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FORENINGEN FOR DATALJERE OG ANVENDELSE AF EDB I UNDERVISNINGEN

METRIC
PROFIL
NATIONALE SELSKABER I
INTERSKANDINAVISK SAMARBEJDE
HVEM ERVI?
SC METRIC A/S blev stittet i maj 1965 i Stockholm. Ca. 1 ar senere blev der etableret
selvstrendige s0stertirmaer i Finland, Norge
og Danmark.
Metric-gruppen genneml0b i den t0lgende
periode en krattig ekspansion - og beskrettiger i dag ca. 300 medarbejdere. Omsretning i 1976: 160 mill. dkr.

HVORDAN KAN VI LEVERE
KVALITETETS-DATAUDSTYR - TI L
MARKEDETS LAVESTE PRISER ?
En at hemmelighederne bag den hurtige
vrekst er at Metric-gruppen samarbejder pa
en lang rrekke omrader. Et handgribeligt
bevis pa dette er den lange rrekke at t0rende
produkter, som vi markedsf0rer.
I forhandlingssituationer med vore udenlandske producenter star vi nemlig strerkt,
fordi Metric-gruppen drekker hele det skandinaviske marked. F.eks. sikrer store rammeordrer os - og dermed vore kunder - dataudstyr til markedets bedste priser.

METR1C 's lokaliteter i N~rum.

HVAD LAVER VI?
I de t0rste ar beskrettigede vi os udelukkende med salg at:
Avancerede elektroniske instrumenter
Elektriske instrumenter
Sprendi ngstorsyni nger
AC-/DC- stabil isatorer
Komponenter
Transformere, m.v.

HVAD MED SERVICE?

For ca. 5 ar siden begyndte vi ogsa at inter- SC METRIC beskrettiger alene i Danmark
essere os for dataudstyr, hvilket har medf0rt ca. 30 uddannede teknikere. Dette betyder
at vi idag markedst0rer et bredt program at vi kan yde hurtig og kvaliticeret service
i ndenfor omraderne:
pa alle deaf os markedst0rte produkter.
Programmerbare borddatamater
HVAD-MED
PROGRAMMERING?
Mini- og microdatamater
SC METRIC har egen programmeringsSkrerm- og skriveterminaler
afdeling hvor der bl.a. er gjort et stort
samt meget andet periteriudstyr.
arbejde med udvikling af vore BASIC-systemer.
METRIC'S DATAAFDELING bidrager saledes i dag med ca. 50% af den samlede HVOR MANGE SKOLESYSTEMER
omsretning - og vi forventer i de kommende tiAR VI LEVERET?
ar en meget krattig ekspansion indentor I hele Skandinavien har vi totalt leveret omdenne sektor.
kring·200 anlreg til alle skoleformer.

DATAUDSTYR FRA ~~METRIC&0~
DATAAFDELINGEN, SKODSBORGVEJ 305, 2850 NIERUM, TLF (02) 80 42 00

Tordenskjolds soldater
Som ny redakt0r for et nyt fagtidsskrift for en ny forening i de
sprendende emner: "Datalrere" og 'J\nvendelse af EDB i undervisningen" havde jeg forventet, at hovedopgaven ville vrere at
sortere, vurdere og planlregge forl0bet af de mange artikler
o. I., der ville indl0be.
Dette er nu det ottende nummer af vort medlemsblad, og hvis
man gav sig til at blade alle 8 numre igennem og notere sig
forfatternavnene til diverse artikler, vii man forsta ovenstaende
overskrift.
Vi har 2-3 trofaste skribenter, der som regel frivilligt kommer
med een eller flere artikler og oftest ud fra egne ideer og uden
alt for megen opfordring. Uden dem ville dette nummer have
vreret srerdeles tyndt, og jeg benytter her lejligheden til at sende jer en tak.
Men hvor er alle I andre henne? Er det korrekt, at en forening hovedsagelig bestar af en formand, en
kasserer og en redakt0r, og nresten alle andre kun betragter sig som nydende medlemmer? Eller er
der blot tale om beskedenhed?
Det har ikke manglet pa opfordringer, og der ma da forega mange sprendende ting rundt omkring.
Vi har efterlyst boganmeldere, filmanmeldere, kompendier, opgavesamlinger, vejledninger m. m.,
og reaktionen har nrermest vreret lig nul.
Idette nummer erder en artikel fra K0benhavns Kommunes Fors0gsafdeling omhandlende de fors0g,
der foregar med anvendelse af EDB i undervisningen. Deter en oversigt, men mon ikke der er hab om
nogle uddybende artikler om de enkelte fors0g til glrede og maske inspiration for flere.
En anden artikel omhandler et fors0gtprojekt indenfor voksenundervisningen i Fyns Amt. Man vii
her ved hjrelp af en nedsat arbejdsgruppe i f0rste omgang fors0ge at kortlregge, indsamle og afpr0ve
det programme!, der allerede findes rundt omkring. I anden omgang kan der blive tale om selv, i samarbejde med faglrerere, at fremstille programmer ti! brug i voksenundervisningens forskellige fag.
Hvis du h0rer ti! dem, der har programmer som anvendes i forbindelse med en undervisningssituation, sa Ires artiklen og f0lg opfordringen deri.
Og skulle du have lyst ti! at sende bladet et par ord om: "Sadan g0r vi", skal du vrere me get velkommen.
Red.

···································~························
Mikrodatamaf Ira Commodore
Det er noget af en balancegang at skrive anmeldelser af mikrodatamater til et blad, der udkommer kvartarligt. Lad det vrere sagt straks: Det
er godt, at vi har bladet! Problemet i forbindelse
med mikrodatamaterne er, at der er en sa kraftig
udvikling pa omradet, at lreseren ma anbefales at
se efter, om der mon skulle vrere kommet en ny,
bedre eller billigere computer siden anmelderen
sendte sine opl0ftede bemrerkninger om sidste
skrig indenfor branchen ti! redakt0ren.

dardudgave, der markedsf0res i Danmark, koster
10.502 kr. incl. moms. Af relevant tilbeh0r til
standardudgaven er der kun casetteband, som
kan fas i Brugsen for en tier. Datamaten er forsynet med skrerm, der maier 23 x 23 cm. Ovenik0bet er der cursor pa skrermen; det betyder
bl. a., at man kan rette og korrigere, hvor man vii,
i den de! af programmet, der star pa skrermen,
uden at skulk skrive hele linjen om.

PET 2001

Sprog

Nar dette er sagt, kan vi godt tage fat pa Commodores PET 2001 computer, der i skrivende stund
er sidste h0jdepunkt indenfor undervisningsrelevante mikrodatamater:
Der er tale om en BASIC-programmerbar datamaskine med et brugerlager pa 7 Kbytes. Den stan-

BASIC-sproget er en god standardudgave. Dets
rrekkevidde kan illustreres ved at nrevne, at
kommandoer som GOSUB, TAB, AND og OR
er med i sproget. Dimensionerede variable kan
vrere bade en- og flerdimensionable, og strengvariablene er ogsa med. Der er ingen nrevne-
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PET 2001

vrerdige begrrensninger i variablernes antal og
navngivning.
BASIC-sproget er udvidet med en rrekke tegn,
med hvilke man kan tegne pa skrermen. Disse kan
benyttes i PRINT-sretninger. Det er ganske imponerende, hvad man kan tegne.
Fejludskrifterne er stort set tilfredsstillende. Den
eneste pafaldende mange! ved BASIC-sproget, jeg
bemrerkede, er, at RENUMBER ikke er med.

Hardware
Casettebandene er nemme at betjene; dog kunne
de udnyttes bedre, hvis der var en treller magen
ti! den, der findes pa mange. bandoptagere.
Tastaturet har den svaghed, at man let kommer
til at ansla to knapper pa een gang; med lidt tilvrenning er dette dog ikke noget stort problem.
Man skal ikke disponere efter at slrebe maskinen frem og tilbage mellem arbejdsplads og hjem
dagligt, selvom den er ligesa let at tilslutte elnettet som br0dristeren. I hvert fald er vregten
20 kg, bredden 42 cm og dybden 47 cm; sa en
ren lommeregner er det jo ikke. Det er isrer kato-

destraler0ret, der vejer godt til. Eftersom elektronikken hverken fylder eller vejer ret meget
i mikrodatamaterne, kunne dimensionerne godt
vrere skaret en de! ned og vregten maske en smule.
Det er udtryk for, at mikroelektroniske komponenter er blevet meget billige, at det i introduktionshreftet anbefales brugeren at abne kassen og
pr0ve, om komponenterne sidder ordentligt
fast, hvis maskinen opforer sig srert. Da det hele
er sa billigt, kan der ikke tegnes service-kontrakt
pa datamaten, men import0ren lover god service
betalt efter regning.
Der vii senere komme linjeskriver og stor floppy
disk til. Disse enheder forventes at komme til
at koste omkring 7000 kr. stykket. De vii givetvis
vrere meget nyttige at have i undervisningssammenhrenge.
At datamaten regner langsommere end de maskiner, seminarierne rader over nu, skulle nreppe
g0re noget; der vii i reglen ikke blive behov for
at udfore omfattende regnearbejde i skolen.

Anvendelser
Maskinen kan anvendes mange andre steder end
i skolesektoren, f. eks. til bogforing og lagerforing. Pa skoler kan den bruges bade til datalrere,
ti! programmeret undervisning i en Jang rrekke
fag incl. sprogfagene, som hjrelpemiddel pa andre
omrader i fagene og i administrationen.
Nar maskiner med disse muligheder udbydes til
en sa lav pris, sker det ikke lrengere gennem
EDB-firmaer. Ligesom lommeregnere finder de
vej ind i forretninger, der har mange flere kunder
end EDB-firmaerne.

