter man to enheter 
som grenseverdi kan man defi
nere en kort som signaler korte
re enn denne grenseverdien og 
lange som signaler lengere enn 
denne. Samme grenseverdi kan 
brukes for å skille pauser inne i 
en bokstav og pauser mellom 
bokstaver. 

Grenseverdi 4 ( = 2 ganger 
det første) kan anvendes for å 
avgrense pauser mellom ord, 
som ofte er noe kortere enn de 
stipulerte 7 tidsenheter. Grense
verdien må tilpasses sendehas
tigheten. I fig. 3 vises lengden 
av ulike enheter i morsekoden. 

MORSEDEKODERENS 
FUNKSJON 

Utgangssignalet fra en radio 
eller en båndspiller med innspilt 
morse tekst sendes gjennom 
komparatoren (fig. l )  som gir to 
siffer på utgangen, disse ledes 
inn på ABC-80 (INP(58». Inn
gangen avleses kontinuerlig av 
programmet som registrerer en
hver forandring. 

Programmet er skrevet i 
BASIC, men for mere avanserte 
versjoner bør det skrives i As
sembler. Det består av fire ho
veddeler. I del l (linjene 5 til 
120) settes visse variabler, i del 2 
( 1 30- 1 52) måles lengden og 
pauser og signaler identifiseres. 
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Amplifier Enve)op detector Comparator 
.. with variable 

time constant 

PAUSEMETER 

CIRCUIT DIAGRAM 

t5 K 

e,2 K 

AA t1e 

Figur l 
Signal/pause detektor som gir I eller O på datamaskinens inngang . 

.... d .. pau ... l. 
l , U �EALT t ME PAUSMETE� SEPT 1 98 2 u  
:. , ,o LET SP EECH B E  O N  AND PR E SS J "  
l O  GET V'II. c : I NF' ( S8'X ) ., = TAL. " 

15 K  

l 2  , " WR I TE TH I S  NUr-tSER AFTER ? . .  : I NPUT Tt 

+ 

� 8 ... 

l �  : " LET S I LENCE B E  ON AND F'RESS J "  : GET V JIC  : ; I N� ( S e t ) " =F'AUSE "  : I NPUT Pl 
20 POKE b5008S , 2 S �'X : pOkE 6 5 009% , 2 551. : F I = P I  : T 1 1 = 01 : T21 = 01 : NX = OJ. 
25 ; CHR)( 1 2 ) : ; " PRESS J fOR MEASUREM ENT " 

30 G E T  X-
35 IF X - ( ) " J "  GOTO 20 
�o I F  l NP C S8S ) = F X  THEN 4 5  
� l  T 1 1 = T21 � I F  F l = TI THEN F I = PI ELSE F � = TX 
$2 I F  NS ( 22X THEN N S = N�+ 1 X  ELSE : CHR. ( 1 2 �  : NJ =OI 

45 Å1 � PEEK ( 6 S009" ) : AX = PEEK ( bS0081 ) - 1 1.  : I f  AI = - lJ THEN AX = 2 S S X  

5 0  T2S · 2S6X* ( 2 5 5 S - AI ) + 2 S SS - A �  : 01 = T21 - T 1 1  

, �  I F  F.-TI THEN : CUR ( Nl , O� ) ; STR I NG . ( Dl • •  l , 84 ) . 02*DX a SOTQ 30 
�O , CUR ( N1 , CtS ) , STR J NC- ( DX • •  l , 80 ) . 02*DS : GOTO 30 

Figur 2 Et enkelt program for sanntidsmåling av tale og pause-segmenter i et signal. Programmet viser kolonner av T(tale) och 
P(pause). 
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Figur 3 
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Meningen "] rest " i morsekode. Siffrene angir lengden på de ulike enheter målt i tidsenheter. 

---� . 

in 
letler 
pause 

l units 
r--t 

- - -

L=-
s 



Figur 4 

S�T G (LONGISHORT THRESHOLD) 
SET T (SIGNAL) 
SET p (PAUSE) 

-

+ READ TIME 
COMPUTE 
LENGTH (L) 

PAUSE 

SHORT 

ADD K 
TO 
STRI NG 

ADD L 
TO 
STR I NG 

SET F = P  

ADD 
SPACE 

LONG 

+ 
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SET 
F = T  

I N  LETTER 
PAUSE 

INTER 
LETTER 
PAUSE 

SET 
F = T  

I DENTIFV 
LIK STRINO 
PRn�T LETTER 

Flytdiagram for morsedekoder program: input variabel (1/10) fra signal/pause detektoren, F: test variabel, S: kort, L: lang. 
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Her tolkes signalene som kommer fra signal/pause dekoderen. 

I del 3 identifiseres morse-bok
stavene og andre symboler. Og 
tilslutt, i del 4 gis instruksjoner 
for tillegg av ordmellemrom og 
utskrift på skjerm eller skriver, 
om det ønskes. 

