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· To kamerater med god smak 

Når du får lyst på noe godt å spise, da skal du prøve 
KORNI KNEKKEBRØD og KAVLI KAVIAR. ,--=---.p-_ 
Smaker like godt til frokost, i nistepakken ; ka,Yiar 
eller som en godbit før sengetid. Prøv! 

KORNI Sunt og godt for 
liten og stor! 



I n n l e d n i n g 

1" {,.dens første helt elektroniske dataV:askin het "Eniac", den fylte et helt 
rom alene, var laget av 16000 radiorør, vei
de nesten 30 tonn. Selv om Eniac var treg 
og klumpete, kunne den på to timer utføre 
regneoperasjoner som 100 mennesker ville 
brukt ett år på. Denne spalten ble skrevet i 
sofakroken med en bærbar Commodore 
datamaskin på fanget. Den veier 3,2 kg, og 
er ca. 100 ()()() ganger raskere enn Eniac. At 
datamaskinen nå har fått sin plass i hjem
met, skyldes nok ikke bare at den fysisk 
sett har blitt litt mer tilpasset hjem
memiljøet, men mest de konkrete fordeler 
den gir den enkelte bruker. Den har 
tidligere blitt ''beskyldt'' for å være ideell til 
å holde orden på innholdet i fryseren, 
sjekkontoen og andre viktige ting som kan
skje ikke var så nyttige allikevel. 
I Commodore mener vi å vite hvilke reelle 
fordeler en datamaskin kan gi deg og din 
familie. Ideen med dette bladet er å 
beskrive disse, og samtidig gi en innføring 
i dataverdenens mysterier med for
håpentligvis forståelige ord og illustrasjon
er. Hvis du finner et ord du ikke skjønner -
se i ordlisten bak i heftet! 

Commodore er Norges og Europas leden
de levervandør av datamaskiner til hjem
mebruk. I Norge har vi et stort og lett 
tilgjengelig forhandlernett som er klar til å 
veilede deg til et riktig kjøp. La vår erfar
ing hjelpe deg - ikke bruk en krone på 
datautstyr fø har lest "Data i hjemmet". 
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Kommunikasion 
med· bilder! 

:::anon lon er en fotorevolusjon. Istedet for 
:radisjonell film, benytter kameraet en 2-toms 
loppydisk for lagring av inntil 50 bilder. 
3ildene kan benyttes umiddelbart etter opptak, 
>g floppydisken kan slettes og brukes om igjen. 

� 
- ...,;.� . 

r' 
��, � "ye Canon lon er ekstremt kompakt og utstyrt 

ned alle de finesser som gjør fotografering 
,nkelt og morsomt. Ion gir bilder på TV og er 
lerfor et kraftig visuelt hjelpemiddel. Ta med 
:on på dine reiser, og vis kolleger og venner 
;pennende og fargerike TV -bilder fra turen. 

�J:70�� 
�. 

lon og PC 
Ion PC-kit er en komplett pakke bestående 

av nødvendig hardware og software for å 
overføre bilder til en IBM-kompatibel PC. 

Du slipper med andre ord å investere i en 
dyr scanner som bruker lang tid på å 

digitalisere bilder. Med lon PC-kit har du 
digitalisert dine bilder få sekunder etter at de 

er eksponert. Uten tidkrevende 
fremkalling og kopiering! 

Enten du er renspikket 
amatør eller profesjonell 

databruker, vil du raskt 
oppdage fordelene 
med et lon PC-kit. 

[on bilder kan lett integreres i de hundrevis av dataprogrammer som er tilgjengelig på markedet for: 

Desktop publishing: Informasjonsaviser, kataloger, kundebrev etc. 
Multimedia: Presentasjoner, opplæring etc. 
Grafisk design: Skisser, arkitektur, annonsering etc. 
Databaser: Personalarkiv, delelager, eiendomsmegling m.m. 
Analyser: Medisin. forskning, utdanning etc. 

I praksis er det bare fantasien som setter grenser for lons muligheter. 
Kontakt Jan Kronberg på tlf. (02) 70 87 90 for mer informasjon. 

Canon Ion: Et nytt begrep for moderne kommunikasjon! 
Canon 

Ca noras 
Østlifaret 9, 1476 RASTA. Tlf.: (02) 70 87 90 Fax: (02) 708429 Still Video Camera Re· 260 



Data i 
hjemmet! 
Jeg heter Nils Biølgerud, er 

42 6r, gift og har to barn. 

En sønn p6 1 5 6r som g6r 

p6 ungdomsskolen, og en 
datter p6 5 6r. Vi har to 

datamaskiner, en Amiga 

500 og en Amiga 2000. 

Jeg har blitt bedt om å komme med 
noen refleksjoner om mitt forhold 
til data, og om bruk av data i hjem
met. Til daglig jobber jeg i AV
kontakt som studiosjef. AV
kontakt er et firma som lager mul
tivisjon, video, radioreklame, kas
setter, foto og datagrafikk. 

På jobben har vi Amiga, da denne 
maskinen er skreddersydd for våre 
behov. For å lære mer, skaffet jeg 
meg tidlig en Amiga SOO med ek
stra diskettstasjon og minne, og 
selvfølgelig en skriver. Dermed 
kunne jeg finne ut av maskinen og 
programmene i fred og ro. Etter
hvert som behovet for en større 
maskin meldte seg, skaffet jeg meg 
en Amiga 2S00. Samtidig flyttet 
SOO'en inn på min sønns rom. Nå 
benytter jeg ofte maskinen til full
føring oppdrag som jeg ikke ble 
ferdig med på jobben. Dette kan 
være alt fra brev til tegninger og 
animasjoner (tegnefilm). 

Jeg var også oppmann for et 
bandylag, og i forbindelse med 

DATA I 
HJ:MMET 

dette var det mye skriving av 
laglister og kampoppsett. Til dette 
lagde jeg et database-system med 
programmet Superbase. Jeg kunne 
også overføre adresselisten til tek
stbehandlingsprogrammet Word
Perfect når jeg skulle skrive brev til 
spillerene. Jeg har i forbindelse 
med jobben bygd opp et arkiv i Su
perbase over alle hit-låter fra 1965 
og fram til i dag. Dette arkivet in
neholder opplysninger om artist, 
opphavsrettigheter, forlag, tid og 
år. Jeg kan også søke etter "som
merlåter" etc. Oppdatering av det
te arkivet skjer stort sett etter ar
beidstid på maskinen hjemme. 

Sønnen bruker Amiga til en god 
del lekset, men for det meste går 
det i spill. Han bruker tekstbehan
dlingsprogrammet WordPerfect, 
som egentlig er et alt for avansert 
program til hans bruk. Men det er 
et av de mest brukte, og han vil 
sikkert møte det senere i en jobb
sammenheng. Alle diskettene hans 
er arkivert i et Superbase-arkiv. 
Han bruker også illustrasjons pro
grammet DeluxePaint til tegning 
av forsider på oppgaver, og til teg
ning av kart og statistikker. Prob
lemet med data og barn er at de of
te lærer seg å løpe før de kan gå. 
Både han og kameratene skriver nå 
så fort med "en-finger-metoden" at 
det kan bli vanskelig å lære seg 
touch-metoden .. 
I motsetning til blyant og papir, er 

Utgiver 

��=�o;�ke�/
t���� ��f: (02) 64 81 90 

Redaktør 
Tom Jahr, Commodore Computers Norge AlS 

���d�:�:�lt �l���tstrD!!�;:'tlf. (081) 26170 

gj e s t e s k r i b e n t  

det så enkelt å rette feil i tegne- og 
tekstbehandlingsprogram at enkel
te oppgaver kan virke helt 
"håpløse" å løse uten bruk av 
datamaskinen. Noe som virker 
positivt med data, er at det er en 
større vilje til å lese gjennom for å 
rette evt. feil eller komme med 
tilføyelser. Innsatsviljen øker be
traktelig når datamaskinen tas i 
bruk! 

Datteren bruker Amiga mest til 
spill som "Oswald", "Buggy Boy", 
"Gee Bee Air Rally" og "Pokabal". 
Tegning med Deluxe Paint er også 
morsomt, spesielt er symmetri
funksjonen en av hennes favoritter. 
Hun har også fått taket på Amigas 
brukervennlige operativsystem, og 
hun har et eget directory (skufO 
med sitt navn på og sine ting i. 
Hvis jeg ikke finner igjen noe på 
harddisken, er det bare å lete i 
denne skuffen .. 

Min kone har et mer moderat 
forhold til maskinen. Hun bruker 
den mest til tekstbehandling, men 
bearbeider også en del bilder i 
Deluxe Paint. 

Det kan kanskje virke som om vi er 
en helt "datafrelst" familie, men 
dette vil jeg benekte på det 
sterkeste. Den første kvelden etter 
at vi har fått et nytt program, kan 
kanskje far eller sønn være litt 
usosiale, men vi har til gjengjeld en 
felles hobby. 

Disse linjene er skrevet med blyant 
og papir på en strand i Danmark, 
og jeg håper dere har fått et lite lite 
innblikk i hva vi bruker Amiga til. 
Nå går jeg for å poste brevet - og 
reise videre til Legoland. 

Nils B jølgerud 

Fotosats 
Kristoffersens Trykkeri, Narvik 

Trykk 
Hvarings Grafiske, Narvik 

Opplag: 300.000 
Kilde må oppgis ved gjengivelse av stoff. 
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u n d e r ho l d n i n g 

Enkelte mener at ordet 

-hjemmedata- betyr det 

samme som -dataspill-. På 

8G-tallet kunne hjemme

datamaskinene stort se" 

bare brukes til spill, så det 

er ikke så rart hvis også du 

har denne innstillingen. 

Dagens hjemmedatamask

iner kan brukes til uendelig 

mye mer enn bare spill, 

men også spillene har de 

siste årene bli" så bra at 

selv de største 

skeptikerene ikke kan la 

være å leve seg aldri så 
lite inn i denne spennende 

fantasiverdenen. 

Action 
De mest populære spillene er ofte 
de med mest "action". Om det nå 
gjelder å berge innesperrede prin
sesser, utforske fremmede planeter 
eller styre en flokk ustyrlige lemen 
på sin ferd hjem. Rask reaksjons
evne og gode instinkter er grunn
leggende egenskaper i denne sam
menhengen. 

Sport 
På hjemmedatamaskinen er det 
ikke noe problem å styre et helt 
fotballag på en gang! Helsemessig 
sett er det kanskje sunnere å være 
ute og spille fotball på ordentlig, 
men det er ikke alltid like lett å 
skrape sammen to hele fotballag 
sånn på sparket' Enda vanske
ligere er det å få kloa i en sprek 
Formel-l bil og delta i et løp på 
den berømte Indianapolis-banen i 
USA. Hvis man da ikke har en 
hjemmedatamaskin . .  

Brettspill 
Kjenner du noen som alltid har lyst 
til å spille sjakk med deg? Ikke 

Data j h jemmet 

Spill er gøy! 
det? Hjemmedatamaskinen er 
din mest trofaste med- eller 
motspiller, og du kan selv 
bestemme hvor flink den skal 
være. Trekkene kommer raskt 
og presist, og det er ikke lett 
å lure maskinen! Du ser 
sjakkbrettet fra valgfri retning på 
skjermen, og du slipper problemet 
med at lillesøster roter bort 
brikkene. Hvis du blir avbrutt, kan 
du lagre oppsettet og fortsette 
senere. 
Du kan også spille bridge, bonde
sjakk, monopol o.l, og i de fleste 
tilfellene kan spillene ha flere del
tagere samtidig. 

Simuleringer 
Blant forskere brukes datamaskin
er mye til simuleringer av situa
sjoner hentet fra virkeligheten. Da
gens hjemmedatamaskiner er så 

kraftige at 
også de kan gjøre slike opp-
gaver. "Sim City" er et program 
som lar deg jobbe som byplanleg
ger. Bygg veier, fabrikker, havner 
og boligfelt. Bevilg penger til politi 
og brannvesen, og bestem et for
nuftig skattenivå. Gjør du jobben 
din, vokser byen og folk trives 
(meningsmålingene forteller hvor
dan de har det). Gjør du en dårlig 
jobb, flytter folk. Dette program
met er både spennende og meget 
lærerikt! 