Helhedsindtryk
Alt i alt betegner PET-computeren et prent
fremskridt pa EDB-omradet. Den er sa billig og
sa bredt anvendelig, at den afgjort kan anbefales
til k0b pa skolerne.
Det ma vrere klart, at med den dynamiske udvikling, der sker pa mikrocomputer-omradet, vii
de 0konomiske problemer ved anskaffelsen af
EDB-udstyr til skolerne snart vrere af mindre betydning.
Derfor: K0b en eller flere mikrodatamater og
lad en bredere kreds af lrerere fa del i dine undervisningserfaringer med den!
Peter B. Yde

•••
NYEB0GER

Et eksempel pd anvendelse af de grafiske tegn til et statistisk diagram.

4

H.B. Hansen, Ole Caprani, Frank Jensen:
PROGRAMMERING OG PROBLEML0SNING
- grundbog i datalrere
er netop udkommet pa Gyldendals Forlag.

Et simpelt grafisk system i COMAL
Af H. B. HANSEN

Roskilde
Universitetscen ters datalogiafdeling
rader over et RC 7000-system, hvortil der blandt
andet er koblet en grafisk ska:rm af typen Tektronix 4012 med tilh0rende plotter af typen
Tektronix 4662. For at im0dekomme et 0nske
blandt systemets brugere om at kunne bruge
disse grafiske faciliteter ved programmering i
Basic eller Comal, har jeg udviklet en simpel standardpakke til grafisk databehandling i Comal.
Da grafisk udstyr bliver billigere og billigere
kan man forudse, at flere og flere skoler vil overveje af anskaffe sadant udstyr, og jeg vil derfor
geme stille den foreliggende programpakke til
radighed for interesserede. Programmeme er
skrevet i Comal med undtagelse af en enkelt
subrutine, der er leveret af A/S Regnecentralen.
Dette g0r det muligt at la:se programmerne og
a:ndre i dem pa en nem made, saledes at man f.
eks. kan omprogrammere systemet ti! andet udstyr.
I det f0lgende giver jeg en kort beskrivelse af
systemet med eksempler pa dets anvendelse.

Programmeringstekniske overvejelser
Systemet er som sagt programmeret i Comal, idet
der findes en procedure for hver funktion. Da
Comalprocedurer imidlertid ikke kan behandle
formelle parametre, har det va:ret n0dvendigt at
indf0re reserverede navne for de variable som
systemet betjener sig af. For at formindske
risikoen for uheldige navnesammenfald mellem
systemets og brugerens variabelnavne, har jeg
valgt f0lgende konvention ved valget af navne:
1} De standardvariable, som brugeren ska! kende
for at benytte systemet, har sa vidt muligt
mundrette og/eller mnemotekniske engelske
navne. Herved fremtra:der de overfor en
dansk bruger som en de! af Comal-systemet.
2) Systemets inteme variable begynder alle med
bogstavet 0, som ikke findes pa den grafiske
ska:rms tastatur. Dette forhindrer brugeren i
at bruge tilsvarende navne ved interaktiv brug
af systemet.

Skrermkoordinater og problemkoordinater
Det mest fundamentale begreb i systemet er rammen. Den definerer det omrade af ska:rmen, indenfor hvilket der ska! tegnes, og fastla:gges ved
hja:lp af fire standardvariable, der angiver rammens lodrette ogvandrette begra:nsninger udtrykt
i ska:rmkoordinater. De fire variablehedder LEFT
RIGHT, BOTTOM og TOP, og ved at a:ndr~

pa dem kan man g0re rammen stor ell er lille,
samt flytte den rundt paska:rmen. For Tektronix
4012 ska! det blot ga:lde at:
O<.= LEFT(RIGHT(= 1023
O<= BOTTOM(TOP<= 779
idet der er 1024*780 punkter pa ska:rmen.
Man kan kun tegne indenfor den 0jeblikkelige
ramme. Fors0ger man at tegne udenfor, vil systemet ska:re det overfl0dige va:k.
Nu ville det jo va:re meget upraktisk, hvis man
hele tiden skulle regne i ska:rmkoordinater, og
derfor associeres der et sa:dvanligt retvinklet
koordinatsystem med rammen. I dette koordinatsystem kan man regne i problemkoordinater,
som man selv definerer ved hja:lp af yderligere
fire standardvariable: XMIN, XMAX, YMIN og
YMAX, svarende til henholdsvis LEFT, RIGHT,
BOTTOM og TOP. Ved at a:ndre pa disse fire
problemvariable kan man altsa fa tegnet en og
samme figur stor eller lille inden for samme
ramme.
Et punkt i problemkoordinatsystemet angives
ved sine koordinater, som er yderligere to standardvariable: X og Y. Tegning af en streg pa ska:rmen
sker ved at give X og Y passende va:rdier, og
derefter kalde proceduren DRAW. Herved tegnes en streg fra det punkt, hvor ska:rmen sidst
blev fa:rdig (det l0bende punkt}, og til punktet
med problemkoordinater X og Y. Systemet
regner selv problemkoordinateme om ti! ska:rmkoordinater, sa nar man har defineret sin ramme
kan man i princippet glemme alt om ska:rmkoor~
dinater.
For at g0re systemet mere fleksibelt findes der
endnu en standardvariabel, der indgar i koordinatberegningen. Dens navn er ROTA, og dens
va:rdi fortolkes som en vinkel i grader. Virkningen
er at punktet (X,Y} drejes ROTA grader om problemkoordinatsystemets nulpunkt, inden stregen
fra det l0bende punkt tegnes.

Trykning af tekst
Ska:rmen kan va:re i to modi: grafmodus og alfamodus. I alfamodus virker den som en ganske
almindelig alfanumerisk dataska:rm, og man kan
da trykke tegn pa den ved hja:lp af Comals
PRINT-sa:tning. Trykning af tekst eller talva:rdier
sker derfor ved at skifte til alfamodus, og derefter
trykke pa sa:dvanlig vis. Der er dog en enkelt
komplikation, nemlig at nian ska! kunne styre
det sted pa ska:rmen hvor teksten eller tallet
bliver trykt. Man vil formentlig ofte have brug
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for at trykke udenfor rammen, sa <let skal altsa
vrere muligt i systemet.
Ved hjrelp af standardvariablen MARGIN kan
man styre try kningen indenfor den linie, hvor
skrermen befinder sig, ved skiftet fra grafmodus
til alfamodus. Hvis MARGIN=O bliver teksten
trykt fra det sted, det l0bende punkt angiver, og
hvis M~RGIN=l flyttes teksten ud til venstre pa
skrermen uden at der skiftes linie.
For at g0re det muligt at vrelge det l0bende
punkt helt frit findes der desuden en procedure,
MOVEABS, der flytter det l0bende punkt ti!
det skrermpunkt, der har skrermkoordinateme
(X,Y) uden at tegne. MOVEABS fortolker altsa
X og Y som skrermkoordinater, i modsretning ti!
de 0vrige procedurer i systemet, og der sker overhovedet ingen koordinattransformation, nar man
bruger MOVEABS.

MOVEABS: Flytter det l0bende punkt ti! det
punkt der har skrermkoordinater X
og Y. Her fortolkes X og Y altsa som
absolutte skrermkoordinater.
SHIFT:

Skifter modus. Den variable ALPHA
far vrerdien 0, hvis der skiftes ti!
grafmodus, og vrerdien 1, hvis der
skiftes ti! alfamodus. Alie systemets grafiske procedurer tester selv
pa ALPHA, og skifter om n0dvendigt ti! grafmodus. For brugeren
er et kald af SHIFT derfor i almindelighed ensbetydende med et skift
ti! alfamodus. Er man i tvivl kan
man teste pa ALPHA inden kald af
SHIFT.

PLOTON:

Forbinder plotteren med skrermen.
Plotteren vii herefter tegne en kopi
af det der tegnes pa skrermen.

PLOTOFF:

Afbryder forbindelsen ti! plotteren.

Det todimensionale system
Systemet ti! tegning af plane figurer fylder ialt
114 Comal-linier, og der anvendes ikke indicerede
variable i systemet. Det forholdsvis ringe omfang
skulle derfor g0re systemet anvendeligt pa selv
ret sma konfigurationer. Dette har vreret et af de
vigtigste designkriterier. Systemet indeholder
folgende procedurer:
ERASE:

Sletter skrermen, vrelger alfamodus
og sretter l0bende punkt i 0verste
venstre hj0me. Desuden oprettes en
ramme der omfatter hele skrermen.

SCALE:

Opretteretproblemkoordinatsystem
svarende ti! den 0jeblikkelige ramme
samt vrerdieme af XMIN, XMAX,
YMIN og YMAX.

RIM:

Tegner begrrensningeme for den 0jeblikkelige ramme .

DRAW:

Tegner en ret linie mellem det
l0be~de punkt og punktet med problemkoordinater X og Y, evt.
drejet ROTA grader om koordinatsystemets nulpunkt. Kun den de! af
linien, der ligger inden for den 0jeblikkelige ram me, tegnes.

MOVE:

Udskifter det l0bende punkt med
det punkt, der har problemkoordinateme X og Y, evt. drejet ROT A
grader om koordinatsystemets nulpunkt. Punktet (X,Y) bliver altsa
nyt l0bende punkt, hvis ROTA=O.