I linje 10 spørres det om 
skriver skal anvendes. Linje 1 5  
spør om operatøren vil sette 
hastigheten selv. De ulike alter
nativene nevnes i linje 17 .  De 
har med datamaskinens indre 
klokke å gjøre (se nedenfor). 
Default verdien er 6 for en has
tighet på 80. Linjene 18  og 19  
spør etter de nummer som iden
tifiserer signal og pause, hvilke 
som regel blir noe annet en O og 
l ,  ettersom innkoblet utrustning 
legger til siffer. 

Programmet trenger disse 
nummer som må legges i T og 
P .  Linje 20 starter prosessen. 
linje 1 10 setter test-variabelen T 
til P ,  ettersom vi vil at systemet 
skal begynne med å registrere en 
overgang fra pause til signal. 
Linje 1 20 setter klokken, som 
utnytter lager-posisjonene 
65008 og 65009. Denne teller he
le tiden fra 255 og ned. Den ras-

keste cellen forandrer seg hvert 
0.02 sekund og når vi setter has
tigheten bestemmer vi i selve 
verket hvor mange forandringer 
som skal utgjøre grenseverdien. 

Om ingen forandring regist
reres fortsetter løkken 1 30-
140, forutsatt att operatøren ik
ke trykker ned CTRL-A, hvilket 
vil gjøre at INP(58) blir satt til 
l .  Om det forekommer en for
andring avleses klokken i linjene 
143 og 144. På grunn av maski
nens konstruksjon må en avles
ning skje på denne måten. I lin
je 147 beregnes siste tid (T2) og i 
linje 148 beregnes lengden på 
det siste segmentet (L) ved å 
trekke den tidligere tiden fra 
den siste. 

Om test-variabelen F hadde 
pause-verdien, har det siste seg
mentet vært en pause og pro
grammet hopper til linje 1 52. 
Der avgjøres om pausen var så 
kort at den hører til bokstaven 
eller om den er avslutningen på 
en bokstav. Om pausen er kor
tere enn grense-verdien hopper 
programmet tilbake til løkken i 
linjene 1 30- 140 for å motta yl-

terligere korte eller lange. Om 
programmet fant at test-varia
belen hadde verdien til et signal, 
skjer en samenligning med 
grense-verdien (O) i linje 1 50. 
Der avgjøres om det er en kort 
eller lang, og dermed hvorvidt 
det er en "K" eller en "L" byg
ges opp. Verdien til test-variabe
len (F) skifter etter hver beslutt
ning og tids-tabellen oppdate
res. 

Identifikasjon av morse-teg
nen skjer i linjene 200-257. 
Om ingen identifikesjon skjer 
skrives en "-" ut (linje 258). 
Søkingen starter med de kortes
te sekvensene, hvilke i prinsip
pet også forekommer oftest et
ter morse-alfabetets konstruk
sjon, men søketiden er så kort 
at rekkefølgen spiller liten rolle. 

MULIGHETER 

Morsedekoderen fungerer 
bra med maskinsendt tekst og 
klarer opp til 1 50 tegn i minut
tet . Hvordan den klarer tekst 

sendt av mennesker er avhengig 
av hvor godt nøkklingen følger 
de fastsatte normene og hvor 
mye senderen endrer hastighe
ten. Datamaskinen klarer en 
viss variasjon, men hastighets
forandringer skaper problemer. 

Andre versjoner er utviklet 
hvor man kan endre hastigheten 
kontinuerlig (grense-verdien O) 
og det gir friere muligheter til å 
ligge å søke direkte på radioen. 
V ed direkte tolkning av signaler 
forstyrrer datamaskinen ofte 
svake signaler. Det kan man 
ordne ved å spille det inn på 
bånd først. 

Morsedekoderen fungerer 
ellers bra og det er trivelig å se 
teksten komme frem på skjer
men for den som ikke behersker 
morse. For den som kan morse 
kan systemet være en støtte eller 
det kan brukes til trening. 

Program for identifISering av tegn 
og bokstaver. 
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Home
computers 
hos Narvesen 

Fra kun kr 
Sinctair ZX Spectrum 2.450,-

Hos oss står computeren fremme 
,. kom innom og prøv den! 

Sinclair ZX Spectrum er en helt ny computer som har 
vakt stor oppmerksomhet verden over: 
. 16 ell�n 48 K RAM • Ideell til undervi�ning og 
. 8  farger • Lyd opplæringsformal 
• Høyoppløselig grafikk • Utførlig, norsk bruker-
• Tilkoples TV-apparat og veiledning på 230 sider 

kassettspiller 
Hos oss får du også verdens mest solgte home
computer: Sinclair ZX-81 for kr 1 .090,-. 
Stort utvalg av programkassetter (soft-ware) fra kr 140,-, 
foruten bredt utvalg av tidsskrifter og bøker. 