Realistiske flysimulatorer setter 
deg i cockpiten til superavanserte 
fly til flere hundre millioner kro
ner. Foran deg ser du et tredimen
sjonalt bilde av landskapet du 
beveger deg gjennom, og du må 
lære deg å tolke instrumentene og 
kontrollere alle flyets funksjoner 
for å lykkes hundre prosent. 

Eventyr & rollespill 
Andre spill setter deg inn i rollen 
til en person. Denne personen skal 
ofte løse et mysterium, 
finne en skatt eller 
liknende, og det er 
DU som bestemmer 
nøyaktig hva denne 
personen skal gjøre. 
Snakk med folk, ta med 
deg ting, reis fra sted til 
sted, og tenk så det 
knaker. Kanskje klarer 
du deg gjennom alle stra
basene! 

Kan aktivisere 
familien 
Plassen som ludo og bon
desjakk tidligere hadde, er 
mange steder i ferd med å bli 
overtatt av hjemmedatamask-
inen. Det er få ting som er så spen
nende som å konkurrere med far 
og mor i Formel-l racerbilkjøring 
eller golf. De unge synes også at 
det er fint at de for en sjelden 
gangs skyld kan lære foreldrene 

noe, og det er viktig at denne 
kunnskapen ikke blir oversett. 

Velg riktig 
Amiga 500 er den nye generasjo
nen hjemmedatamaskin, som pas
ser like godt til spill som til såkalt 
"seriøse" anvendelsesområder. 
Selv om det nå også er blitt "ak
septert" å spille på vanlige PC er, 
krever spillene så kraftige ma-
skiner at det.bllilrØ!!lI��"i 

uforholdsmessig dyrt å 
kjøpe seg en PC hvis den hoved
saklig skal brukes til spill. 
Dessuten er det store sjanser for at 
den unge garde kommer til å legge 
beslag på maskinen store deler av 
tiden - så hva med å ha to maskin
er i huset? 

u n d e r ho l d n i n g 

Dataspill 
-mer enn 
bare lek? 

Dataspillene er ikke bare 
uskyldig tidtrøyte. Midt 
oppe i det hele får man 

ubevisst trenet og 
utviklet både reaksjon
sevne, hukommelse og 

evne til logisk tenkning. 

F.eks. kan du gjennom fly
simulatorer mer eller min
dre ubevisst lære aerody
namikk, radiotek nikk og 
navigasjon. Simulerings
programmet SimCity får 
godt.fram det kompliserte 
samspillet et bysamfunn 

er. Trafikk, forurensning, indus
tri og boligpriser er noen av de 
fakorene man må analysere og ko
rrigere på beste måte. 
Mange program og datatidsskrifter 
er på engelsk. Dette gjør at ung
dommen tidlig blir "tvunget" til å 
begynne og lese engelsk. 

Spill er for mange det første steget 
inn i dataverdenen, men dette 
steget fører ofte til at de etterhvert 
tar i bruk maskinen til flere og 
flere ting. De begynner med un
derholdning, tekstbehandling og 
tegning, og sakte men sikkert lærer 
de seg mer og mer. 

Men pass på at det ikke blir for in
teressant å holde på med data
maskinen. Frisk luft skader ingen, 
men da vi bor i et land med et rela
tivt hardt klima og en lang og 
mørk vinter, skulle det være nok 
av anledninger til å være inne også! 

Co mmodo re Co mp"te rs No rge A l S  



Lær der du er! 
Har du lyst til å lære deg EDB, men har hverken tid eller mulighet 
til å delta på kurs, enten på dag- eller kveldstid? Da er kanskje et 

selvstudiekurs fra DataPower tingen? 

Hvert av kursene består av en 
lærebok på norsk som setter deg 
inn i bruken av programmet, pluss 
en diskett med oppgaver og løs

ninger. Skulle du bli stå
ende fast, kan du 

slå opp i kom
mando- eller 

stikkordregister
et, eller du kan 

ringe DataPower 
og få personlig vei

ledning. Dette gjør 
selvstudium ofte like 

interessant og effektivt 
som andre kurs. 

Bredt utvalg 
Det finnes et stort antall 

kurs å velge i. Alt fra inn
føringskurs i MS-DOS, ti) 

tekstbehandling, regneark og 
prosjektstyring. For de enkelte 

program finnes det ofte både 
grunnkurs og videregående kurs 

innenfor spesielle felter. 
DataPower samarbeider 
med ledende program
varehus og importører 
for at kurstilbudet hele 
tiden skal være så 
godt som mulig. Hvis 
du er helt "fersk" in
nenfor faget, vil et 
innfør ingskurs i MS
DOS (operativsystemet) væ-
re nyttig, da dette er grunnleggen
de kunnskaper som du bør ha, 
uansett hvilket program du skal 
bruke senere. 

Mange gade grunner 
Hvorfor er det så gunstig for deg å 
studere på egenhånd? For det 
første er det helt opp til deg selv 
hvor raskt du ønsker å gjennom
føre kurset; du kan jobbe hvor som 
helst og når som helst i ditt eget 
tempo. Dermed slipper du reise
og oppholdsutgifter, noe som ell-

ers ville vært en økonomisk belast
ning. Dessuten er kursene i seg 
selv rimelige. For kr. 350,- kan du 
få et selvstudiekurs som innehold
er det samme som det du lærer på 
et 3-dagers kurs med instruktør. 
Kursene kan også gjennomføres på 
jobben! Sett av en time pr. dag, 

eller utnytt ledige stunder til å 
øke din kompetanse. Dat

aPower' 5 kurs er 
løsningsorien

terte, noe som be
tyr at du underveis 

kan tilpasse kunn
skapene din egen ar

beidssituasjon og de 
problemer du tidligere 

har hatt. Er dere flere 
som skal gjennomføre 

samme kurs? Dann en 
studiering og smarbeid! For be
drifter og organisasjoner går det 
også an å bruke kursmateriellet til 
vanlig klasseromsundervisning. 

Hva er vel vitsen med å kjøpe seg 
en datamaskin, hvis du ikke lærer 
deg å bruke den? Det ville nesten 
være som å kjøpe seg bil uten å ta 
sertifikat! 

Vinn en PC! 

N å kan du vinne en Commodore PC 
286-12! Vi har laget en enkel konkur
ranse, som du finner svarene på hvis 

du leser litt i dette heftet. I tillegg må du finne 
et kort og godt slagord om hvorfor man bør ha 
en Commodore datamaskin hjemme. Navnet 
"Commodore" må være med i selve slagordet. 
Fyll ut denne kupongen, og send 
den før 1. november 1991 til: C Commodore Computers Norge AlS ... 
Postboks 109, Økern .... 
0509 Oslo 5 

1 Hva heter standarden for § MINI 
kommunikasjon mellom MlDl 
musikkinstrumenter? MAXI 2 Hva heter fotoapparatet § Canon ION 
som lagrer bildene på Canon EOS 
disketter? Canon EON 3 Hvor stor er en BYTE? § 4,71 cm 

2 megahertz 
8 bits 

Navn 

Adresse 

Postnr./Sted 



I et klasserom fylt av 7-åringer beslår 

OKI prøven med glans. 

Deres ustoppelige nysgjerrighet 

betyr at de berører. vrir. trykker leker ... 

og setter skriveren på den ene tøffe 

utfordringen etter den andre 

Heldigvis har denne skolen en OKI. 

Det er fordi OKI er konstruer1 for å 

møte de hardeste pålitelighetetskravene. Fra 

det grunnleggende designet til de 27 krevende 

testene skriverne må gjennom (ør de forlater 

fabrikken, er OKI mer enn i stand til å møte OKI 

virkelighetens utfordringer. 

Det er disse utfordringene som har 

hjulpet OKI frem til en av Europas 

største produsenter av skrivere, og 

til en produktbredde som omfatter 

matriseskrivere og sideskrivere som 

skal dekke ethvert behov. 

Så, kontakt oss på telefonnumret 

nedenfor og få navnet på din narmeste 

forhandler. 

Du vi! finne ut at å velge en skriver du kan 

stole på blir en lek. 

INGENTING ER sA UTFORDRENDE SOM VIRKELIGHETEN. 

OKI SYSTEMS (NORWAY) NS Vestvollveien 10, 2020 SKEDSMOKORSET. Tlf. (06) 879310. 
Møllendalsveien 6. 5009 8ERGEN . Tlf. (05) 29 3021. Biskop Hognestadsgt.12, 4340 BRYNE. Tlf. (04) 48 3375. 



s k o l e  

Håvik er en liten 3-delt bar

neskole på Bømlo I Horda

land. Her finner vi læreren 

Nils Magnor Stølen', som 

tidlig tok i bruk Amiga på 

skolen. Vi treffer Stølen på 

kontoret siH, der han hol

der på å legge siste hånd 

på et geografiprogram han 

har utviklet. 

- Hva brukes maskinelle til? 
- Da vi fikk den første maskinen, 
var det meningen at den skulle 
brukes til tekstbehandling, samt 
som en ekstrahjelp på rektors kon
tor. Men etter kort tid ble den også 
tatt i bruk til hjelpeopplæring. 
- Og hvordan er siluasjonen nd? 
- Fordi vi gjorde så gode erfaringer 
det første året, har vi nå utvidet 
prosjektet slik at maskinene også 
brukes til vanlig klasseundervis
ning. 
- Hva slags program bruker dere? 
- Da vi begynte fantes det lite un-
dervisningsprogram, men nå har 
vi skaffet oss program som vi 
bruker både i norsk, engelsk, geo-

Med Amiga 500 
som hjelpelærer 

Et par elever ved Hclvik Skole øver på gloser ved hjelp aven Amiga 500. 

grafi, forming og musikk. Disse 
programmene er ofte slik laget at 
de selv gir eleven beskjed om feil, 
gir tips etc, og de fungerer dermed 
som en slags hjelpelærer. 
- Hv ilke fordeler er det med d bruke 
Amiga; underv isningen? 
- En av fordelene er at den er en 
meget utbredt hjemmedatamaskin. 
Elevene har ofte samme maskin 
hjemme, og får med seg oppgaver 

som de kan øve på hjemme. I til
legg synes jeg lyd- og grafikkmu
lighetene gjør at den passer godt i 
grunnskolen. Barn er mer mottake
lige for disse tingene enn oss vok
sne. 
- Hva er dill hovedinnlrykk etler å ha 
jobbel med detle i over Ire år nå? 

Gjør lekser med hjemmedatamaskinen 
- Datastøttet læring gir veldig rask 
respons. Hvis elevene får utlevert 
arbeidsoppgaver, kan det ofte ta 
flere dager før læreren får tid til å 
rette dem, og da har kanskje 
elevene glemt hva oppgavene gikk 
ut på. Datamaskinen gir umiddel
bart tilbakemelding, og eleven kan 
med en gang analysere problemet 
på nytt og prøve på nytt. Jeg har 
også inntrykk av at selve data
maskinen i seg selv virker moti
verende på elevene. Det er alltid 
stas å få slippe til først, og stun
dene med datamaskinen er et posi
tivt innslag i en skoledag som 
mange elever kanskje synes er 
heller grå. Man lærer mer når det 
man holder på med er moro! 