AXES:

Tegner akseme i problemkoordinatsystemet med delestreger pa akseme
svarende ti! de 0jeblikkelige vrerdier af X og Y. Her fortolkes X og
Y altsa som enheder pa akseme.
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Tegning af en regula:r polygon
Jeg vii vise anvendelsen af systemet ved hjrelp
af tre eksempler. Det forste eksempel viser, hvordan rammen kan flyttes rundt pa skrermen, det
andet hvordan en figurs st0rrelse kan rendres, og
det tredie viser diagramtegning og trykning af
tekst. Til de to forste eksempler har jeg brug for
at tegne henholdsvis en trekant og en firkant. J eg
vii derfor udvikle en procedure, der kan tegne
en regulrer N-kant.
Jeg trenker mig en regulrer N-kant, der er
indskrevet i enhedscirklen, og som har en kant
parallel med Y -aksen. Polygonen bestar altsa af
N lige lange korder i enhedscirklen . Hver af disse
korder sprender over en bue pa V=360/N grader,
og man kan tegne hele polygonen ved simpelthen
at tegne den forste side (den der er parallel med
Y-aksen) ialt N gange, idet man drejer den vinklen V mellem hver gang man tegner den. Dette er
ideen bag proceduren POLYGON, der kan ses i
program 1 fra linie 1040 ti! linie 1120.
I linie 1050 beregnes forst vinklen V, og derefter det halve af V udtrykt i radianer (deter U) .
X og Y bliver da koordinateme for nederste
punkt af forste side i polygonen, og i linie 1060
flyttes det l0bende punkt hertil. Nu skiftes Y op
til det 0verste punkt for siden (Iiniel070), og
man gar ind i en l0kke, der tegner siden N gange,
idet ROT A for0ges med V mellem hver gang.
Det er vigtigt at vide for forstaelsen af algoritmen,
at X og Y ikke rendres af DRAW, men at det 10bende punkt efter hvert kald af DRAW har rendret sig som folge af modifikationen med ROT A.
Naturligvis kan man ogsa programmere tegning af
figurer pa en betydeligt mere naiv made, men
denne algoritme demonstrerer brugen af ROT A
i systemet.

Program 1.

.tEndring af malestoksforhold
I program 2 udnyttes POLYGON til at tegne en
he! mrengde firkanter inden i hinanden. Der defineres en ramme i linie 30, og i linie 40 tegnes
den. L0kken fra linie 60 ti! 95 tegner ialt 20
firkan ter, idet problemkoordinatsystemets malestoksforhold rendres for hver tegning (Iinie 60).
Da POLYGON jo altid tegner en "enhedsfirkant" betyder dette, at de firkanter, der tegnes,
bliver st0rre og st0rre, som vist pa fig. 2 (malestokken bliver jo mindre og mindre som f0lge af
linie 60 og 70 i programmet) . Fig 2 viser ogsa at
sytemet automatisk undertrykker tegning af de
dele af firkanteme, der Jigger uden for rammen.

Fig . 1.

Tegning af diagram med tekst
Flytning af figurer
Proceduren STJERNE i linie 1000 til 1030 i
program 1 viser nu, hvordan POLYGON kan udnyttes til at tegne en stjeme. Man sretter N=3 og
tegner derefter to trekanter der er drejet 60 grader
i forhold ti! hinanden.
Hele program 1 viser, hvordan man kan flytte
en sadan stjeme omkring pa skrermen. Det sker
ved at variere TOP, BOTTOM og LEFT, RIGHT
i to l0kker inden i hinanden (linie 70 til 140).
Det, der sker, er, at en ramme pa 200~200 skrempunkter flyttes systematisk rundt pa skrermen.
For hver flytning oprettes et problemkoordinatsystem i rammen (Iinie 110), med et koordinatinterval pa -1 <= X <= + 1 og -1 = Y = + 1
(Iinie 60).
Linie 10 henter det grafiske system fra baggrundslager, og de 0vrige Iinier i programmet
taler for sig selv. Resultatet af en k0rsel ses pa
fig 1.

<

Program 3 er et eksempel pa, hvordan systemet
kan udnyttes til tegning af diagrammer. Der er

<

Fig . 2.
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800 105
0020
8 030
040
0050
OOoO
0870
0 80
0090
0095
0097
0100
ooo
010
020
1030
1040
1050
lOoO
1818

t

ENTER " PLUT3"
EXEC PLOTUN
EXEC ERASE
LET BOTTOM:1001 TOP=bOOJ LEFT=lOOJ RIGHT:bOO
EXEC RIM
FOR K:1 TU 20
LET XMlN=• l O/KJ XMAX:10/ KJ YMIN=•lO/KJ YMAX=lO/ K
EXEC SCA LE
LET N=4J ROTA=45
EXEC POLYGO N
NEXT K
EXEC PLOT OFF
STOP
PROC POLYG ON
LET V•3b0 / NJ U=S YS( l 4)/NJ X=COS( U)J Y=•S l N(U)
EXEC MO VE
LET 1••Y
FO R •1 TON
EXEC DRA W
LET R U TA=R OTA ♦ V
EN~~~6C I

Prog ram 2.

~8}8 f~~E ~U~~ ~s+~2, 2 >

g0050
gj~ liig
i~~~~~NHY
READ X Y

00 ~0 LEJ Na6, Pl•OI P2•0J Ql=OI Q2:0J XMAX•XI XMIN=x, YMAX=YI YMIN=Y
0070 WH LE X<1E+08 DO
00 80
~ET N•N+ll PUNKTCN,l)=XI PUNKT(N,2)•Y
ET Pl•P +XI P2=P2+X•XI Ql:Ql+YJ Q2:Q2+X•Y
8 090
oo
F X>XMAX THEN LET XMAX=X
0 iO
If X<XMIN THEN LET XMIN•X
0 0
IF Y>YMAX THEN LET YMAX•Y
0 0
IF Y<YMIN THEN LET YMIN•Y
READ x,Y
0 50 ENDWHILE
~M~~c,Neix~i~>:=r'~f~~i~+1~Ai~~i ~=1~!:r~r~~x~l~{~ YMAX••INTC•YMAX)
0 80 LEf LEFT•SOOJ RIGHT= 0001 BUTTOM:{01 TOP•510
0 90 EXEC SCALE
00 LET X•ENHXI Y=ENHY
210 EXEC AXES
0220 FOR I•l TUN
8~i8
~iT x=bu~KTCI,1>, Y•PUNKTCI,2>

t

ol o

sl,g tEl

8

ozso

OioO
0 70
0 80
81 98
0
0 10
0320
0330
8140

o

hff oRXw

NEXT I
LET X=XMINI Y=A•X+B
EXEC MOVE
LET X•XMAXI Y=A•X+B
EXEC DRAW
LEi X:101 V=bOO
EX C MOVEABS
EX C SHIFT
HER KAN KOMME UVERSKRIFT OG LIGNENOE"
PRINT 11
400
EXEC SHIFT
PRINT
PRINT 11 TlL VENSTRE FOR KURVEN KAN MAN"
PRINT 11 ANfQRE TEKST OM MAALEENHEDER MlVg"
PRINT "MAN SKAL BLOT HUSKE AT ET ANSL G
PR NT "SVARER TIL 14 GRAFISKE PUNKTER,"
EX C PLOTUFF
STOP
DATA
DATA ~3,3~3,5,3,5 1 4,5,5,5,5,b,b,7,b,75,8,7,8,3,7,l,•1,1
iEioA,o

~g k~tcx~a~t.is

0 70
0375
0380
0390
0400
4!0
4 5
04 O
0 0

8
ogo

lgig g~1: 1,1
Program 3.
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HER KAN KOMME OVERSKRIFT OG LIGNENDE

TIL VENSTRE FOR KURVEN KAN MAN
ANFQRE TEKST OM MAALEENHEDER M.V.
MAN SKAL BLOT HUSKE AT ET ANSLAG
SVARER TIL 14 GRAFISKE PUNKTER.

Fig.3.

tale om et program, der med givne punkter (i
form af talpar) som inddata, tegner den "bedste"
rette linie gennem disse.
I linie 40 lreses enheden for henholdsvis Xaksen og Y-aksen. Derefter gar man ind i en beregning af parametrene A og B i ligningen:
Y =A•X+ B
efter mindste kvadraters metode ud fra de indlreste talpar X, Y. Det er forudsat (i linie 7 0)
at alle X'er er mindre end 100 millioner, og dette
tal er anvendt som stoppeklods for indlresningsl0kken (se linie 7000).
Selve indlresningsl0kken gar fra linie 70 ti!
linie 150 og indeholder - foruden beregning af
summer og produktsummer af de indlreste
st0rrelser - en beregning af de minimale og maksimale indlreste ta! (linielOO ti! 130) . De indlreste
punkter gemmes i tabellen PUNKT (linie 80).
I linie 160 beregnes A og B, og i linie 170
b estemmes passende grrenser for det problemkoordinatsystem, der ska! bruges ved afbildningen. Linie 180 og 190 afsretter plads ti! tegningen pa skrermen , og selve koordinatsystemet
tegnes i linie 200 og 210.
L0kken fra linie 220 ti! linie 260 s0rger for, at
de indlreste punkter bliver afsat i diagrammet.
Lreg mrerke ti!, at man kan afsrette et punkt ved
MOVE efterfulgt af DRAW.
Endelig tegnes selve den rette linie i linie
270 ti! 300.
Resten af programmet viser, hvordan man ved
hjrelp af MOVEABS og SHIFT kan flytte det 10bende punkt rundt pa skrermen, saledes at man
kan trykke tekster passende steder.
Resultatet af en k0rsel ses pa fig 3.

jektion fra et 0jepunkt med koordinater (EYEX,
EYEY, EYEZ} pa XY-planen. Z-aksen trenkes
altsa at sta vinkelret pa skrermplanen og at pege
ud imod beskueren, og 0jepunktet skal ligge i beskuerens halvrum.
Den lidt usredvanlige orientering af koordinatsystemet er valgt for at kunne g0re programmet sa kort som muligt. Den tredimensionelle
overbygning fylder ialt 34 Comal-linier.
Der er folgende procedurer i systemet:
DRAW3:

Tegner billedet af en vektor fra det
l0bende punkt ti! punktet med virkelige koordinater (X,Y ,Z).
MOVE3:
Som DRAW3, men vektoren er
usynlig.
HORIZON: Tegner horisonten svarende ti! den
0jeblikkelige placering af 0jepunktei:.
AXES3:
Tegner billedet af det tredimensionelle koordinatsystem med delestreger pa akseme svarende ti! de
0jeblikkelige vrerdier af X, Y og Z.
Ved tegning af X-aksen og Y-aksen
benyttes XMIN, XMAX, YMIN og
YMAX som begrrensning af billedet,
men da billedet af Z-aksen strrekker
sig mod den uendeligt fjeme horisont, ska! man opgive st0rrelsen
ZMIN som et tal, der er fomuftigt
i forhold ti! placeringen af den genstand, der ska! tegnes. Delestregeme
pa Z-aksen tegnes kun ud ti! afstanden 2111- ZMIN fra XY-planen.
ZMAX er irrelevant.
Program 4 viser en anvendelse af dette system,
nemlig tegning af snitkurver i en med fladen:

Tegning af rumlige objekter
Det foreliggende standardsystem rummer ogsa
mulighed for tegning af perspektiviske billeder af
rumlige genstande. Der benyttes centralpro-

y = e•(x2

+ z2)

ligedannet flade (se programmets linie llO).
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Fig. 4.