NARVESEN 
Finnes i større Narvesen 
butikker over hele landet. 

• 

93 



COM purl NG 
SOFTWARE I SÆRKLASSE TIL RIMELIGE PRISER 

FOR ZXB1 OG SPECTRUM 
Speclrum 

� 

COMPUTI NG 

Vi fører ca. 20 forskjellige programmer til begge maskiner; forretningsprogrammer, administrasjon, spill og utdannelse. 

P.O.BOX 31 

TRADING ___ ØV_R_E_UL_LE_R_
N,

_
O
_
SL_

O
_

3 
__ _ 

Oslo Hobbysenter AlS, Osio. l NOVA, Oslo. F. Arngren Elektronikk AlS, Oslo. 
Bodø M ikrodata, Bodø. O. Anthonsen Kontormaskiner, Bodø. 

FLERE FORHAN DLERE SØKES. 
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COMPUTER
NYTT: '.� . 

-AVANSERT HJEMMECOMPUTER 48 K RAM 
Siste nytt på computerfronten er 

ORIC- 1 .  Den tekniske utvikling har tvunget 
frem denne meget allsidige maskinen. 

- Og med «allsidig» menes selvfølgelig de 
utallige funksjoner den kan utføre, men også 

det at den passer like godt for nybegynneren 

48K 
3.095 
INK. MVA 

som for data-eksperten. Med hele 48K RAM (ut
byggbar til 64K) har du alltid hukommelse til overs. 

- Sammenlign ORIC- 1 48K med andre com
putere i samme, og høyere, prisklasse og du vil 

se at ORIC- 1 har større kapasitet enn de 
fleste! 

• 48K164K RAM (BASIC ligger allerede i 16K ROM) • Ekspansjonsport for diskstasjon og modem 
• Språkene FORTH/ASSEMBLER/PASCAULOGO m .fl . • Reset med varm start (Program og data bevares) 
• kommer Ergonomisk tastatu med 57 bevegelige taster Fargeprinter er rett rundt hjø rnet. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 
• CENTRON ICS PRINTER INTERFACE Klargjort for utbygging ti l ... ... ... .. .. 

.. 

• KASSETT I NTER FACE 300/2400 BAUD Tekst-TVlTeletext.
... ..

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

. . .
. . . . . .

. . ��8S\0" 
• 28 linjer a 40 KARAKTERER, STORE/små BOKSTAVER. ... .. ... ... ... .. ... . . . . . . .

. . . 
�et tt\

et \,,\0 . . 
• Grafisk Display med høy oppløsning, 200x240 punker. .. ... .. .. ... .. 

s\l((\ . . . . . . jegO"S . . . . . . . . 
. 

• Spennende lydkommandoer .. ... ... .. ... ... .. ... 
4&"i-. a 'logffJ,- . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . : . . . . . . 4��,,�\t\) 
• (music/play/sound/ZAP osv.) H I-Fl 

.. .. .. .. ... .. .�. o�\C-'\ 
. . . . ' . . . ' . ' . ' . .  ' . .  ' . ' . . ' . . ��sa\\es \l� 

.. .. s� tt\ . ' . . . . . �t' \0 

.. .. ... ..
... .. � 
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Ja, vi tør å sammenligne! r - - - - - - - - - - - -
I z 
I o 

FEATURES COLOUR GENIE VIC 20 TRS 80 COLOUR ATARI 400 I 
-, Ul 
« 

• ROM 1 6K 8K 8K 1 0K ::i en 
Standard RAM 1 6K 5K 4K 8K 1% U N O · 
Max. RAM 32K 29K 32K 1 6K LL - o  
Professional Typewriter Keyboard YES YES NO NO Z Z - C") O � lI) 
R. F. with sound modulators built-in YES NO YES YES w Il: .. N 
Built-in Power. Supply YES NO YES YES 1% � lI)  
RS-232C Built-in YES NO YES NO 

w I- ..: li) ::i U g,C") 
Sound YES YES YES YES 0 _  1% Ul Q) N 
Screen Display 24 x 40 22 x 23 1 6  x 32 24 x 40 O 

., " O  . ..I �-
Programmable Characters YES NO NO NO LL Ul � � 
Upper I lower case characters" YES YES YES NO Ul > �  
Dedicated Graphics YES YES NO YES 

Ul I- .!! 
NO NO NO 

O . .  alS 0-Us�r-Programmable Functions key 8 � " 
Cl» I-CPU Z80 6502 6809E 6502 � en' 

Clock Speed 2.2MHz 1 MHz 0.89MHz 1 .8MHz « . .  -Cl» � U) ..: 
Cassette interface for all normal recorders YES NO YES NO Z . .  U) c c ! en Baud rate 1 200 300 1 200 1 200 " O > 

tV " o � z c( 11. 