Det finnes mange program til 
hjemmedatamaskinen som godt 
kan brukes til lekser.. F.eks. kan 
et tegneprogram brukes til å 
lage illustrasjoner til arbeids
oppgaver, og selve oppgaven 
kan lages i et enkelt desktop 
publishing-program. Stiler kan 
du skrive i et tekstbehan
dlingsprogram og bruke stave
kontrollen for å fjerne ord fei-

Dala i hjemmel 

lene. Setningsbygnig og grama
tikk bør du helst ha stynng på 
selv! Mange tekstbehandlere har 
inne bygd synonym ordliste som 
kan brukes for å få språket mer 
variert. Synonymordliste gjør 
det mye enklere å lære seg flere 
ord. Ikke aUe godtar stiler som er 
skrevet ut på skriver, så det kan 
hende du må føre den inn for 
hånd etterpå! 
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EDB-utdanning 
for folk flest 

EDB-skolen er en utdanningsinstitusjon som gir opplæring 
innenfor EDB-relaterte fag. Den har avdelinger over he/e Norge, 

og vi har besøkt EDB-skolen på Finnsnes 
i Troms og tatt en prat med Bjørn Pettersen. 

- Hvilke kllrs lIaider dere lIer' 
- Her på Finnsnes har vi l-årige 
kurs i økonomi og administrasjon, 
samt et 15 ukers kurs som tar for 
seg de forskjellige bruksområdene. 
Sistnevnte gir elevene grunn
leggende kunnskaper innenfor 
MS-DOS, database, tekstbehand
ling o.l, og burde nesten vært 
påbudt for alle! 

Populære kurs 
- Klarer dere å /tJUe opp klassene? 
- Ja, vi har svært mange søkere, og 
for tiden er en stor del av elevene 
rekruttert gjennom arbeidskon
toret. Våre kurs øker EDB
kompetansen, og gjør det lettere 
for dem å få jobb i fremtiden. 
- Hvordan ser arbeidsgiverne på de 
som har gått her? 
- Kra vet til ED B-ku nnska per er 
stadig økende, også i jobber som 
ikke tilhører typiske "data-yrker". 
Våre elever stiller derfor ganske 
sterkt, og i mindre bedrifter blir de 
ofte ��,isurs-personer._p'å' grunn av 
sine datakunnskaper. o, 

...... �� 

Praktisk reHet 
- Får elevelIe mye praktisk øvelse? 
- Ja, det gjør de. Det jobber to 
elever på hver maskin, og det fun
gerer bra. De kan diskutere seg 
imellom, og begge har positivt ut
bytte av at to hoder tenker bedre 
enn ett. 
- Hva slags lIlaskiner bmker dere? 
- Siden det hovedsaklig er MS-
DOS kompatible PCer som brukes 
ute i næringslivet, har vi ca. 40 
PC'er fra Commodore, som vi er 
svært fornøyde med. Gode tilbud 
og profesjonell oppfølging fra den 
lokale Commodore-forhandler, 
gjorde at vi valgte dette merket. 
Den samme forhandleren vil med 
tiden koble sammen PCene i 
nettverk. 

-EDB-skolen har avdelil1ger over he/e 
Norge. Hvem kan interesserte ta kOI1-
takt med for mer informasjon? 
- De kan ringe hovedkontoret, som 
har telefon nr. (02) 19 60 10. Der 
kan de få· v'ite hvor nærmeste EDB-· ·
skole er . 

Utdanning 
innenfor 
EDB 
Har du lyst til å jobbe med EDB i 
fremtiden? Husk da på at du ikke 
nødvendigvis trenger å velge en 
ren "EDB-utdannelse" for å slippe 
til ved tastaturet. En mengde sko
ler, både private og offentlige, 
tilbyr kurs i EDB kombinert med 
andre fag. For eksempel har NKl et 
20 vekttalls studium innenfor ad
ministrativ databehandling, kalt 
ADB-kandidatstudiet. Dette kurset 
gjennomgås ved hjelp av elektronisk 
fjerl1//11dervisning. Dette innebærer 
at kommunikasjonen mellom 
lærere og elever foregår via te
lenettet med modem. 
På mange videregående skoler 
tilbys i dag EDB som valgfag, og 
det har også blitt opprettet egne 
EDB-linjer. Valgfag kan være en 
fin appetittvekker for en videre 
karriere, men når det gjelder EDB
linjene kan det lønne seg å sjekke 
hvilken kompetanse og hvilke 
yrkesmuligheter denne gir. 
Hvis du ønsker å satse på en ren 
EDB-utdannelse av litt mer 
"teknisk" karakter, har både 
høyskoler og universitet et bredt 
tilbud opp til et høyt nivå. Men 
vær oppmerksom på at etterhvert 
som det blir stadig enklere for 
"vanlige" mennesker å lage eller 
skreddersy sine egne program, kan 
programmerere bli overflødige i 
enkelte sammenhenger. 
Siden EDB er et fagområde med 
kraftig utvikling, utvikles studietil
budet stadig. Men husk at data
maskinen bare er et verktøy for 
brukeren, på samme måte som en 
hammer er et verktøy for en 
snekker. Snekkere har aldri gått på 
"hammer-kurs", men likevel kan 
de å bruke den til de oppgavene 
den er hensiktsmessige til. La der
tor ikke selv�JmB-biten bety alfa. 

.. og Oll)egii) yrkesvalget. ,0; , 
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k r e a t i v i t e t  

Det 
elektroniske 

male skrin 
Av og til må man ta frem 
papir og blyant for å tegne. 
For barn er det et naturlig 
behov, for andre kan det of
te være en nødvendighet. 
F.eks når man skal plan
legge sin nye garasje, byg
ge om huset, eller male 
kjøkkenet. Kanskje skal 
man komponere sin egen 
strikkeoppskrift eller et bro
deri. Olabiler og andre mys
tiske oppfinnelser skal kon
strueres. 

Men et elektronisk rnaleskrin, som 
Amigaen også er, kan alle disse 
oppgavene gå som en lek - en liten 
opplevelse i seg selv. Tegn opp 
husfasaden, og du kan på en to tre 
vurdere hvilken farge det skal ha. 
Du har 4096 å velge mellom. Lagre 
bildet på en diskett, og du kan ta 
det frem igjen når du måtte ønske. 
Tegn opp stuen og de møblene du 
har, og du kan lekende lett 
møblere om, uten å skrape opp 
gulvet unødvendig. Skal du 
strikke et artig skjerf? Lag møn
steret på skjermen først! 
Barn har særlig stor glede av å leke 
seg med farger og former. For dem 
er Amiga et spennende supple
ment til tusjer og vannfarger. Med 
Amiga som rnaleskrin kan også dll 
oppleve den samme gleden. 

Data i hjelf/met 

-
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Illustrasjonene P< denne siden viser 
noen av bruksomr, dene for et tegne
program. øverst ser du en Ola-bil. 
Under denne er cl strikkemønster og 
en pkmtegning av ct hus. Nederst til 
venstre ser du minstemanns fant<lsi
fulle tegning - kan dlf se hVil det er? 
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Er datamaskinen 
av Beranek 

Jeg er glad i musikk, både å lytte til 
og å lage sådan. Jeg har allikevel 
aldri vært flink med pianotimer og 
noter, men for å komme igang med 
musikk trenger man jo egentlig 
ikke så mye mer enn litt interesse. 
Med en hjemmedatamaskin kan de 
musikalske ideene i tillegg komme 
mye nærmere en realisering. Data
maskinen er i seg selv ikke 
musikalsk, men den kan være et 
nyttig og morsomt hjelpemiddel 
for å utvikle din egen musikalitet 
og interesse. Mange datamaskiner 
har innebygget mulighet for å lage 
lyder. På denne måten kan data
maskinen i seg selv betraktes som 
et instrument, og du kan du regne 
den som den første viktige delen 
av et mllsikksystem. Hvis de in
terne lyd mulighetene virker be

grensede, er det 
ikke noe 

problem å 
bygge ut 
systemet 
ved hjelp 
av MIDJ

synthe
sizere 

(se spalten til høyre). Mange tror 
kanskje at musikk som blir laget 
på datamaskin blir livløs og elek
tronisk. Det kan den godt bli hvis 
det er slik musikk du ønsker å 
lage, men med dagens program og 
synthesizere kan du lage stort sett 
hva som helst. 

Hvordan virker så et musikkpro
gram på en datamaskin? Et 
musikkprogram kan du sammen
likne med et tekstbehandlingspro
gram. Den store forskjellen er at 
du behandler musikalske data og 
fraser, og ikke ord og setninger. 
Du kan legge inn musikk fra data
maskinens tastatur eller mus
peker, eller fra MIDI via et MIDI
instrument. Datamaskinen gir deg 
en metronom å spille etter, og så er 
det bare å sette igang. Siden data
maskinen hele tiden husker det du 
har spilt, kan du legge på flere in
strumenter og redigere etterhvert. 

Metodene for å 

et går også 
1jelp av en 

symboler, 
. all og tekst. 

Dagens musikkpro-
gram tilbyr som 

oftest mer enn 
en av de ovenfor 

nevnte redigerings
metoder, og noen 
gir deg faktisk alle 
tre samtidig. Un
dersøk derfor hva 
som er tilgjengelig 
for din maskintype 
- og spill i vei! 

k r e a t i v i t e t  

MIDI 
instrumentenes 

eget språk 

MIDI er ganske enkelt en standard 
som transporterer musikalsk infor
masjon mellom MIDI-utstyrte 
musikkinstrumenter og datama
skiner. Litt mer teknisk sagt; en se
riell kommunikasjon som kommu
niserer via S-pins DIN kabler. Et 
MIDI-instrurnent kan være utstyrt 
med MIDI-kontakter som IN, OUT 
og THRU. OUT fra det ene instru
mentet (master) går til IN på det 
andre (slave). Er det flere instru
menter i kjeden kobles de videre 
fra THRU på slave til IN på neste 
slave osv. F.eks. lar MIDI deg 
spille å et MIDI-instrument, mens 
et m er tilkoblet via MIDI 

ard t en tone spilles, og 
CH WHEEL lar deg bende 

tonene som en gitarist bender 
strengene. PROGRAM CHANGE 
forteller hvilke programmer/lyder 
som skal brukes og CONTROL 
CHANGE er digital fleksibilitet 
som gir deg effekter som pedaler, 
joystick-bevegelser, pitch-wheel, 
puste-kontrol, Iys-mix, Iyd-mix og 
mye mer. AFTERTOUCH forteller 
hvor hardt du trykker en akkord 
ned mens den holdes og POLY
PHONIC AFTERTOUCH forteller 
hvor hardt du trykker ned de indi
viduelle tonene i akkorden. MIDI 
er utstyrt med 16 individuelle 
kanaler som kan sende alle disse 
informasjonene samtidig, uavhen
gig av hverandre. På denne måten 
kan et mUSikkprogram på en 
hjemmedatamaskin kontrollere 16 
lydkilder samtidig - omtrent som 
en 16-armet dirigent/utøver. 



k r e a t i v I t e t 

Ønsker du at dine videofilmer 

skal se litt mer profesjonelle 

ut? Har du lyst på rulletekst, 

eller tekst som "sklir" på plass 

å la Derrick? Selv om noen 

videokameraer har be

grensede tekstemuligheter, er 

ulempen her at du må legge 

på teksten i opptaks

øyeblikket. De profesjonelle 

legger på tekst når de 

redigerer, og kopierer filmen 

over på en annen kassett. 

Nå kan også du jobbe som 

proffene, med mange av de 

samme mulighetene! 

Amiga Studio 
Med en Amiga, litt programvare 
og en liten boks som kalles gell/oek 
får du et helt videostudio. Gen
locken kan blande grafikken og 
teksten fra datamaskinen med 
videobildet, og de nye "bildene" 
med tekst og grafikk kan du så 
spille inn på din hjemmevideo. For 
å bruke en forslitt klisje, kan man 
si at det er nesten bare din egen 
fantasi som setter grensene for hva 
du kan gjøre. For eksempel kan du 
ta opptak fra TV og tegne "pønke"-

Data i hjemmet 

frisyre på Vidar Theisen mens han 
sitter og doserer om morgen
dagens vær. Skulle han, mot for
modning, bevege på hodet, blir 
håret hengende igjen og du får en 
artig ekstra-effekt. "Sommer på 
landet", "Skiferie i Valdres", "Med
virkende var: ... ". Alt kan legges på, 
enkelt som ved et klikk på musa. 
I motsetning til andre datamaskin
er, ble Commodore Amiga kon
struert med tanke på video. Derfor 
er det mye enklere og rimeligere å 
bruke Amiga enn andre data
maskiner, og med det utvalget av 
programvare og ekstrautstyr som 
finnes til videobruk er mulig
hetene enorme. Prisen a vgjør som 
regel kvaliteten. Ønsker du ikke å 
kjøpe genlock i første omgang, 
kommer du også langt med en 
Amiga 500 og en /llOriu/ator. Da kan 
du ta opp tekst, grafikk o.l. på en 
videotape. Men du får ikke teksten 
med videofilmen som bakgrunn, 
teksten står for seg selv. 