Flg.5.

Programmet bestar i princippet af to l0kker
inden i hinanden, hvoraf den yderste (fra linie
70 til linie 140) varierer Z i spring, pa NZ, mens
den inderste (fra linie 100 til linie 130) varierer
X pa tilsvarende made . Herved opdeles rummet i
"skiver" begrrenset af planer parallelle med XYplanen, og fladens skreringskurve med disse
planer tegnes i sma skridt i X-aksens retning.
Resultatet af en k0rsel med program 4 ses pa
fig. 4 . Fig. 5 viser endnu en k0rsel, men blot med
0jepunktet srenket sa meget at horisonten bliver
synlig indenfor rammen.

ledes at de uhensigtsmressige sider afsl0res. Derved kan man pa rationelt grundlag arbejde videre
med systemet, og forhabentlig forbedre det. Den
ideelle l0sning ville naturligvis vrere, at systemet
integreres som sretninger i sproget Comal, men da
dette samtidigt fastfryser systemet, mener jeg, at
man forst b0r eksperimentere sig frem til en
rimelig endelig form.
Eventuelle interesserede kan fa tilsendt en
programudskrift og en strimmel i ASCII-kode
ved indsendelse af en adresseret og frankeret
pr0vekuvert til:

Afslutning
Det foreliggende system er yderst simpelt og sikkert pa lrengere sigt for simpelt tilde krav, der vii
blive stillet af brugeme. Ikke desto mindre mener
jeg, det ma kunne anvendes eksperimentelt, sa-

0001
0005
0010
0020
0025
0030
0040
0045
0050
0060
0010
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0 40
0 45
0150
2000
2010
2020
2030
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H.B. Hansen
Roskilde Universitetscenter
Datalogiafdelingen
Postbox 260
4000 Roskilde

ENTER '1 PLUT3"
EXEC PLOTUN
READ XMINLXMAX,M,ZMIN,ZMAX,N,YMIN,YMAX,EYEX,EYEZ,EYEY
EXEC ERASt.
LET LEFT:100, RlGHT=7oo, BOTTOM:10, TOP=o10
EXEC SCALE
EXEC RIM
LET x:10, v=10, Z=lO
EXEC AXE53
LET NX•(XMAX•XMlN)/MJ NZ=CZMAX-ZMIN)/N
FOR Z=ZMIN TO ZMAX STEP NZ
LET x:xMINI Y=O
EXEC '10VE3
FOR x=xMIN TO XMAX STEP NX
LET Y=50•EXPC-.015•Cx•x+z•Z))
EXEC DRAw3
NEXT X
NEXT Z
EXEC PLOTUFF
STOP
DATA -25,25,50
DATA •25,25,30
DATA- -50 oO
DAT A 3 0, f 0 0, 7 0
Program 4.

Teddy og Torben flytter skilte
Pa en vejstrrekning i Odense har politimesteren
ladet opstille en rrekke skilte med fra 25 ti! 50 m
mellemrum. Disse skilte ska! benyttes ti! malinger,
som skid g0re det lettere for politiet at id0mme

225

285

400

315

425

Som tilsigtet af gerningsmanden afstedkommer
denne ombytning en de! forvirring i politiets
malinger, og efter at en he! mc-klub er sluppet uantastet igennem, beslutter man straks at sende to
medarbejdere fra Fyns amt, Torben og Teddy,
ud med det opdrag at fore skilterrekken tilbage
ti! dens oprindelige status.
De to udmrerkede medarbejdere beslutter sig for
folgende fremgangsmade: De slar en lille, hvid pre!
i jorden ved det forste skilt (225), og Teddy bliver
staende ved det og venter. Torben skriver tallet
pa skiltet pa en seddel og cykler derpa ud ad vejen.
Hver gang, han kommer ti! et nyt skilt, sammen-

200

285

400

315

425

Den hvide pre! bliver nu flyttet hen ti! skiltet
med paskriften 285 , og Teddy venter ved dette
skilt, mens Torben cykler ud ad vejen med en
seddel, hvorpa tallet 285 star skrevet. Ved skiltet
med paskriften 225 standser han, fordi 225 er
mindre end 285, og vinker ti! Teddy. Teddy cyk-

200

225

400

315

425

N reste gang srettes den hvide pre! ved skiltet med
paskriften 400 , og lreseren kan selv overbevise sig
om, at vagtposten denne gang kommer ti! at flytte

200

225

260

315

425

motorcyklister fartb0der. En person, der er uvenlig stemt overfor denne plan, har i en sen nattetime ombyttet skiltene pa en de! af strrekningen,
sa de nu optrreder i denne rrekkefolge:

500

475

200

350

260

ligner han det ta!, der star pa skiltet, med taliet
pa sedlen. Hvis tallet pa skiltet er mindre end
tallet pa sedlen, vinker han ti! Teddy, der cykler
ud ti! ham. I vort eksempel sker dette ved skiltet
med paskriften 200. Teddy venter nu ved dette
skilt, mens Torben cykler videre med en ny seddel, hvorpa tallet pa det nye skilt er skrevet(200},
for at se efter, om der skulle vrere skilte med
endnu lavere talvrerdier. Da det viser sig ikke at
vrere tilfreldet, QYtter Teddy__2g Torben det skilt,
der er afmrerket med den hvide pre!, om med det
skilt, Teddy star vagt ved. Resultatet bliver, at
skiltene nu star sadan:

500

475

225

350

260

!er ud ti! dette skilt, mens Torben cykler videre
med en ny seddel, hvorpa der star 225. Resten af
turen giver ikke noget nyt resultat, og skiltet med
den hvide pre! (285) ombyttes med det, Teddy
star vagt ved (225). Resultatet er folgende:

500

475

285

350

260

plads to gange: forst ud ti! 285 og derpa ti! 260,
og at 400 sluttelig bliver ombyttet med 260:

500

475

285

350

400

Forts<Ettes side 14
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»PRIVAMATEN«

ABCSO
( advanced basic computer)
Pa samme made som lommeregneren er blevet
hver mands ejendom , er tiden nu inde for
privatdatamaten til at g0re sit indtog . Privatdatamaten er en lille datamat som du selv kan
instruere , og som g0r hvad du vii. En sadan
datamat er ABC -80, den nye privatdatamat for
hver mand. Ved hja,lp af enkle instruktioner
forta,ller du ABC -80, hva·d du 0nsker. Resultatet
vises pa den indbyggede billedska,rm i form af
tekst, tal eller diagrammer. ldeen bag ABC-80,
har va,ret at konstruere en datamat, som er sa
prisbillig, at den kan anvendes privat, men alligevel sa kraftfuld, at den kan anvendes til
professionelt brug . ABC-80 er let at bruge
takket va,re den meget omfattende brugervejledning med de mange eksempler.

II

-

I HJEMMET
- ABC -80 giver dig spil til forn0jelse og afslapning , ketalogisering af pladesamlinger, frima,rker, fryserens indhold m.m., hja,lp til selvangivelsen og til b0rnenes matematiklektier.

!I

h
I FORRETNINGER OG FORENINGER
- ABC -80 holder rede pa medlemsregistre,
adressekartoteker, bogf0ririg og lagerregistrering .

I SKOLEN
- ABC-80 er et undervisn ingshja,lpemiddel i de
naturvidenskabelige fag, 0konomi, statistik og
naturligvis datateknik og programmering .
ABC-80 giver ogsa et godt grundlag f or gruppe·
arbejder. 0velser og malinger bliver mere
interessante med um iddelbar bearbejdning af
resultaterne o.s.v.

I INDUSTRIEN

- ABC -80 kan anvendes som ingeni0r-regne maskine, intelligent terminal til andre datasyste·
mer. Kan endvidere indg{! som styrende enhed
i malesystemer m.m .

PRISER FRA KR 7.900,- excl. moms.
0~
DATAUDSTYR FRA ~(£METRIC &
DATAAFD ELI NGEN, SKODSBORGVEJ 305, 2850 N,LERUM, TLF (0 2) 8 0 42 00

SPECIFIKATIONER
PROGRAM MEL

PROGRAMMER OG LITTERATUR

- Meget hurtig 16K Extended BASIC i ROM med
94 forskellige kommandoer, udttyk og funktioner.
- Regner med heltal , flydende tal og ASCllaritmetik med optil 29 cifre .
- ED-kommando arndrer i en tidligere indskrevet
programlinie. M~n beh0ver altsa ikke skrive en
fejlbehreftet linie om, men kan direkte rendre i
den .
- Filhandtering pa kassette ~lier floppy-disk .
- TRACE udskriver de linienumre, som udf0res,
hvilket letter fejls0gningen meget.
- PEEK, POKE, INP, OUT giver mulighed for direkte at styre lageradresser samt I/0-porte .
- ON ERROR, GOTO og ERRCODE, som angiver
sidste fejl , tillader, at man giver sine helt egne
fejlmeddelelser .

- Frerdige kassetter (programpakker) med spil,
undervisning og beregninger.
- Omfattende handbag pa svensk med mange
programeksempler.
- Lrerebog om datamater, skrevet at Gunnar
Markesjii.

KOMMANDOER
- NEW, CLEAR, RUN , LIST, LIST »filnavn«
RENUMBER , ED (rendre programlinier), SAVE,
LOAD , MERGE .

UDTRYK
FOR , STEP, NEXT, ON GOTO , ON GOSUB , ON
RESTORE, ON ERROR GOTO , STOP, END ,
OPEN AS FILE,PREPARE AS FILE , CLOSE, CHAIN ,
SETD OT X, Y (grafik), CLRDOT X, Y, TRACE , NO
TRACE, LET, PRINT, PRINT= , INPUT , INPUT=,
INPUTLINE, INPUTLINE = , DATA, READ ,
RESTORE, DIM , GOTO , IF THEN ELSE, GOSUB,
RETURN , RANDOMIZE, REM , DEF FN, POKE,
OUT, GET .

MASKINEL
- 32K lager - opdelt som 16K ROM+ 16K RAM .
Kan udbygges til 64K.
- Processor: ZILOG Z80A CPU
- Kassetteinterface
- Billedskrerm : 12" sort/hvid med 24 linier a 40
tegn med A:, 0, A og bade sma og store bog staver.
- Scrolling , d.v.s. automatisk ruining af teksten
opad , nar en ny linie skrives pa en fuld side .
- Grafik med 64 grafiske symboler.
- Tangentbord af professionel h0j kvalitetstype
efter svensk standard med re , 0, a og UPPER
CASE LOCK.
- Kommunikationsinterface (V:24) for bl.a.
View Data System .
- Processorbusinterface for tilslutning af ydre
enheder, lab-moduler, specialinterface m .m.

EKSTRA TILBEH0R
- Miniflexdisk (floppy-disk) 1-4 stationer for
meget hurtig lagring og tilgang til savel program
som data.
- Skrivere 80 tegn/sek . pa almindeligt papir
med f arveband . Kompakt palidelig matrix skr iver med 40 tegn pr. linie.
- lnterfacekort for IEC , SP-1 , motorstyring m.m.

FUNKTIONER OG LOGISKE OPERATIONER
SIN , COS, TAN , ATN , LOG, LOGIO , EXP, SQR ,
INT , FIX , ABS, SGN , RND ,.RND (X ), Pl, LEFT,
RIGHT , MID , LEN, ASCII , CHR$ , INSTR , SPACE,
STRING$ , VAL, NUM$, PEEK, INP, TAB, FN , POS
(f cursor) , CALL (A%), CALL (A%, D%), ERRCODE ,
DOT (X%, Y%), NOT, OR , AND, XOR , IMP, EQV,
ADD$, SUB$ , MUL$, DIV$, COMP%.

DATAUDSTYR FRA ~~METRIC &O~
DATAAFDELINGEN, SKODSBORGVEJ 3 0 5, 2850 NJERUM, TLF (02) 80 42 00

F ortsat fra side 11

Saledes fortsretter de to flittige medarbejdere ved
Fyns amt, og da dagen gar pa hreld, star skiltene,
som de skal:

200

225

260

285

315

Politimesteren kan atter betragte sit vrerk med
tilfredshed, motorcyklisteme har endnu en grund
til at udvise lovmedholdelig adfrerd, og lreseren
kan ga igang med at studere den algoritme, Teddy
og Torben har benyttet.
0vetse

Gennemfor de resterende trin af sorteringsprocessen, som forer frem ti! slutresultatet ovenfor.
Lreg ma:rke til, hvor "vagten" star, nar den sidste
ombytning udfores.

350

400

425

475

500

Der er tale om ialt 10 skilte, og vi kan trenke os,
at deres pladser er nummererede 1, 2, . . . . , 10.
Tallet pa skiltet, der star pa plads nr. i, vii vi betegne tat( i), og de to personer vii vii fortsrettelse
af gammel tradition for terminologi i forbindelse med teoretiske vejarbejder kalde A og B.
Fremgangsmaden ovenfor kan derefter beskrives
saledes:

f2.!:_ i:=1 tii 9

hvid p~i s~ttes ved nr. i
A stiLLer sig op ved nr. i
B noterer taL(i) pa sin seddei
f2.!:_ j:=i+l tiL 10
hvis taL(j) er mindre end taiiet pa sedLen sa
A fLytter hen tiL nr. j
B noterer taL(j) pa sin seddeL
s-Lut
skift j
skiLtet ved nr. i byttes med det skiLt, A starved
skift i

Den saledes beskrevne proces til sortering af en
, ra:kke tal, kan man meget let programmere. ldet
vi trenker os, at ialt n tal er tildelt vektoren tat,

f2.!:_ i:=1 tii n-1

a:=i
b:=taL(i)
f2.!:_ j:=i+l tiL n
hvis taL(j)<b sa
a:=j; b:=taL(j)
sLut
skift j
tai(a) :=taL(i)
taL(i):=b
skift i
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far vi ved at benytte algoritmen ovenfor folgende
program:

//hvid p~i ved skiLtene//
//A ved skiLt nr. i//
//B skiver op//
//B kigger pa de f¢Lgende skiLte//
//er tai pa skiLt mindre end
taL pa seddei?//
//sa fLyt A hen tii jog
Lad B skrive en ny seddeL//
//B tii n~ste skiLt//
//byt det skiLt, A starved,
//med skiLt ved hvid p~L//
//fLyt hvid p~L//

Under processen foretages for hvert trin udva:lgelse af et element (det hidtil mindste), som
derpa ombyttes med det, der nu star forrest (afma:rket med den hvide pa:l ved nr i). Algoritmen

0010
0020
0030
0040
0050
0060
00 7 0
0 O::: 0
00':iO
010(1
0110
0120
0130
014 0
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220
02 3 0
024 0
0250

PRDC STR SELEC
FDR I=l TD N-1
LET A=I; B=TALCI )
FDR J=I+l TD N
IF TAL CJ) <B THEN DD
LET A=J; B=TAL(J)
Er·mIF
t·iE :C-=:T ._I
LET TAL (A) =TAL O); TAL CD =I:
ND=:T I
ENDPRDC
STRSELEC
F.:EM ,--.--------------· //
REM•• HDVEDPRDGRAM ••
I ~iPUT "ANTAL ELEMENTEF.:: " , t·i
DIM TAL O·D
FDR K=l TD N
LET TAL CK)=INT CRND(0)+900+100)
PRINT TAL CKJ ;
t·iE:x:T K
EXEC STRSELEC
PRINT
FDR I=l TD N
PRINT TAL ( I ) ;
t·iE >< T I
Et-iD

0velse

Herunder er vist en procedure, der pa mange
mader minder om straight selection. Den gar sa:dvanligvis under navnet "bubblesort", men kaldes

0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090

har derfor faet navnet straight selection, og herunder er vist en procedure til udforelse af den
sammen med et program, der aktiverer proceduren :

ogsa straight exchange. Pr0v at sortere skiltene
ved hja:lp af bubblesort. Hvorfor kan skiltesorteringen udfores af en mand, nar bubblesort
bruges?

PRDC BUBL S □ RT
FDR 1=2 TD N
FDR J=N TD I STEP -1
IF TAL(J-l J> TAL (J ) THEN DD
LET X=TAL(J-1 , ; TAL (J-l)=TALCJ) ; TAL(JJ= X
END IF
NE:=<T ._I
NE:x:T I
ENDPRDC
BUBLSDRT

Vedr. manuskripter til Datalrere
Maskinskrevne manuskripter er velsete.
Handskrevne manuskripter ma vrere letlreselige, og kun den ene side af papiret
blbr forsynes med tekst.
0nske om bibeholdelse at afvigelser fra
den "grengse" retskr ivning og/eller tegnsretning bedes angivet pa manuskriptet.

♦ OBS!

OBS!

Stof til na:ste nummer af bladet skal va:re
redaktionen i ha:nde senest mandag den
16. oktober 1978.
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Nordisk kongres i Odense
I sommerens hedeb0lge fra den 29. juli til
den 1. august 1978 blev der i Odense holdt kongres for lrerere i matematik, fysik og kemi ved
gymnasier og seminarier. Rammeme omkring
arrangementet var Odense Universitetscenters
nye bygninger, og man klarede her at stille
lokaler til radighed for de ca. 500 deltagere med
op til 13 sidel0bende arrangementer af faglig art,
foruden en imponerende udstilling. Pa baggrund
af foreningens formal med anvendelse af EDB i
andre fag end datalrere var vi blevet bedt om at
stille vor ekspertice til radighed ved planlregningen.
S0ndag formiddag var der foredrag om datalrere i de 16 - 19 ariges uddannelse ved professor
H. B. Hansen, RUC. Pa sin sredvanlige levende og
kompetente made konfronterede han os alle med
de problemer, vi ville blive stillet overfor ved den
"informationsrevulotion", der breres frem af den
modeme elektronik med dens sidste skud: "Privamater" (private datamater).
Om eftermiddagen var der to gruppearrangementer, nemlig "EDB i matematikundervisningen" og "Undervisningsprojekter i fysik og
kemi med anvendelse af datamaskiner".
Den forste gruppe blev ledet af B0rge Christensen, T0nder Seminarium. Erik Bj0rk, Sverige,
redegjorde for den svenske fors0gsundervisning
med numerisk matematik og Kjellberg Christensen,

Nakskov, fortalte om de muligheder, der abnede
sig i matematik ved anvendelse af udstyr til
grafisk databehandling. Der var livlig udveksling
af erfaringer omkring anvendelseme i matematik,
ligesom Jan Wibe, Norge, redegjorde for en "Johnsen-betrenkning", omfattende de 16-19 arige,
som just er ved at komme i Norge.
Alt i alt ma det konkluderes, at vi i Danmark
er ganske godt med, nar man ser pa, hvad der faktisk sker, mens vi (som sredvanlig) halter langt
bagefter med hensyn til resourser til den predagogiske side af sagen.
Den anden gruppedr0ftelse blev ledet af Thorkild Skjelborg, Skive. H. B. Hansen redegjorde
for de tre muligheder, der i hvert fald er for at
bruge datamaskiner: Beregninger, simulation af
dynamiske systemer og programmeret undervisning, mens B0rge Persson, Sverige, gav eksempler
pa simulerings- og probleml0sningsprogrammer.
Om mandagen var der foredrag om erfaringeme med datalrereundervisningen for de 16-19
arige. Der blev talt om pensum og forsyningsmodeller for datakraft. Srerlig indgaende blev der
gjort rede for Fynsplanen. Foredragsholdeme var
her Kjellberg Christensen og Teddy Lang Petersen.