Lyd 
Du kan også bruke en datamaskin 
til lydeffekter. Lyd kan "samples" 
og lagres i datamaskinen. Du kan 
hente fram lydene og legge dem 
inn i filmen der du måtte ønske 
det. I et musikkprogram kan du 
strekke, vri og vrenge lyden og 
lage nye, spennende effekter. 
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Redigering 
Fremtiden banker på døra! Snart 
kan du også redigere videoen og 
styre av- og innspilling direkte fra 
hjemmedatamaskinen. Samtidig 
kan du legge tekst og grafikk på 
bildene ved hjelp av en genlock. 
Når dette utstyret blir klart, har du 
faktisk et helt videostudio i din 
hule hånd. Sett sammen forskjellig 
utstyr og bruk din Amiga som sen
teret i systemet! 

Digitalisering 
Du kan også digitalisere video
bilder. Det betyr at bildene over
settes til datagrafikk, slik at du kan 
bearbeide bildene. Da kobler du en 
videospiller eller et kamera til et 
digitaliseringskort. På få sekunder 
får du digitalisert bildet i svart/ 
hvitt eller farger. Til PC leverer 
Canon et kit med ION-kamera og 
digitaliseringskort som passer ut
merket til dette! Bildet kan du 
bruke i en presentasjon der du ser 
data-bilder som "lysbilder" på 
skjermen. Eller hva sier du til å 
skrive ut brev med bilder av deg 
selv. Har du flere ideer? 

Til slutt 
Data og video hører til forskjellige 
verdener. Når du skal koble sam
men disse to verdenene er det ikke 
likegyldig hva du kobler sammen. 
Amiga er videokompatibel, men 
selvsagt finnes det en sammen
heng mellom pris og kvalitet. Det 
finnes billige og dyre genlock'er, 
enklere og mer avanserte digitizere 
osv. Du og bankkontoen din 
avgjør kvaliteten. 

Litt om produktene 
Tegneprogrammet Deluxe Paint III er 
uunnværlig for alt som har med video 
og gjøre. Her kan du tegne, lage ani
masjoner, tekste bilder m.m. Enda en
klere og 5.:'lmtidig helt profesjonell tekst
ing får du gjort med det norskutviklede 
programmet SCALA (se illustrasjonen). 
Den enkleste genlocken koster ca. 2500 
kroner, og den passer til VHS og Video 
8. Har du et Hi8 eller S-VHS-kamera, 
bør du satse på en S-genlock. Disse 
koster fra ca. 7500 kroner og oppover. 



Etter at jeg begynte med Microsoft Word for Wmdows har 
tekstbehandling blitt noe helt annet. 

Etter ta timer skrev jeg krevende brev og rapporter, blandet 
tekst og grafikk, og det var faktisk gøy. 

Og �efen ble overrasket. Han så for seg dyre kurs med lange 
fravær. Men nå sparer jeg tid og firmaet penger. Og resultatet blir 
alltid prof�onelt. Så spør du meg om tekstbehandling, er jeg 
overbevist om at Microsoft Word for Wmdows er løsningen for 
de fleste. 

, - . . . . . • . •• .!:.. . fil !!ediger �i$ !nnsett FQrmal Tilbehør Makro Vindu t!elp 
Sl!:rift: TmsRmm ! Pkt: 10 [!] � � G:l 
StiI:" BrO:lekS�$ � ���.�!�I�' + 

Microsoft Word jor Windows er markedets mest solgte reksrbehandlinKsprogram i delTe grafiske 
bmkermifjo. ProgrammN erseAjolgelig på norsk og I�eres med norsk. nynorsk og cngelsk ordliste. 

RING (02) 33 0138 OG FÅ TILSENDT DEMONSTRASJONSPROGRAM AV MICROSOFT WORD FOR WINDOWS. 
Microsoft programvare/årdu hos landets ledende dala/orhandlere. 
ProgrGlmare fra Microsoft/or Whulows: Aficrosoft Windows. Microsoft Word/or Windows, 
Microsof/ breI/or Windows. Microsoft Po",erPoinl, Microsoft Projf'Cf. Microsoft Mail 

/lficro�'oft Norge A IS. Gjerdrumsvei 12, 0486 Oslo 4. 
Afictosott® 
Vi oppfant Wmdows. 



r o d u k t i v i t e t  

Jobbe 
overtid 

- eller ta en diskett 
med hjem? 
Blir du ofte nødt til å sitte på 
jobben langt utover kvelden? Sitter 
d u og svetter foran da taskjerrnen 
mens klokka drar seg langt over 
dagsrevyen, og ektefelle og barn 
sitter hjemme og venter? 
Hvis du benytter EDB på jobben er 
det ikke usannsynlig at du kan 
gjøre noen av de samme tingene i 
hjemmets lune favn, i stedet for å 
sitte på jobben mens middagen blir 
kaldere og kaldere. Du kan ta en 
diskett med deg hjem, putte den 
inn i PC en din og fortsette når an
ledningen byr seg. 

Enkelte er kanskje av den mening 
at man ikke bør jobbe hjemme, 
men heller bruke tiden til avslap
ning og familieliv. Dette kan 
diskuteres, men hvis alternativet er 
å være hjemmefra til sent på 
kvelden, skulle valget være enkelt. 
Kanskje blir du så forstyrret av 
telefoner og støy på dagtid at du 
under en liten kveldsøkt hjemme 
blir ekstra produktiv? 

Hvis du undersøker, kan det kan
skje hende at din arbeidsgiver er 
interessert i å støtte deg i ditt 
datakjøp? 

Data i hjemmet 

Hjemmedatamaskinen 
-leketøy eller verkøy? 

Utviklingen i databransjen har gått så raskt, at det som i dag 
regnes som en hjemmedatamaskin, er mange ganger kraftigere enn en 

maskin som for et par år siden ble bnlkt i næringslivet. 

Samtidig har programmene blitt 
både kraftigere og enklere å bruke. 
Dette har medført at de som har en 
datamaskin hjemme kan bruke 
den til nesten "alt'". 
Da det for en del år siden begynte 
å bli snakk om datamaskiner til 
hjemmebruk, diktet selgerne opp 
en rekke bruksområder som ikke 
slo spesielt godt an. For eksempel 
skulle familien holde orden i fry
seren ved hjelp av databasepro
gram, og det skulle føres et nøy
aktig regnskap over husholdning
ens inntekter og utgifter. Dette ble 
aldri noen farsott, da som regel 
vinningen med solid margin gikk 
opp i spinningen. 

De mest "klassiske" oppgavene å 
bruke en datamaskin til er tekstbe
handling, regneark og database. 
Etter at Commodore Amiga kom 
på markedet, har også tegning, 
musikk og andre kreative sysler 
kommet inn i de tusen datahjem. 

Tekstbehandling 
Du kan bruke datamaski

nen som en avansert 
skrivemaskin ved 

hjelp av et tekstbe
handlingsprogram. 

Teksten du skriver 
kommer fram på skjermen, 

og du har full frihet til bevege deg 
fram og tilbake og endre teksten 
underveis. Du kan lagre teksten på 
diskett eller harddisk, og fortsette 
senere. Selvfølgelig kan du ta en 
utskrift på en skriver, og mange 
program har dessuten innebygd 
stavekontmIl, synonymordliste o.l. 

14 

Database 
En database kan sam-
menlignes 
elektronisk 
Du kan 

med et 
arkiv. 
selv 

bestemme hvor-
dan kortene i arkjvet 
skal "se ut", dvs. hva 
slags informasjon som skal 

... 

stå på dem. De registrerte opp
lysningene kan behandles på 
forskjellige måter. For eksempel 
kan progra mmet sortere kortene 
på en mengde forskjellige måter, 
eller skrive ut poster som oppfyller 
bestemte kriterier. 
Og hva kan du registrere? Hva 
med frimerke- eller platesamlin
gen, adresser til venner og bekjen
te, idrettslagets medlemskartotek 
eller mormors kakeoppskrifter. 

�e
e�n;e���arkProgram \ 

kan du på skjermen sette 
opp kolonner med tekst, 
taU og formler. Forskjellen 
i forhold til et vanlig papir, 
er at regnearket er "leven-
de". La oss f.eks. si at du har satt 
opp en oversikt over bil
utgiftene dine gjennom 
året, med summering-
er for hver måned og 
for hver post. Hvis 
du går inn og en-
drer et tall i en kolon-
ne, vil regnearket automa-
tisk oppdatere summene. Et regne

ark er derfor meget 
god t egnet til å sette 
opp budsjetter, over
sikter og matematiske 
modeller. 



Skrivere 
Vanligvis vil den store nytte
verdien til en hjemmedata
maskin først komme til sin 

rett når skriveren kommer i 
hus. Da kan du få ut alt det 

du tidligere kun har fått på 
skjermen. Noter, tekst og 
tegninger; alt kommer ut på 
papiret! 

Men hvilke typer skrivere finnes, 
og hvilke muligheter og begrens
ninger har de? Her er et lite 
lynkurs i skrivernes vidunderlige 
verden. 

Matriseskrivere 
En matriseskriver overfører svert
en til papiret mekanisk ved at en 
rad med små nåler trykker et 
fargebånd mot papiret på de rik
tige stedene. Disse skriverene 
finnes i alle utførelser og prisklas
ser, og de er f.eks. helt llødvC/ldige 
hvis du skal skrive på f1erlags pa
pir med gjennomslag (fakturaer 
etc.). Vær oppmerksom på at 
enkelte modeller har et relativt 
høyt lydnivå. 

Blekkskrivere 
Disse har en rad med små dyser 
som spruter blekket på papiret. 
Dette gjør at den er nesten lydløs, 
samtidig som utskriftskvaliteten 
blir bra. For de som trenger farger 
på utskriften, vil som regel en 

blekkskriver med farger være det 
beste alternarivet. Commodore le
verer en meget rimelig sort/hvit 
blekkskriver som heter MrS 1270. 
Laserskrivere 
Disse skriverne fungerer på nesten 
samme måte som en kopimaskin. 
Fordelene med dette er at utskrift
skvaliteten blir meget bra, med 
god sverting. Dessuten er det lite 
støy i forhold til en vanlig matris
eskriver. l løpet av de siste årene 
har disse skriverne blitt stadig bil
ligere og bedre, og OKlLaser 400 er 
en av disse. Sjekk hvor stor 
hukommelse skriveren har, og 
hvilke skrifttyper den kan bruke. 
Skal du jobbe med Desktop Pub
lishing bør du helst ha en skriver 
med sidebeskrivelsesspnlket Pos
tscript. 

Hva bør du tenke på? 
Du må først finne ut hva du ønsker 
å bruke skriveren til. Ikke alle 
bruksområder lar seg like enkelt 
kornbinere i en og samme skriver. 
F.eks. kan en laserskriver kun ta 
imot ark, og passer f.eks derfor 
ikke til utskriving av tippe
kuponger. Utskrift i flere kopier 
må skje Illed en matriseskriver, da 
disse krever en mekanisk over
føring. Fargebånd, blekk og toner
kassetter varierer i pris og kapasi
tet - dette må tas rned i regne
stykket! 

Din Commodore-forhandler har et 
bredt utvalg av OKl- og Com
modoreskrivere i alle prisklasser. 