Undervisningsministeren holder dbningstalen pd Odense Rddhus.
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Om eftermiddagen var der ekskursion, og med
baggrund i formiddagens foredrag havde foreningen arrangeret bes0g pa Midtfyns Gymnasium i Ringe, Set Knuds Gymnasium i Odense og
pa H0jstrupskolen i Odense.
Pa Midtfyns Gymnasiumhavde Willy Mathiesen
arrangeret bes0get, og vi blev orienteret om de
administrative anvendelser; s<;>m man havde af et
lille anlreg uden ydre lager, og man fremviste
"kreledyret" P .E.T., som lige var blevet anskaffet.
Pa Set. Knuds Gymnasium, hvor anvendelseme er baseret pa et anlreg med disk, stod Erling
Hansen for bes0get.

Endelig fortalte Torben H0irup pa H0jstrupskolen om Odense Skolevresens nye centrale
anlreg (RC 8000) og om de mange sprendende
fors0g pa de 1 7 folkeskoler, der anvender dette
anlreg.
I ekskursionen ti! disse skoler deltog ca. 100,
og der blev ytret stor tilfredshed med arrangementet. I det hele taget var det pa alle fronter en
vellykket kongres i Bent Hirsbergs regi, fyldt med
fynsk grestfrihed og hygge, som is.er betog de
nordiske grester, ikke mindst med hensyn ti! det
kollegiale samvrer ved kongresmiddagen mandag
aften.
Kj .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Forsegsarbejde i
Kebenhawns
kommune
I foraret 1971 var K0benhavns Kommunale
Skolevresen blevet den lykkelige ejer af to stk.
Olivetti Programma 101, og da bestanden yderligere i l0bet af sommeren blev udvidet med tre
stk. Sony Sobax 2700, begyndte edb-reraen ude
pa skoleme. De fem maskiner cirkulerede mellem
skoleme, saledes at de var tre maneder pr. sted,
og mange b0m og lrerere fik den f0rste svage fornemmelse af, hvad dette handlede om, og hvilke
muligheder den kommende udvikling rummede.
I efteraret 197 3 var der et beskedent bel0b ti!
radighed for indk0b af maskiner, og efter forhandlinger med diverse firmaer blev der indk0bt
en Wang 2200. Dette var en maskine, der var f0dt
med Basic (i0vrigt en srerdeles udmrerket Basicversion), med skrerm og kasettebandstation. Dens
st0rste fejl er, at det er en enkeltbruger-model. I
f0rste omgang blev den udstationeret pa Christianshavns Gymnasium, hvor man var meget glad
for den.
Aret efter var der st0rre pengemressig mulighed, hv~rfor der blev indk0bt tre anlreg. To kommuneskoler fik hver en Alpha LSI med 8K arbejdslager og 1 teletype. En tredie kommuneskole
fik Wang'en og pa Christianshavns Gymnasium
blev der opstillet en Alpha LSI med 16K arbejdslager og tre teletypes. Derefter er der arligt anskaffet et nyt anlreg, og de eksisterende er blevet
udbygget yderligere. Der er sale des ved dette
skolears start opstillet f0lgende anlreg:

1 stk. Wang 2200 med dataskrerm, kassettebandstation, teletype og hurtigprinter.
3 stk. Alpha LSI ( 16K-lager) med teletype,
kortlreser og hurtigprinter.
1 stk. Alpha LSI (24K-lager) med teletype,
kortlreser, hurtigprinter, skrerm og floppydisk.
1 stk. Alpha LSI (32K-lager) med teletype,
3 dataskrerme, hurtigprinter og floppydisk.
1 stk. Alpha LSI (32K-lager) med 2 teletypes,
2 dataskrerme, kortlreser, hurtigprinter og
floppy disk.
Desuden er der Hint:
1 stk. RC 7000 ( 16K-lager) med teletype, kortlreser og hurtigprinter.
1 stk. IBM 5100 med dataskrerm, kassettebandstation og hurtigprinter.

Kurser
Ti! at varetage arbejdet i forbindelse med administrationen af disse anlreg er vi to lrerere, som er
ansat som medarbejdere ved skolevresenets fors0gsafdeling med hver 9 timer ugentlig. Arbejdet
omfatter indk0b af nyt materiel, fordeling til de
forskellige skoler, tilsyn i forbindelse med service
og vedligeholdelse og afholdelse af diverse m0der
og kurser. Kurseme afholdes for I.creme pa de
skoler, hvor maskineme placeres. Disse kurser er
lagt an pa brugen af maskinen og ti! en hvis grad
programmering af denne. Der tilbydes I.creme
deltagelse pa f0lgende tre kurser:
A Operat0rkursus (2 timer)
Deltageme lrerer at benytte datamaten til k0rsel af frerdige programmer, som ikke krrever
kendskab ti! programmering.
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B Programbrugerkursus (3 timer)
Deltageme bliver instrueret i at forsyne fa:rdige programmer med egne inddata.
C Programmeringskursus (3 x 3 timer)
Kursets mal er, at deltageme kan forsta et
frerdigt programs opbygning og funktion,
foretage modifikationer af fa:rdige programmer og selv udarbejde simple programmer
pa egen hand.

Datalrere som valgfag

trin. K0benhavns Kommune har godkendt dette
som et 2 timers va:rkstedsfag, og der ska! derfor
ingen ans0gning eller lignende fiksfakserier ti!
for at oprette hold pa en skole.
Deter dog de fa:rreste, der har lyst ti! at pr0ve
det uden en eller anden form for maskinadgang.
Faget er kommet i Kbh.'s undervisningsplan,
men kun beskrevet med de "overordnede" mal,
dog haber vi i l0bet af den kommende tid at fa
samlet materiale sammen ti! en lidt mere handfast beskrivelse, som kan blive ti! hja:lp for nye
lrerere i faget.
Yores "grundmodel" ti! datala:re er indenfor
de hidtidige maskinmuligheder:

Pa alle skoler med maskiner og pa en de! naboskoler er datala:re et tilbudsfag pa 8. - 10. klasse-

Altsa: cpu, tty, kortla:ser og linieskriver.
Denne konstellation valgtes, da det hurtigt blev
klart, at skulle faget datala:re fungere , kunne
man ikke n0jes med et stk. teletype, uanset hvor
stort et baggrundslager og hvor smarte programmer den kunne trrekke pa. Arbejdsgangen
blev for langsom (2 elever om en lommeregner i
regning giver ogsa let slagsmal), og b0mene tabte
gejsten i ven ten pa " tur" .
Faget, der i sig selv stiller store krav ti! selvdisciplin ved dels krav om n0jagtighed og dels
pindehuggeri, blev drrebende, isrer for svage elever, nar man kun radede over 1 tty, men ti! genga:ld op ti! 24 elever.

Datamaskine i undervisningen
Udover datala:ren har vi fors0g igang med datamaten som st0tte i den aim. undervisning. Sammen med DLH k0rer vi et fors0g, hvor der i en
4. klasse er opstillet fast 3 ska:rmterminaler ti!
brug for b0mene i den daglige undervisning - isa:r
i dansk og regning.
Vi h.u- haft 1 1/2 "indk0ringsar" i en anden
4. og 5. klasse, hvor vi samlede ideer og programmer sammen og i0vrigt sloges med problemer af
maskinmressig, elevmressig (sammenla:gning af
klasser) og kommunikationsmressig art. Men
resultateme af denne pr0ve har alligevel vreret sa
opmuntrende, at vi t0r - pa det bedre grundlag
- starte med en ny fjerdeklasse i ar. Det b0r ogsa
siges at afdelingen for predagogisk statistik er
"koblet pa" ti! kontrol.
Pa en anden skole har vi en skrermterminal
staende pa et rullebord i la:seholdsrummet, der
ligger ved siden af periodeklassen, saledes at la:reme her kan tra:kke pa de forskellige program-
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mer efter behov - og vi haber deres behov ma give
anledning ti! fabrikation af mange nye programmer.
Derudover har vi et samarbejde med fors0gsafdelingens sprogfolk, der k0rer et virkeligt
gennemorganiseret bredt fors0g med minilaboratorier og video. Heri indgar en de! sakaldte cirkelprogrammer. lndercirklen i en op gave (h0respil, film, la:sestof, grammatik) er noget, alle
klassens b0m ska! va:re med ti!; sa gar man i ydercirklen, og her er delopgaver af en sadan art, at
der er "noget for enhver". Til ydercirklerne !aver
vi sa forskellige trreningsprogrammer, svarende
ti! nogle af delopgaveme, ti! k0rsel pa datamaten.
Desuden indgar multiple choice - sp0rgsmal i
disse arbejder, og disse bliver rettet via vore kortlresere. Dette har isrer betydning ved tests for
stofomradernes svrerhedsgrad, da det pa denne
made er langt lettere at overskue fejltyperne .
Maskinma:ssigt har vi altsa holdt os ti! minil0sningeme og er fortsat i .tvivl, om krempeisenkraml0sningen er den rette - eller om man ska!
ned i endnu mindre modeller a la kassette lommeregneren med skriver, med en ma:gtig bandcentral ti! fa:lles brug.
- Vi holder nresen i sporet J0rn Bart Nielsen og Gerd Belhage
Kbh. Kommunes Skolev<Esens
Fors0gsafdeling

Nyt forsegsprojekt
Igennem mange ar h~ man i folkeskolen haft
en sakaldt fors0gskonto, dvs. midler stillet ti!
radighed af undervisningsministeriet for at st0tte
og fremme de fors0g, der foregar ude pa de
enkelte kommuneskoler.
Bl. a. har H0jstrupskolen i Odense fa.et stillet
midlertil radighed ti! deres fors0g: "Datamaskinen
som hjrelpevrerkt0j i undervisningen i dansk og
regning i hjrelpeskolen."
Nu har ogsa voksenundervisningen fa.et en
sadan konto, om end i mere beskeden malestok,
og een af de forste bevillinger kommer formentlig
voksenundervisningen i Fyns Amt ti! gode, idet
man fra Odense Forberedelseskursus gennem
amtskonsulenten for fritidsundervisningen har
s0gt ministeriet om en bevilling til en unders0gelse, der skal pr0ve at afklare, hvilken effekt
datamaskinst0ttet undervisning kan have ved
undervisningen af voksne.
Fors0get er startet ved, at der er nedsat en
arbejdsgruppe bestaende af Hugo Schwabe og
Preben Fillipsen fra Odense Forberedelseskursus
samt Teddy Lang Petersen fra Fyns Amtskommune (DUF A). Denne gruppe sender opfordringer ud til et antal uddannelsesinstitutioner, som
man mener har foretaget mere eller mindre afsluttede programudviklinger ti! klassetrinene 9.,
-10. og det gymnasiale niveau.
Det indkomne materiale vii blive katalogiseret og nogle af programmeme anvendt ti! predagogiske fors0g med konkrete grupper af kursister.
Dette vil ske i samarbejde med faglrerere, som har
interesse for udvikling af CAI- og simuleringsprogrammer.
Som afslutning pa forste etape vil der forega
en evaluering og rapportering af de opnaede resultater.
Hele ovennrevnte arbejdsgang trenkes afsluttet
i dette finansar, men da gruppen forventer at
modtage mange programmer, vii man ogsa ans0ge
om bevillinger i kommende finansar. Disse vii
blive anvendt til videreforsel af fors0get med
eksisterende og nyt programme!, samt evt. afholdelse af konference og Workshops.
Alt materiale, nyt som gammelt, samles i et
frelles katalog, ud fra hvilket andre interesserede
kan rekvirere netop de programmer, som de
kunne trenke sig at anvende i undervisningen. Distributionen vii formentlig komme ti! at forega
gennem Amtscentralen i Odense.
DATAUERE vil folge fors0get pa nrermeste
hold og holde lreseme orienteret om, hvordan de
enkelte faser forl0ber.
Der har efterhanden vreret gjort flere fors0g
pa at fa oprettet et sadan frelleskatalog, men

ikke med st0rre succes. Pr0v nu at ga dine skuffer
igennem og fa sendt de programmer, du har, til
arbejdsgruppen.
Skulle du mod forventning ikke have modtaget
en personlig, skriftlig opfordring er du velkommen
alligevel.
Programmer kan indsendes til:
DUF A, Amtsgarden
Att. Teddy Lang Petersen
0rbrekvej 100
5220 Odense S0
Nrermere oplysninger kan evt. fas pa ovenstaende
adresse, tlf. (09) 15 · 94 00, lokal 396 eller hos de
to lrerere ved OF tlf. (09) 14 33 96
Man er ogsa velkommen til at ringe til redakt0ren, der derefter vii formidle den videre kontakt.
TLP

V

bgganmeldere
Redaktionen har enkelte gange vreret i
den situation, at man havde brug for
boganmeldere. Det ma jo nok forventes,
at der bliver et st0rre behov i fremtiden.
Hvis du har lyst til at patage dig en anmeldelse sadan hist og her, sa skriv et lille
brev til redakt0ren, hvor du kort fortreller
om din baggrund, dine srerlige interesser
eller specielkundskaber, sa vii du blive
optaget pa vores anmelderliste og lejlighedsvis modtage b0ger til kommentering.
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r-------------------------------ANNONCE

C7111

RC·NVHEOSORGANET FOR RC 7000·BRUGERE

RC 7000 Iii
Kobenhavns amt
K¢benhavns amt har i sommerferien skrevet
kontrakt med RC om levering af et af de
hidtil st¢rste RC 7000 anlreg.
Systemet skal levere datakraft til de 5 amtskommunale gymnasier, nemlig S¢borg Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, 0regard Gymnasium, Ballerup Gymnasium og Tarnby
Gymnsaium.
Hvert af de 5 gymnasier far installeret to
terminaler og en kortlreser til stregmarkeringskort . Kortlreseren er sammenkoblet
med en af terminalerne ved hjrelp af en
asyncron styrebox, og denne kan saledes
virke som et "skiftespor" mellem kortlreser og terminal. Fra kortlceseren indlceses
standard RC BASIC stregkort, og udskrifterne vii fremkomme pa terminalen.
Selve RC 7000 installeres hos Kommunedata
pa Br¢ndby centralen, og KMD bliver saledes ansvarlig for den daglige drift. Gymnasiernes terminalinstallationer forbindes over
telefonnettet via MODEMS til Kommunedata .
Konfigurationsskitsen for det samlede system ser saledes ud :
RC 7000
96 KB
KONSOL

Udstyret installeres i slutningen af september 78, og normal drift pabegyndes efter
efterarsferien. Modellen som anvendes af
K¢benhavns amt vii med fordel kunne benyttes af andre undervisningsinstitutioner,
som ¢nsker at benytte et frellesanlreg .

••••••••••••••••••••••••••
OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS
RC's salgssafdeling har pr. 21./8. 1978 faet
ny adresse og telefonnummer.
Grundet de senere ars kraftige vrekst har
Regnecentralen udvidet sine aktiviteter med
et nyt kontorhus i BalleruP. Den nye afdeling skal rumme salgsafdeling, udviklingsafdeling og installationsafdeling og ordreadministration!
Salgsafdelingen vii derfor fa f¢1gende adresse:
A/S REGNECENTRALEN
Lautrupbjerg 1
2750 Ballerup
Telefon: 02- 65 83 66

••••••••••••••••••••••••••
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Grafik pa RC 7000
I forbindelse med LMFK-kongressen i Odense
i slutningen af juli, var RC reprresenteret pa
en stand, hvor der var udstillet en RC 7000
med 5 RC 822 skrerme, linieskriver, kortlreser
og disk. Dette er jo altsammen meget normalt,
men herudover var der yderligere tilsluttet
to grafiske skrermeaf fabrikatetTEKTRONIX
samt en plotter, og ved hjrelp at assemblerkodede subroutiner kunne man sa, fra
COMAL programmer, tegne st! det var en
hel lyst.
Standen var srerdeles godt beS0gt, og specielt
var der stor interesse fra svensk og norsk
side, hvor man ikke er st! forvrente med
kvalitetssystemer og specielt software som
vi efterhanden er blevet i Danmark.
'
Mange fik afprqlvet RC 7000 systemet via
de demo-programmer, der var lagt ind under
et overordnet bibliotekstyreprogram, saledes
at terminalerne selv "fortalte", hvilke programmer man kunne kalde, og efter endt
kqirsel vendte tilbage til styreprogrammet,
sa man kunne vrelge et nyt program.
En rrekke af de be50gende var dog faktisk
mere interesserede i selv at prqlve at programmere i RC COMAL, og alle blev begejstrede.
Selvfqilgelig var der ogstl speciel interesse for
de grafiske muligheder, og her var det maske
isrer danskere, der allerede var udstyret med
RC 7~00, der undersqlgte hvilke muligheder ,
der bhver lukket op for med grafikken.
Som et kuriosum kan nrevnes, at der pa selve
~dstillingen blev lavet et "tegne-program"
1 RC-COMAL, so·m faktisk var en slags interaktiv fortolker. Man kunne "skrive" tegneprogrammer, editere pa dem, starte dem og
vrelge udskrift pa den grafiske skrerm eller
pa plotteren og meget andet.
Er man interesseret i flere oplysninger om
grafiske muligheder pa en RC 7000, sa kontakt Thorkild Maaetoft.

Det rejsende anlceg
i Tyskland

pa beseg

Etter de forblqiffende omstrendige papirnusserier i to Iden, denne gang ca. 4 timer,
ankom det rejsende anlreg efter en god
rystetur over Flensborgs toppede brosten
t il Duborg-skolen, hvor det straks blev taget
i brug.
Gennem en uge blev det flittigt brugt af
gymnasiets egne elever, og der blev yderligere

arrangeret et kursus for gymnasielairere i
Nordtyskland.
Bqirge Christensen fra T qinder var stair kt
involveret i aktiviteterne, dels som kursusleder, dels ved at have skrevet et undervisningsmateria le, som blev benyttet af gymnasieeleverne i den uge de havde anlaigget
pa besqlg.
Dette undervisningsmateriale vii man nok
komme til at se mere til, og det bygger pa
en metode, som er lige sa genial som den er
enkel.
Et klassisk problem i forbindelse med programmering50velser ved indfqiring i programmering og algoritmer er, at der sa godt som
alt id er for fa terminaler til for mange elever.
Dette problem forstairkes af elevernes ofte
meget langsomme indtastninger.
Her har Bqirge Christensen lavet en raikke
programmer og programstumper, som lagres
i forvejen pa baggrundslager.
Nar eleverne sa har gennemarbejdet et atsnit i hreftet, gar de til terminalen og kalder
et bestemt program ind i maskinen.
Dette program afprqlves, listes, der foretages maske en modifikation og konsekvenserne iagttages, og derefter gar man vrek fra
terminalen, st! andre kan komme til. Mens
man er vrek fra terminalen efterarbejder og
analyserer man, hvad der skete, og sa forbereder man naiste qlvelse ved terminalen.
Metoden har i alle fald vist sig at virke godt;
det var helt forblqiffende st! godt eleverne
pa Duborgskolen kom ind i sagerne pa bare
en uge, men RC Comal er nu ogsa nemt at
la:ire.