Her ser du en 
OKI 400 
- en ny og kom
pakt laser-
skriver til en 
rimelig pris. 

r o d u k t i v i t e t  

Tipping med 
datamaskin! 
Heller ikke datamaskinen 
kan med hundre prosent 
sikkerhet forutsi hvem som 
vinner en fotballkamp. Men 
med et tippepragram kan 
du la datamaskinen fylle ut 

kupongene i henhold til et 
system du selv velger, be
regne vinnersjanser og fare

ta premiekontrall når kamp'
ene er spilt. 

Dette opplegget er ideelIt for tip
pelag og andre som benytter store 
system, da man slipper å sitte og 
fylle ut en diger bunke kuponger 
for hånd. Alle som kvier seg for å 
begynne med systemtipping på 
grunn av all skrivingen, burde 
også se litt nærmere på denne mu
ligheten. Dessuten unngår man 
helt den muligheten at et kryss 
havner på feil plass, med de følger 
det kan få! 

Tippeprogram av forskjellige typer 
finnes til de fleste maskintyper. Til 
MS-DOS kompatible PCer har 
Syntaxe AS laget en serie program 
som dekker både tipping, måltips, 
lotto og riks-toto. Tippeprogram
met heter "PC-Tips", og i tillegg til 
alle fasilitete, i forbindelse med ut
fylling og kontroll av kupongene, 
fører programmet også regnskap 
over utgifter og inntekter. Du kan 
bruke de innlagte systemene, kjøpe 
flere eller lage dine egne. Det 
finnes også andre måter å få fram 
et ønsket antall rekker på. Pro
grammet lagrer også resultatene 
etterhvert som ukene går, slik at 
du kan få ut statistikk om lagenes 
form og utvikling. Men fremdeles 
må du se/v bestemme utgangs
rekken! 

For mer informasjon om PC-tips 
og de andre programmene, kan du 
ta kontakt med Syntaxe AS på tele
fon (02) 97 22 90. 
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H elt siden vi så filmen 
'War Garnes', har vi 
vært klar over at data
maskiner kan brukes til 

å 'snakke' med andre datamaskin
er over telenettet. En skummel 
bakvei til hemmelige databanker, 
åpen kun for enkelte luringer. 
Visstnok har det til stadighet 
dukket opp avisoppslag om slike 
saker, og om folk som knekker 
koder og sprer data virus og andre 
skumle ting. Men datakommu
nikasjon er i virkeligheten noe 
ganske annet. 
Over hele landet finnes det en 
rekke BBS' er (Bulletin Board Sys
tems) som du kan kontakte ved 
hjelp av maskinen din. Der kan du 
delta i diskusjoner, spørre om ting 
du lurer på (ikke bare om data, 
men alt fra bilmekking til matopp
skrifter), du kan hente ned nyttige 
programmer, og bli kjent med folk 
fra hele landet som du har felles 
interesser med. A bruke en BBS 
koster stort sett ingen verdens ting, 
bortsett fra telefonutgiftene. Hvis 
du allerede har en datamaskin, er 

� det tre ting du trenger for å kom� me i gang: En telefonlinje, et moe dem (se ordlisten) og et kommu-
• � nikasjonsprogram. 

r:,J) Modem finnes i mange forskjellige 
varianter og prisklasser. De � raskeste modemene er også de 

_ U dyreste, og det finnes veldig mye å 
,....-,. velge i i alle prisklasser. Komrnu-
• � nikasjonsprogram får du gjerne 

� med på kjøpet når du kjøper mo� dem, men pass på at du får et pro� gram som passer din maskintype. � Når du har ordnet det tekniske, er 
det lurt å finne ut hvilke baser som 
er interessante for deg. Det finnes 

� mange innholdsrike BBS'er spredd 

� -undt i hele landet, og du vil finne 

,...... oversikter over disse på den første 
'-J basen du logger deg inn på. 

_ U Selv driver jeg en base som heter ,....-,. Mediafoto BBS. Den har telefon� nummer (02) 176056, og der vil du 

� finne konferanser om grafikk, lyd, 
filmer, musikk, og mye annet. Den � har også supportkonferanser for -",O Commodore Computers Norge. 

Bjørn Melbye 

Data i hjemmet 

Det var en gang en datamaskin . . .  
av Eirik Gulbrandsen 

I året 1 947 finansierte det 

amerikanske finansdeparte
mentet byggingen av ENIAC 

(Electronic Numerical Inte
grator and Calculator), et 
monster av en maskin på 30 
tonn bestående av 1 8,000 
radiorør. Den kunne utføre 
357 multiplikasjoner pr. se
kund og utførte på minu"er 
det vitenskapsmenn tidlig
ere beny"et måneder på å 
regne ut. For å program
mere denne måne man for 
hånd endre mekaniske kob
linger, noe som kunne ta 
dager . 

Datarevolusjonen 
I SD-årene starter datarevolusjo
nen; plutselig blir datamaskinen 
allemannseie, men mye av mys
tikkens slør ligger fremdeles over 
datamaskinene. Man benytter tas
tatur og skjermer, men trenger 
både kryptiske kommandoer og 
kunnskap om åatamaskmer 
generelt for å få gjort noe fornuftig. 
Ingen av maskinen er heller laget 
med tanke på samarbeide. Har 
mall en type maskin, kan man ikke 
benytte programmer eller datafiler 
på en annen. Det kan også være en 
ganske omfattende og tidkrevende 
affære å skifte fra et program til et 
annet; som fra tekstbehandling og 
brev til en database med telefon
numre. 

Symboler og mus 
I 1984 lanseres Macintosh,.,s;m. vi- , 
ser programmer og datafiler som 

16 

symboler på skjermen. Og i 1985 
Commodore Amiga som i tillegg 
gav brukeren farger og lydeffekter. 
På samme måte som man beveger 
hånden over et skrivebord beveges 
en pil på skjermen med en mus. I 
løpet av ti år vil så godt som alle 
brukere av datamaskiner jobbe et
ter de samme prinsipper. 
I dag er det hovedsaklig tre hoved
aktører på markedet innen grafiske 
grensesnitt på personlig datamask
iner: Windows, Macintosh og 
OS/2. Alle jobber etter de samme 
prinsippene med symboler og 
rnus, og med et tastetrykk kan vi i 
dag hoppe mellom tekstbehandlin
gen og databasen. Det blir også 
stadig vanligere å utveksle data 
som brev og telefon lister direkte 
mellom forskjellige maskiner. 

Jo kraftigere, jo bedre 
Mens ENIAC kunne utføre 357 
multiplikasjoner pr. sekund, kan 
dagens prosessorer utførE' flere 
rnillioner instruksjoner pr. sektll1d 
(en instruksjon kan f.eks. være en 
multiplikasjon). Om ti år har vi 
sannsynligVIS datamaskiner som 
utfører flere 100 MIPS, og det vil 
være flere av dem i hver data
maskin. Og datateknologien har en 
vidunderlig egenskap: Jo kraftig
ere maskinene blir, jo lettere blir de 
å bruke. Svært mye av denne 
datakraften vil etterhvert først og 
fremst benyttes for å gjøre maski
nen lettere å bruke. Og det trengs 
når vi begynner å diktere brev di
rekte til maskinen på pulten . . . 
Eirik Gulbrandsen er journalist i bladet 
PC World orge. 



, 
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Windows 3.0 gjør 
livet enklerer 

MS-DOS kompatible datamaskiner kan med sine skrive-kommadoer 
være litt vanskelige å bn,ke for nybegynneren. Windows 3.0 er et 

system som gjør maskinen din mye enklere i bruk, ved at det meste 
kan styres ved hjelp av mus, symboler og rullegardinmenyer. 

In ows egger seg som e t I s ags 
" skall" utenpå selve operativsy-
stemet. Du får fram et pent skjerm-
bilde der du blant annet ser sym-
boler for programmene du har på 

rambehtmdling L- • 

harddisken. Disse kan enkelt 
startes ved å peke på dem med en 
pil som du kontrollerer med 
muse/l. Den store fordelen med 
Windows er at maskinen blir mye 
enklere å bruke, men vær opp
merksom på at også programmene 
d u kjører må være skrevet for 
Windows for at også de skal bli en
klere. Programvareutvalget for 
Windows begynner å bli meget 
stort, men programmene er gene
relt sett kostbare. 

= - . 
fli fIodItIe. s-t I.., ........ Il ........ .......... 

n " P L,}!  " .IIIijl! .� • 
Windows 
Med Microsofflindows får du 
et brukermiljø som er 
basert på symboler, 
rullegardinmenyer og 
vinduer. . • 
o '  . . 

Hjelpeverktøy L-J.· � + . � 41 r<bno'h Tefminal Notisblokk 

� lffiI sa 

Windows 3.0 er såpass krevende at 
du ikke automatisk kan kjøre det 
på alle typer PC er. Du trenger 
minst en maskin med 80286-
prosessor, 1MB minne og hard
disk, men for å utnytte alle mu
lighetene bør du ha en 80386-
maskin med minst 3MB RAM. 
Alle tekster, menyer og dokumen
tasjon er fullstendig på norsk. 

Fotoalbum i datamaskinen! 
Canon ION er et fotoapparat som 
lagrer bildene på små disketter i 
stedet for å bruke film.Bildene kan 
vises direkte på TV'n din hjemme. 
Nå er systemet utvidet til også å 
omfalte et utvidelseskort og pro
gramvare til PC som gjør at du kan 
overføre bildene til datagrafikk 
som kan viderebehandles i data
maskinen. F.eks. kan du endre 
bildene i et tegneprogram, arkivere 
dem i en database eller bruke dem 
som illustrasjoner i et tekstbehand
lingsprogram. Du slipper frem
kalling, scanning og andre tid
krevende operasjoner. For mer in
formasjon, ta kontakt med Cannor, 
tlf. (02) 70 8 7 90 

l e t t b l a n d i n  

En klubb 
for Amiga
brukere 
Når du har skaffet deg din 
egen datamaskin, kan det 
være nyttig å følge med i 
blader ag tidsskrifter som 
handler om den maskin

typen du eier. 

I Norge finnes det en stor klubb for 
alle som har Amiga, og denne 
klubben sender annenhver måned 
ut medlemsbladet EXEC til alle 
sine medlemmer. Klubben heter 
Atlantis Amiga Brukerklubb, og 
bladet er oppkalt etter en del av 
Amigas operativsystem. Det er 
vanligvis på ca. 60 sider. og i likhet 
med dette bladet som du nå leser, 
er EXEC i sin helhet produsert ved 
hjelp av en Amiga. 
Bladet inneholder nyheter, tips, 
tester, kurs og reportasjer. 
Selvfølgelig er det også mange an
nonser med gode tilbud til med
lemmene. 

Som medlem kan du også ringe til 
redaksjonen og få hjelp hvis du har 
problemer. Og de som har modem, 
kan ringe til klubbens BBS (telefon
database) og delta i konferanser, 
hente programvare eller svare 
på / stille spørsmål. 
Medlemsskapet koster kr. 295,- pr. 
år, og hvis du vil melde deg inn er 
det bare å sette beløpet inn på ne
denforstående postgirokonto. 

Klubbens adresse er: 
Atlantis Amiga Brukerklubb 
Verkstedveien 4B 
8000 B000 

Tlf. 081-26170 
Fax: 081-26115 

Postgiro: 0808 4574679 
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- CD-spilleren som kan "alt"! 
Commodore Computers lager ikke bare datamaskiner. For ikke lenge 
siden lanserte de en ny hjpe CD-spiller som ikke bare spiller musikk, 

men også viser bilder og film, snakker og skriver. 

C DTV er en forkortelse for 
"Commodore Dynamic To
tal Vision". Men hva er det 

egentlig? Fra utsiden ser den ut 
som en vanlig CD-spiller. Den en
este forskjellen er kanskje at 
fjernkontrollen er litt større enn 
vanlig, med noen taster d u ikke 
har sett før. Hvis du tar en kikk på 
baksiden, finner du en rekke nye 
tilkoblingsmuligheter, blant annet 
for TV. Tydelige tegn på at dette 
ikke er en helt vanlig CD-spiller. 