Run Comal
Bqirge Christensens lrerebog" RUN COMAL"
er nu udkommet pa Akademisk Forlag. Ligeledes er der udkommet en opgavesamling
til la:irebogen.
Titlerne pa de to bqiger er:
"RUN COMAL 1 - STRUCTURED BASIC"
"OPGAVER TIL RUN COMAL 1"
Bqigerne sigter pa gymnasie/seminarie niveau,
men vii naturligvis ogsa kunne bruges pa
handelsskoler, tekniske skoler m. v.
RUN COMAL 1 giver et indblik i RC COMAL'S mange facilliteter og vii kunne anvendes som grundbog i programmeringsundervisning.
I lqibet af 1979 udkommer "RUN COMAL 2"
som omhandler den mere avancerede pro~
grammering.
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Nyt subcatalog-system klar
I forbindelse med floppy disk blev der i
RC COMAL indf<1>rt et nyt begreb, LOG IS KE
DISKE. Disse logiske diske var en opdeling
af baggrundslagerets areal i forskellige omrader, der hver havde et navn og en n<l>Qle. I
de enkelte logiske diske blev programmer og
datafiler lagret i sammenhamg, hvilket bevirkede, at hastigheden for adgang til floppy
disken fungerede vresentligt hurtigere, end
man oftest ser.
De f<1>rste versioner af RC COMAL med
"rigtige"diske, bl. a. den meget anvendte
DIABLO disk, benyttede ogsa logisk disk
begrebet. Dette var imidlertid kun en overgang; nu er det nye subcatalogsystem under
operativsystemet DOMUS klar, og det indeholder en lang rrekke fordele frem for det
hidtidige og andre systemer.
Ved hjrelp af et nyt hjrelpeprogram (utilityprogram), SUBCA, kan man pa diske danne
hoved kata loger, lave nye subcata log er, slette
subcataloger og henholdsvis lave en forbindelse til eller hreve en forbindelse til (link/
unlink) de respektive subcataloger.
Hovedcataloget indeholder beskrivelse af alle
subcataloger, som der er oprettet en forbindelse til (link). Op til 240 subcataloger kan
vrere optaget i hovedcataloget samtidigt.
Hovedcataloget indeholder information om
subcatalogernes navne og de "n<1>gler", der
tillader skrivning og sletning af filer i de
enkelte subcataloger. Subcataloger optages i
hovedcataloget ved hjrelp af en link-kommando og kan fjernes igen ved en unlinkkommando . Yderligere indeholder hovedcataloget oplysninger om, pa hvilken disk de
enkelte subcataloger ligger.
Utility-programmet SUBCA benyttes ogsa til
at lave nye subcataloger (CREATE), og til
at fjerne gamle subcataloger (DELETE).
Her skal det dog nrevnes, at man kun kan
fjerne gamle subcataloger, hvis man er i besiddelse af den korrekte n<1>gle, som subcataloget i sin tid blev oprettet med.
SUBCA klarer ogsa en kombinationskommando som CRELINK, der pa en gang
opretter et nyt subcatalog og samtidigt laver
en link fra hovedcataloget med n<1>gle.
Fordelene ved det nye subcatalogsystem er
mange. For det f<1>rste er der nu fuldt dynamiske grrenser mellem de enkelte omrader
pa disken, saledes at plads, der ikke bliver
brugt af den ene bruger, vii sta til radighed
for den anden .
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Endvidere er det nu muligt, at mange brugere
arbejder samtidigt pa samme subcatalog og
her har fuld mulighed for at foretage alle
slags fil-operationer.
Ved hjrelp af SUBCA programmet kan
man i<1>vrigt rendre pa n<1>glerne til de enkelte
omrader uden at indholdet ber<1>res.
En anden interessant ting er, at trods de strerkt
udvidede muligheder og forbedrede faciliteter er systemerne baseret pa de nye subcataloger bade mindre og hurtigere end de systemer, der hidtil har vreret anvendt under
DOMUS.
Subcatalogsystemet vii i fremtiden blive udbygget og rendret i et samarbejde med brugerne, men allerede nu vii det kunne drekke
de fleste brugeres <1>nsker.
Subcatalogsystemer har allerede gennem et
stykke tid k(l')rt til endelig testning pa flere
RC 7000 dataanlreg, og har vist srerdeles stor
driftssikkerhed. Den officielle dato for frigivelse af systemet bliver nok omkring slutningen af august.

Nyansmttelser
Gennem efterhanden et godt stykke tid har
Regnecentralen vreret dominerende, nrermest
alene, pa skolemarkedet.
Yderligere har der vreret en pam fremgang
for RC pa dette marked, og det har medf<1>rt,
at man har ansat yderligere et par mand, der
som deres primrere opgave har at betjene
kunderne fra undervisningssektoren .
Begge har haft en fortid som brugere af
RC 7000 anlreg selv, og skulle derfor have
gode muligheder for at kunne srette sig ind i
evt . problemer.
De nyansatte er Peter Kann og Niels Bach,
hvoraf den f<1>rstnrevnte dog har vreret i RC i
et stykke tid. Deres arbejdsomrade bliver
mest at fungere bag kulisserne som "problemog <1>nsketacklere". I det t0rste ligger, at alle
problemer vii fa en effektiv og hurtig behandling, i det andet ligger \ at en stor del
af bruger(l')nskerne vii kunne im<1>dekommes,
selvf<l>lgelig efter en na:irmere vurdering af
det generelle i et <1>nske.

ANNONCE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Problemer og succes for det
rejsende anlmg
Det "nye" rejsende anlreg har haft premiere,
og det var en stor succes.
Etter at det blev samlet i Aalborg og testet
gennem en maneds tid, blev det ombygget
til mere transportvenlig st(l}rrelse, og derefter
sendt ud pa "arbejde".
Det skal med det samme siges, at det indtil
nu ser ud til, at det "nye" fors(l}ger at leve op
til den driftssikkerhed, som det "gamle"
har prresteret; trods til tider voldsom og
"rystende" transport, har der ikke vreret
en eneste fejl endnu.
Men det betyder ikke, at der ikke har vreret
problemer.
Premieren skulle finde sted pa et sommerkursus for svenske gymnasielrerere i Bastad.
Etter en udstilling i G(l}teborg for noget tid
siden har der vreret en hel del kontakter til
svenske gymnasiefolk, og efter en invitation
lovede RC at stille det rejsende anlreg til
radighed for kurset i Bastad.
I f(l}rste omgang kunne det jo vrere en smal
sag at klare; leje enfolkebus hos AVIS, lresse
"dyret" og sa med baden til G(l}teborg, fa
timers k(l}rsel, opstilling og sa skulle det
vrere i orden. Men . . . . . . . der er noget, der
hedder toldvresenet .. .
En dag hejsede RC speditionsafdeling faresignaler. Var det rigtigt, at det rejsende
anlreg skulle pa "ferie" i Sverige? For sa var
der lige lidt papirarbejde, der skulle klares.
AnS(l}gninger om toldfri genindf(l}rsel, anS(l}gninger om midlertidig toldfritagelse, pro
forma faktura til SCANIPS, fuldstrendige
fortegnelser over alt udstyret med alle typeserie- og l(l}benumre, antal af kolli osv . . . en
nrermest uendelig str(l}m af papirer.
Kurset skulle starte en mandag, og udrustet
med ca. 1/2 kg papirer og med forventning
om. at flere skulle vrere sendt i forvejen og
ligge i tolden, startede det rejsende anlreg
s(l}ndag morgen pa vej fra Aalborg til Frederikshavn.
Her var problemerne til at overse; det tog
kun ca. en time at fa maskineriet ud gennem
told og spedit(l}r, og ved middagstid ankom
baden til G(l}teborg.
Og her var der problemer! Noget sa specielt
som en undervisningsdatamat til et kursus,
ja, det var mere end det svenske toldvresen
havde algoritmer for. Og nar sa maskinen
oven i k(l}bet skulle tilbage om en uges tid!
Det kunne ikke lade sig g(l}re. Yderligere

manglede der selvf(l}lgelig forskellige papirer,
og den stakkels spedit(l}r fik nok at lave.
I ndbydelsen fra "Skoloverstyrelsen" havde
ingen formildende virkning pa tolderne.
L(l}fter om at man gerne ville komme samme
vej tilbage, og at de jo bare til den tid kunne
sammenligne delene (der alle var nummererede og f(l}rt pa lange lister), der kom ind, med
dem der blev taget ud af Sverige igen, havde
heller ikke interesse. Faktisk var tolderne
aldeles ligeglade med, hvad der var i vognen;
bare papirerne var i orden.
Etter ca. et d(l}gns ventetid kom inspirationen
over spedit(l}ren. Han fandt pa at lade SCANIPS, Regnecentralens datterselskab i Sverige,
importere det rejsende anlreg. Sa havde man
de rigtige papirer. Senere kunne vi sa lade
SCAN IPS eksportere anlregget tilbage til
Regnecentralen og bortset fra noget med at
anS(l}ge om tilbagebetaling at moms og told
i bade Danmark og Sverige var sagen l(l}st.
Men sadant noget papirarbejde kunne jo
altid klares senere ....
Som sagt sa gjort, og efter nok en times
papirarbejde, blev det rejsende anlreg "solgt"
til Sverige.
Kurset var i(l}vrigt en stor succes for det
rejsende anlreg, og oven pa sadan en succes,
var det lige som nemmere at brere, at man
nu igen skulle vente ca. 4 timer i tolden pa
vej hjemad.

Nye RC 7000 kunder
Siden sidste nummer af RC 7000 AREN
er brugerlisten blevet udvidet med f(l}lgende
nye kunder:
K(l}benhavns amt (5 gymnasier)
Langkrer Gymnasium
Zahles Seminarium
I ndenfor gymnasiesektoren er der ·nu mere
end 40 gymnasier, som benytter RC 7000.

RC 7111
UDGIVER: A/S REGNECENTRALEN
Falkoner Alie 1
2000 Kl/lbenhavfl F.
Tlf. (01) 10 53 66.
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HUGO J0RGENSEN
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TORSTEN ALF JENSEN
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