Interaktiv multimedia 
For å beskrive hva dette egentlig 
er, er det kanskje best å beskrive 
hvordan den kan brukes. 
Selvfølgelig kan du bruke den som 
en helt vanlig CD-spiller, som 
spiller vanlige CD-plater. Den en
este forskjellen da vil være at du 

D a ta i hj e m m e t  

kan få frem et brukervennlig kon
trollpanel på TV-skjermen din. 
Men den store forskjellen merker 
du først når du setter inn en CD
plate som er merket "CDTV inter
nelive IIlultimedin ", f.eks. et lek
sikon. Kontrollpanelet på TV
skjermen forsvinner, og du får i 
stedet fram en meny der du med 
fjernkontrollen enkelt kan velge 
oppslagsord eller emne. Du kan 
søke på ett enkelt ord, eller på en 
kombinasjon av flere ord for å 
kunne velge artiklene mer ut fra 
dine egne kriterier. Og du søker 
ikke bare på oppslagsord, men 
også i selve teksten (hvor lang tid 
ville del ha tatt med et vanlig lek
sikon!?). Når artikkelen kommer 
fram, kan du i tillegg til å lese tek
st, også høre lyder og se bilder 
eller filmklipp som er relevante. 
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Alt dette har d u  gjort kun ved å 
benytte pil- og "velg"-tastene på 
fjernkontrollen. Ikke en fram
tidsvisjon, men hverdagen for de 
som har en CDTV. 

Start utvalg 
Leksikonet er bare et lite eksempel. 
I tillegg til leksikon, ordbøker, 
kokebøker, verdensatlas og andre 
oppslagsverk, finnes det også blant 
annet en mengde selvstudiekurs, 
spill og Simuleringer. Men hvis du 
med dine egne øyne ønsker å se 
(og høre!) hvilken nytte du kan ha 
av en slik CD-spiller, bør du få den 
demonstrert hos din Commodore
forhandler. Du vil garantert bli 
overrasket! PS! Ikke glem ni du også 
knn bruke den lil å lytte på IIlusikk! 

Hva er CD·ROM? ? 
Dette ordet består av to 
forkortelser. Den første, • 
"CD", står for "Com pa et 
Disc", mens den andre står for 
"Read Only Memory" (se ordlis
ten). Men hvordan kan en CD
plate romme så mye rart? 
Grunnen til at CD-platene har så 
bra lydkvalitet, er at lyden la
gres digitalt, dvs som en serie 
tall som beskriver lydbølgene. 
Og det er ikke få tall det er 
snakk om her! En full CD-plate 
inneholder like mye informaSjon 
som 270 000 tettskrevne A4-
sider. Siden datamaskiner i ut
gangspunktet er digitale, sier 
det seg selv at CD-platene er et 
utrolig gunstig lagringsmedium. 
Til nå har CD-ROM vært noe 
som kun har vært tilgjengelig 
for de få som har hatt penger og 
kunnskap til å ta i bruk denne 
teknologien. Gjennom lanserin
gen av CDTV har Commodore 
Computers gjort CD-ROM 
tilgjengelig for vanlige men
nesker, til en meget gunstig pris. 
Det er samtidig blitt etablert en 
standard med et så stort poten
siale at CDTV kommer til å 
være en trygg investering for 
fremtiden. 



Hva heter det . .  ? 
En datamaskin er eu avansert kOllstruksjoll som består av mange 
forskjellige komponenter. Disse komponentene skal vi nå se litt 
nænnere på. Man trenger ikke være bilmekaniker for å kjøre bil, og 
man trenger heller ikke være EDB-ingeniør for å bntke en datamaskin. 
Derfor vil vi bare komme med en grov beskrivelse av ord og uttnJkk, 
slik at du forstår mer av det som står i brosjyrer og tidsskrifter. 
Til høyre forklarer vi sentralenhetens hoveddeler, og på de neste to 
sidene finner du en ordliste. 

Skjerm 
En dataskjerm har som regel høyere oppløsning 
enn en vanlig TV. Det finnes lo hovedtyper; 
analoge (f.eks. VGA) og digitale (EGA). De mest 
avanserte skjermene (Multisync) kan tilpasse 
seg flere forskjellige standarder. 

Sentralenhet 
Dette er "selve maskinen", Inne i denne finner 
du mikroprosessor, hukommelse, diskettstasjon 
og andre ting som er nevnt til høyre. Ofte kalles 
sentralenheten for CPU (forkortelse for "Central 
Processing Unit"), Mange sentralenheter har 
god plass til utvidelser internt. F.eks. kan du 
sette inn ekstra hukommelse, harddisk eller 
diskettstasjon. 

Tastatur 

Mus 
For å enkelt kunne peke p et bestemt punkt på 
skjermen, kan du bruke en mus. Dette er en 
liten "dings" som er forbundet til datamaski
nen med en ledning. Når musa nyttes rundt 
om på bordet, nyttes samtidig en pil rundt 
om på skjermen. Musa har to eller tre knap-
per man kan trykke på for å "velge" ting på skjer-

Skriver 
Hvis man ikke har en skriver, begrenses maskinens 
nytteverdi fordi det man jobber med kun kan vises på 
skjermen. For eksempel er tekstbehandling uten en 
skriver ikke spesielt nyttig. Hvis du har skriver, kiln du 
f.eks. skrive ut brev, tegninger, merkelapper, databaser o.l. Se 
forøvrig artikkelen om skrivere p side 15. 

Joystick 
En slags styrespak som ofte brukes til dataspill. På en MS-DOS kom- � 
patibel PC må man ofte seHe inn et eget kort for å bruke joystick, 
men på f.eks. Amiga 500 og Commodore 64 er joystick-inngang stan-
dard. De finnes i mange forskjellige prisgrupper og kvaliteter, men 
du bør være klar over at kraften man bruker på å betjene joysticken 
øker dramatisk etterhvert som spillet blir mer og mer engasjerende. 
Kjøp derfor noe som holder en stund� 
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Innsiden 
Mikraprasessor 
Dette er selve "hjernen". Mikroprosessoren er en 
liten brikke som kan utføre en mengde forskjellige 
instruksjoner, som f.eks. å legge sammen to tall, 
eller flytte informasjon fra en plass i hukommelsen 
til et annen. Det er hovedsaklig mikroprosessorens 
kapasitet sombestemmer hvor rask maskinen er, og 
dyre, avanserte maskiner har som regel en raskere 
og mer avansert mikroprosessor enn rimeligere 
modeller. 

Minne 
"RAM" er en forkortelse for "Random Access 
Memory". Dette er datamaskinens minne, der den 
blant annet har programmene mens de utføres. Jo 
mer RAM maskinen har, jo større og mer krevende 
programmer kan den kjøre. Du bør alltid huske at 
det som ligger i RAM forsvinner når du slår av 
maskinen. 

Diskettstaslon 
En diskett er en innkapslet, roterende plastskive 
som kan lagre infonnasjon i fonn av magnetiske 
signaler, på nesten samme måte som et kassettbånd. 
For å lese fra og skrive til disketter, trenger du en 
diskettstasjon. De aller fleste datamaskiner har min
st en slik, da det ellers ville være vanskelig å få pro
gram og data inn i maskinen. Det finnes to forskjel
lige størrelser: 3,5 tommer og 5,25 tommer. Nå erdet 
mest vanlig med 3,5 toms disketter. 

Harddisk 
En harddisk fungerer i prinsippet på samme måte 
som en diskett, men den står fast montert inne i 
maskinen og er mye raskere. Dessuten har den 
mange ganger større kapasitet enn en diskett. 
Mange store program krever harddisk for å fungere 
tilfredsstillende 

Ekspanslonsspar 
For at du enkelt skal kunne utvide maskinen etter
hvert som behovet melder seg er de fleste 
maskinene utstyrt med interne kontakter der du 
kan sette inn utvidelseskort. 

Strømforsyning 
Elektronikken i en datamaskin trenger som regel 5 
og 12 volt, og strømforsyningen omfonner 
nettspenningen (220 volt) til disse spenningene. 
Strømforsyningen kan være inne i selve sentralen
heten, eller som en ekstern boks (Amiga 5(0) 

Inn og utganger 
For at du skal kunne koble til skrivere, modem, 
mus, tastatur etc. har datamaskinene en serie kon
takter som vanligvis er plassert på sentralenhetens 
bakside. Det finnes forskjellige typer kontakter, så 
når du kjøper kabler eller ekstrautstyr må du sjekke 
at du kjøper riktig type. 

Operativsystem 
For at du på en enkel måte skal kunne kommuni
sere med mikroprosessoren, diskettstasjonen og de 
andre elementene i dataanlegget, har alle datama
skiner et operativsystem. Dette er en serie program 
som utfører de grunnleggende funksjonene i maski
nen. Når du kjører et program, bruker dette pro
grammet disse rutinene. 
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A l  a b e t s k  o r d l i s t e 

Ord & 
uttrykk 

Aksesstid 
Den gjennomsnittlige søketiden for en 
harddisk, dvs. den tiden det tar for den har 
funnet fram til det "riktige" stedet p� hard
disken. MMes i millisekund (ms). 

AmigaDOS 
Operativsystem for datamaskinen Amiga. 

ASCII 
En forkortelse for "American Stand,ud 
(ode for Information Interchange". Stan
dard for organiseringen av skrifttegn i data
maskiner. 

Backup 
Engelsk ord for sikkerhetskopi. Man bør 
med jevne mellomrom la kopi av program 
og data i tilfelle disketten eller harddisken 
blir ødelagt, eller du sletter noe ved en feil
tagelse. 

Batteriklokke 
En klokke i datamaskinen som har eget bat
teri, slik ilt den fortsetter å gå miT maskinen 
slås av. Dermed "vet" datamaskinen hele 
liden hva riktig klokke er. 

Baud 
Enhet for angivelse av overføringshastighet 
ved bruk av modem. Litt vanskelig cl for
klare på en forslåelig måle, men i de fleste 
tilfeller vil baud-tallet være lik det antall 
bits soh, overøres pr. sekund. Modem med 
en hastighet pA 2400 baud er svært vanlige 
nå til dags. 

BBS 
Forkortelse for 'Bulletin Baard Service". En 
database du kan ringe til dersom du har el 
modem. P. BBS'en kan du delta i konfer
anser, overføre programvare og sende elek
tronisk poSl lil andre. 

Binær 
D.1tamaskiner kan innerst inne kun regne 
med lo lall: null og en. Dette tallsystemet 
kall� for det binære tallsystem, eller lotalI
systemet. 

BIOS 
Den delen av operativsystemet MS-DOS 
som ligger i ROM. Varierer fra maskin til 
maskin. 

Dntn i hje mme t 

BIT 
En null eller en ener i det binære tallsystem 
kalles for en BIT (Binary digIT). 

BYTE 
Et tall i det binære tallsystem som består av 
"'te BITs. 

CD-ROM 
En CD-plate som inneholder data som kiln 
brukes av en datamaskin, som f.eks. en 
CDTV-applikasjon. Du kan ikke selv lagre 
noe på en CD-ROM-plate (ROM = Read 
Only Memory). 

CDlV 
En ny generasjon CD-spillere som også kan 
lese CD-ROM. Se artikkel side 18. 

Centronics 
Standard for parallell overføring av data, 
ofte brukt mellom datamaskiner og skri-

Database 
Program for registrering, sortering og be
handling av informasjon. 

Desktop Publishing 
Produksjon av trykksak-orginiller o.l. ved 
hjelp av en datamaskin. For å drive med 
Desktop Publishing trenger du ihvertfall en 
datamaskin, en skriver og et desklop pub
lishing-program. Aktuelt tilleggsutstyr er 
f.eks. et iIlustrasjonsprogr;un og en scanner. 

Directory 
Informasjon som lagres på disketter og 
harddisker kan grupperes i forskjellige 
områder. Et slikt område kalles ofte el di
reclory. 

Diskett 
Innkapslet magnetbelagl plastskive som 
kan brukes til lagring av data. Finnes i flere 
størrelser, men de mest vanlige er 3.5 tom
mer og 5.25 lommer. Selv om disketter har 
samme fysiske størrelse, er det ikke sikkert 
at alle maskiner kan lese dem, da det eksis
terer flere forskjellige formater. For eksem
pel bruker både Commodore PC sa-Il l  og 
Amiga 500 3.5 toms disketter, men de har 
ikke samme lagringsformat. 
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DMA 
Forkortelse for "Direct Memory Access", en 
leknologi som gjør at man kan flytte data i 
hukommelsen uten A bruke mikroproses
soren. 

EGA 
Grafikkstandard for PC'er ("Enhanced 
Graphics Adapter"). 

Fil 
Når du f.eks. har laget en tegning i el tegne
program og lagrer denne pA en diskett, la
gres den som en fil. En fil er en samling 
data som ligger på en harddisk eller diskett, 
og som har et eget navn. Dette navnet 
kalles filnavnet, og nAr du lister ut innhold
et på disketten/harddisken er det fil
navnene du ser. 

Funksjonstaster 
Mclnge tastatur har en rekke laster som kan 
tillegges spesielle funksjoner i program. 
Disse tastene kalles funksjonstaster, og he
ter ofte Fl, F2, F3 osv. 

Genlock 
Enhet som gjør at grafikken pc skjermen 
kan blandes med et videosignal fra f.eks. en 
videospiller eller el videokamera. Se ar
tikkelen om data og video. 

IDE 
Forkortelse for "Integrated Drive Electron
ics". En type harddiskkontrollere der 
mesteparten av elektronikken sitter på selve 
harddisken. 

Ikon 
I f.eks. Windows 3.0 for PC og Workbench 
for Amiga, får du pA skjermen fram symboler for de programmene og filene som er 
tilgjengelige. Et slikt symbol ki!lles et ikol/. 
Interaktiv 
EI interaktivt program, er slik at program
mets gang kan påvirkes av brukeren. 

Interface 
På norsk brukes ofte ordet "grensesnitt" i 
sledet, og det betegner som oftest en fysisk 
tilkoblingsmulighet. Skrivere kobles som 
regel til maskinens CClllrollics-illler!næ, og 
hvis du skal koble en synthesizer til maski
nen, må du ha et MI DI-interface. 

Kickstart 
En del av Amiga's operativsystem som lig
ger i ROM. 

Kompatibilitet 
Hvis to datamaskiner er kompatible, betyr 
del at de kan kjøre de S<1lnme programmene 
og lese de Sc:lmme diskettene. Ordet er ofte 
brukt i sammenhengen MS-DOS kompati
bel, som betegner om maskinen kan benytte 
det meget utbredte operativsystemet MS
DOS. 

Laptop 
Lilen, lell datamaskin med innebygd 
skjerm. Går på batteri og k'lIl tas med over
alt, som f.eks. Commodore C286-LT. 



Matematisk prosessor 
En prosessor som er spesiallaget for mate
matiske utregninger. 

MB 
Forkortelse for Mega byte 

Megabyte 
Circa en million bytes (1 .048.576 for å være 
nøyaktig), 

MHz 
Uttales "megahertz", og er en benevnelse 
for antall millioner svingninger pr. sekund. 
MHz brukes ofte for å angi mikroproses
sorens hastighet, som et mål på hvor mange 
millioner klokkepulser pr. sekund mikro
prosessoren går på (klokkefrekvens). For 
maskiner med samme type mikroprosessor, 
vil den maskinen som har høyest klokke
frekvens være den raskeste. 

MIDI 
Forkortelse for "Music Instrument Digital 
Interface", som er en standard for kommu
nikasjon mellom datamaskiner og 
musikkinstrumenter. 

Modem 
Enhet som gjør det mulig å overføre data 
over telenettet, som f.eks. å kommunisere 
med en BBS. Hastigheten måles i baud. 

Modulator 
Enhet som omformer datamaskinens RGB· 
signal til et antennesignal, slik at du kan se 
bildet på en vanlig TV. 

Monitor 
Dataskjerm. 

MS-DOS 
Operativsystem utviklet av firmaet 
Microsoft. 

Multimedia 
Presentasjoner eller program som innbefat
ter flere forskjellige media, som f.eks. lyd, 
bilder, film og musikk. 

Multisync 
Betegnelse på en dataskjerm som kan endre 
frekvens for ei tilpasse seg forskjellige stan
darder. 

Multitasking 
Det norske ordet for multitasking er "fler
programkjøring", og dette innebærer at du 
kan kjøre flere program samtidig på en 
datamaskin. Er ikke mulig i alle opera
tivsystem, men er standard på Amiga. 

Nettverk 
System for sammenkobling av flere maskin
er slik at disse kan bruke de samme skri
vere og lagringsenheter, samt utveksle in
formasjon på en rask og effektiv måte. Et 
nettverk består av to hoveddeler; l )  Kabler 
og kort for den fysiske sammenkoblingen 
av maskinene (Eks: Ethernet og Token 
Ring), og 2) programvaren som styrer 
nettverket (Eks: Novell). 

Operativsystem 
Dette er en serie program som utfører de 
grunnleggende funksjonene i maskinen, 
som f.eks. å kopiere filer. Operativsystemet 
følger som regel med maskinen når du 
kjøper den. Eksempel: AmigaDOS og MS
DOS. 

PC 
Forkortelse for "Personal Computer . Som 
regel brukt om MS-DOS-kompatible 
maskiner. 

Periferi utstyr 
Fellesbetegnelse på alt utstyr som er koblet 
til en datamaskin, som f.eks. skriver, mo
dem, scanner o.l. 

Postscript 
Sidebeskrivelsesspråk som blant annet 
brukes i laserskrivere beregnet på Desktop 
Publishing. 

Program 
En datamaskin er i utgangspunktet helt 
"blank" når du slår den på. Når du skal 
gjøre noe med den, f.eks. spille et spill eller 
skrive et brev, må du hente inn et program 
fra harddisken eller diskettstasjonen. Pro
grammet består av en serie instruksjoner 
som utføres av maskinens mikroprosessor. 

Programmeringsspråk 
Hvis du skal lage et program selv, trenger 
du et programmeringsspråk. Programmer
ingsspråket består forenklet sett av et ut
valg kommandoer som du kan sette sam
men på en slik måte at maskinen gjør det 
du ønsker at den skal gjøre. Eksempler: BA
SIC, Pascal, AMOS, C. 

Regneark 
Et program som kan brukes til å sette opp 
budsjetter, oversikter og kalkulasjoner. 

RGB 
Rød, Grønn og Blå. Betegnelsen brukes ofte 
i forbindelse med dataskjermer, og forteller 
i den 8<lmmenheng at bildet overføres til 
skjermen som tre separate signal. 

ROM 
Forkortelse for "Read Only Me:.mory" Dette 
er hukommelse som inneholder program 
som ikke forsvinner når maskinen slås av, 
og som ikke kan brukes til å lagre egne pro
gram. Det som ligger i ROM er "brent" inn i 
kretsene og kan ikke slettes, og ofte ligger 
deler av operntivsystemet i ROM. 

RS-232 
Standard for seriell overføring av data. 

Rullegardinmeny 
Moderne operativsystem og program er 
som regel meget brukervennlige, og mange 
av disse benytter mus og rullegardinmeny
er. Slike menyer kommer "dettende" ned 
når du peker på menyens tittel, og du kan 
deretter enkelt velge noe fra den. Finnes 
blant annet i Workbench (Amiga) og Win
dows 3.0 (PC). 

l e t t b l a n d i n  

Sampler 
Enhet som kan oversette lyd til digital in· 
formasjon som f.eks. kan behandles av 
datamaskinen. Mange synthesizere benyt
ter samplet lyd, og f.eks. kan Commodore 
Amiga spille samplet lyd i fire kanaler sam
tidig. 

SCSI 
Forkortelse for "Small Computer Systems 
Interface", som er en standard for kommu
nikasjon mellom datamaskiner og periferi
utstyr. 

Scanner 
Enhet som brukes til å overføre papirbilder 
til datagrafikk. Finnes både i farge· og 
sort/hvitt-versjoner 

SVGA 
Forkortelse for "Super Video Graphics 
Array", grafikkstandard for MS-DOS
kompatible PCer 

Tekstbehandling 
Program for skriving og redigering av tekst. 

Traktormater 
En skriver som har traktormater, kan benyt
te listepapir. Dette er papir som er sammen
hengende, er preforert i f.eks. A4-størrelse, 
og har huller langs kanten. Skriverens trak
tormater har tannhjul med tenner som pass· 
er inn i disse hullene, noe som gir en meget 
stabil og nøyaktig papirhåndtering. 

UNIX 
Operativsystem som hovedsaklig brukes av 
større datamaskiner. 

VGA 
Grafikkstandard for MS-DOS kompatible 
datamaskiner ("Video Graphics Array"). 

Virus 
Program som kommer inn i datamaskinen, 
og som kopierer seg inn i filer eller ut på 
harddisker og disketter. Et virusprogram 
kan ofte gjøre stor skade, og de kan også 
være vanskelige å bli kvitt. Den enkleste 
måten å unngå virus på, er å skrivebeskytte 
alle diskettene dine, og ikke låne ut disket
ter til andre eller låne disketter hos andre. 
Ellers bør du for sikkerhets skyld sjekke 
diskettene dine med jevne mellomrom. Det 
finnes program som kan fjerne virus, ofte 
kalt "viruskilIere" 

WYSIWYG 
Forkortelse for "What Vou See Is What You 
Get", og dette betegner program som er slik 
at det du ser på skjermen er veldig likt det 
som kommer ut på skriveren. Betegnelsen 
brukes ofte om f.eks. tekstbehandlere og 
desktop publishing-program. 
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Spar tid 
og penger 

med DataPow .... m.tod.n 
kan du jobbe m.ns du l_rer 

En meget effektiv læremetode: teori og 
praksis blir ett! Du bruker eksempler direkte 
fra egen arbeidssituasjon. Dette gjør læringen 
raskere og ekstra spennende. Samtidig får du 

mange nyttige tips til egne arbeidsrutiner! 

Våre kurs består ganske 
enkeh av en lærebok med 

øvingsdiskett. Brukt sammen, 
oppnår du en aktiv og lystbetont 

læring. Teksten i boka er lettlest, 
morsomt illustrert og pedagoBisk 

tilrettelagt. 
Om du alikevel står fast, kan 

du benytte deg av vår veiledning 
pr. telefon,- direkte fra DataPower. 

Alt dette inngår i et DataPower-kurs: 
• Lærebok. En studiebok på norsk som 
setter deg inn i bruken av programmet 

• Diskett. En øvingsdiskett med praktiske 
oppgaver og fasitsvar. 

• Telefonservice. Personlig veiledning. 

• Oppslagsverk. Stikkordsregister og 
komrnandoregister gjør det lett å 

TIlsanunen gir dette trygghet repetere. 

Sats på kvalitet! 
FM d sikre k�itet.efI 

et 
L�r DataPower \l11II� __ �. 
.... rbeiå ",ed ",

nært sa_ /. PMtører. programvarellll$ ,'" . 

\ • Kursbevis. 
\ • Fleksibilitet Kurset tas når og hvor 

\ du vil. Jobb i e�t �:��-\----�=-t\c,- - ; 
, WHk ••• _p" �. ; . -�> c; . ,  
I som .... _/ � , '%:..> \ l, ... "". - �. - ' . .  :-'_ \ 

: =--�� , �-":- :-_.1 
. . - � 

I �. �, ::=- � I 

\- ,1.""i:r--/ 1IfI�1't!� 
Seilmakergt. 3 
1700 STEINKJER 

Telefa" 017-65 461 



Forhandlerne 
Commodore Computers har forhandlere i alle landets større byer 

og tettsteder. Dette er en stor fordel, da det er enkelt for deg å 
komme i kontakt med forhandleren, og samtidig er det enklere for 

forhandleren å gi deg den oppfølging du har krav på. 

Hos Commodore-forhandleren vil du finne et bredt utvalg av datamaskiner, alt fra den 
enkleste underholdningsmaskin til den kraftigste hjemmekontor-PC. 

Vi holder kurs for alle våre forhan
dlere, slik at de kan hjelpe deg 
med spørsmål eller med problemer 
som kan oppstå. De er også knyttet 
til våre autoriserte serviceverksted
er som . utfører all service og 
reparasjoner på en rask og pro
fesjonell måte. Dessuten kan du 
ringe vår supportlinje (020-70043), 
som kan hjelpe deg når du står 
fast. 
Til tross for forhandlerenes gode 
kunnskaper og innsikt i data, er 
det enkelte spørsmål det ikke 
finnes fasitsvar på. Det aller viktig
ste spørsmålet er hva du selv 
ønsker å bruke maskinen til. 
Mange ser fordelene ved å eie en 
datamaskin, men tenker ikke på 
hvilke konkrete behov de selv har. 
Ønsker du en maskin til under
holdning og enklere nytteprogram, 
eller skal den brukes til skole- og 
kontorarbeid? Skal hele familien 
bruke den? Når du har tenkt igjen
nom disse spørsmålene er det en-

klere for forhandleren å finne den 
maskintypen som passer best for 
akkurat deg. Pass også på at du 
ikke kjøper en unødvendig dyr og 
flott maskin, men tenk samtidig 
noen år framover. 
Datamaskiner finnes i prisklasser 
fra 1872,- kroner (Commodore 64), 
til flere titusen kroner. Du bør der
for tenke litt på hvor mye penger 
du ønsker å investere i datautstyr. 
Og husk at skjerm, ekstra minne 
og programvare også koster 
penger og må tas med i regne
stykket. Det er tross alt sluttsum
men som teller, og ikke nød
vendigvis hva selve maskinen 
koster. 

Det lønner seg å oppsøke en Com
modoreforhandler, da disse har 
det mest komplette utvalget og 
den bredeste erfaringen innenfor 
hjemmedata. Og du som tenker 
langsiktig - husk at en hjemme
datamaskin er den ideelle julegave! 

Commodore - hvem & hva? 
Commodore Cornputers Norge 
A/S (CCN) ble etablert i 1980, og 
er et datterselskap av et større in
ternasjonalt konsern, - Commo
dore International Ltd. Konsernet 
er i dag et av verdens ledende sel
skaper innenfor personlige data
maskiner, og leverer datamaskiner 
og tilbehør til hjemme-, skole- og 
forretningsmarkedet. Maskintype
ne fordeler seg på Amiga, PC (inkl. 
nettverk) og hjemmedatamaskiner. 
På hjemmedatasiden er CCN 
markedsleder, og på PC-siden vis
er salgstallene en solid annenplass. 
Commodores overordnede mål er 
å produsere høykvalitetsprodukter 
til fornuftige priser. Å kunne til
fredsstille et stadig økende krav til 
driftssikkerhet og brukervenn
lighet er uhyre viktig. 

Forhandlerne 
CCN selger ikke direkte, men gjen
nom et landsdekkende forhandler
apparat. Disse er delt inn i to ho
vedgrupper, en gruppe mot 
næringslivet og en mot privat
markedet. Privatmarkedet dekkes 
av totalt ca. 130 butikker over hele 
landet, og består av to store kjeder, 
Elkjøp Norge og Libris A/S, samt 
forskjellige "datashops", bok
handlere og elektriske forhandlere. 

Produktene 
Commodore er verdens største 
leverandør av datamaskiner til 
hjemmemarkedet, og har over 
mange år bygget opp et godt rykte 
for kvalitet og trygghet kombinert 
med riktig pris. Dagens utvalg av 
Commodore datamaskiner rettet 
mot privatmarkedet, er et av de 
mest komplette på markedet. 
Commodore samarbeider samtidig 
med andre ledende produsenter av 
blant annet programvare og peri
feriutstyr, hvilket sikrer et stort ut
valg av tilleggsutstyr og ny
utviklinger. 
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c o m m o d o r e 

Commodore Computers var 

en av de aller første som 

produserte datamaskiner til 

hjemmebruk. Allerede på 

slu"en av 70-tallet lanserte 

de maskiner som var enkle 

i bruk og gunstig priset. 

Gjennom alle årene som 

har gå" siden da, har 

Commodore kontinuerlig 

utviklet produktspekteret 

for å dekke kundenes 

behov best mulig. 

Dette har resultert i at de i dag kan 
presentere markedets mest kom
plette produktspekter, samt en 
lang og bred erfaring innenfor 
hjemmedata markedet. 
Commodores produkter kan deles 
opp i tre kategorier: Commodore 
64, Amiga og Pc. 

Commodore 64 
er hjemmedatamaskinen for ny
begynneren. Maskinen represen
terer den største hjemmedatasuk
sessen noensinne, både i Norge og 
ellers i verden. Den kan i dag 
fremby verdens største utvalg av 
programvare og tilleggsutstyr. 
Commodore 64 er en god investe
ring og en rimelig inngangsbillett 
til dataverdenen. 

Dala i hjem mel 

Norges mest komplette 
produktspekter ! 

Amiga 
Denne maskinen finnes i en rekke 
modeller, både for hjemmebruk og 
for profesjonelle. Amiga 500 har 
overtatt mye av Commodore 64's 
rolle, noe som skyldes maskinens 
fantastiske grafikk- og lydmu
ligheter. Amiga passer spesielt 
godt for de som vil ha en allsidig 
maskin som er enkel å bruke. Og 
selvfølgelig for de som liker å 
spille! 

Disse maskinene kjenneteg
nes ved at de alle benytter 
operativsystemet MS-DOS, 
som er det mest utbredte i 
dag. Programvareutvalget 
til disse maskinene er enor
mt, og hvis man hovedsak· 
lig er interessert i tekstbe
handling, regnskap, data
baser og andre "matnyttige" 
ting, vil nok en PC være det 
mest fornuftige å kjøpe. 
Utvalget strekker seg helt 
fra enkle modeller som PC 
20-111, til kraftige maskiner 
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som kan brukes til selv de mest 
krevende arbeidsoppgaver. 

For nærmere informasjon, demon
strasjon eller priser, ta kontakt 
med din nærmeste Commodore
forhandler. Hvis du ikke vet hvem 
dette er, kan du se på neste side 
eller ringe Commodore Comput
ers Norge AlS på tlf. (02) 64 81 90. 



C o m m o d o r e 

Velg 
.. � riktig! 

For å gjøre det enklere for deg å finne ut hva slags datamaskin som passer best for deg, har vi laget en over
sikt over de viktigste bruksområdene for en hjemmedatamaskin. Den dekker alt fra ren underholdningsbruk 
til det avanserte hjemmekontor. Vi har gitt dem poeng i fra O til 6, der O betyr al maskinen er uegnet til 
formålet, og 6 betyr at den er perfekt. Merk av de tre viktigste bruksområdene, og legg sammen poengene for 
de maskinene. Den som har høyest poengsum vi i utgangspunktet være best egnet. Nederst på siden finner 
du en liste over Commodore-forhandlere som jobber innenfor privatmarkedet 

'" " c • 

Commodore 64 
Rimelig underholdnings
maskin for nybegynnere. 

Amiga 500 
De" mest populære 
hjemmedatamaskitlctl! 

Amiga 500 mlHD 
Samme som ovenfor, men med 
A590 harddisk. 

PC 20 
Rimelig inngangsbillett til 
PC-verdene,,_ 

PC 286-12 
PC med lopp 
prislyte/sesforho/d. 

C286LT 
Kompokt , kraftig /aptop på bill 3.2 kg. 

386SX-16 
Kraftig maskin for avanserte 
brukere. 
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Abonner nå! Få ditt eget 
regnskapsprogram gratis. 
Se  nærmere på alle fordelene du har som abonnent på PC World Norge 

Regnskapsprogram til en verdi av Kr. 1 95," 
Senaer du inn din bestilling innen 1 4  dager, gir vi deg regnskaps· 
pakken Economica Mini på kiøpet. Med Economica Mini kan du føre 
over· og underkontoer i ønsket antall nivåer. Registrering foregår 
som enkelt bokholderi. Regnskapsdata er beskyttet med passord 
og kryptering. Virusgaranti! 

Spar penger! Som abonnent po PC World Norge vil du hver 
moned fo PC World rett hjem i postkassen. Du sparer Kr. 1 00,· i 
forhold til løssalgsprisen. I tillegg for du 20 nummer av PC World 
Ekspress, 4 Windowsworld, 4 Lotusworld og PC Worlds store 
produktguide, 4 C/World eller 6 Macworld.· Alt dette for Kr. 488,· 

Nyhet! PC World Ekspress. Som abonnent på PC World, 
får du PC World Ekspress gratis annenhver torsdag. I tillegg til 
utfyllende temastoff, tester og produktomtaler som du finner i din 
vanlige utgave av PC World, gir ekspressen deg siste nytt om PC' er, 
nettverk, arbeidsstasjoner og kommunikasjon. 

Helt fornøyd eller pengene tilbake! Vi gir deg en 
komplett kjøpsgaranti. Om PC World mot formodning ikke svarer 
til dine forventninger, gir vi deg tilbake de pengene du har tilgode. 

Lotusworld og Windowsworld. Hvert kvartal følger 
vi opp med egene tema· utgivelser om Lotus · og Windowsprogram· 
mer. I tillegg vil vi overraske deg med spesielle bilag om Unix, 
arbeidsstajoner, nettverk og kommunikasjon. 

PC Worlds produktguide . . Databransjens "gule sider". Hvert 
or for du PCWorlds store produktguide. Her finner du en fullstendig 
oversikt over alle produkter og leverandører po det norske marke· 
det. 

. Maeworld eller C/World i velkomstgave. Som 
ny abonnent for du ogso en gratis velkomstgave. Du kan velge deg 
DAK/DAP·bladet C/World eller Maclntosh·magasinet Macworld. 

1 1  nummer av PC World Norge, PC Worlds store produktguide, 
20 PC World Ekspress, 4 Lotusworld, 4 Windowsworld, 6 Moe' 
world eller 4 C/World, Eeonomieo Mini • •  Alt dette for Kr. 488,· 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
= Ja, jeg vil spare penger og få de mange 
= ekstra fordelene som abonnent 
I o Jeg bestiller l års abonnement på PC World Norge og PC world Ekspress, og betaler Kr. 488,· 
I O Jeg bestiller Computerworld Norge i l år, og betaler Kr. 68S,. 
I O Jeg besh11er begge bladene for Kr. 973,' og sparer Kr. 400,· 
= Navn: HURTIGSVARSPREMIE 
I O Ja jeg vil gjerne ha tilsendt 
I Firma: regnskapsproprammet Economica 
I Stilling: 

Mini så snart I'!I har be!ah. 
I VELKOMSTGAVE I 
I Maskintype/system: O Ja takk, jeg velger .e.l gratis I Adresse: abonnement på MacworId i velkomst· 
I gove. (Verdi kr. 140,·) 
I Postnr./sted: 

I Tlf.: jobb Tlf. priv.: VHKOMSTGAVE Il 
I O Ja takk,iep y�lgerh et gratis 
I TIlbudei gjelder kun nye abonnenler og er gyldig fram li1 31/12·91. abonnement PI! (!World i velkomst· 
I Bestilling pr. Tlt.: 02· 68 80 90. Fax: 02· 57 1888 premie. (Verdi kr. 9S,·) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

• • • • • • • • •  
Kan sendes 
ufrankert i 

Norge. 
IDGNorge 

betaJerporto 

SVARSENDING 
Avtalenr. 11 400012n 

lOG Communications Norge AlS 
Abonnemenlservice 

Tøyen Postkontor 
0686 Oslo 6 
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