3
3. ARGANG

MAJ 1S>7S>

ADVANCED
BASIC
COMPUTER

HUSKaltid

METRIC
fsr De handlervi har
kvalitetsprodukter
til fornuftige priser

SO'ernes
»Privamat«

Den overlegne Zilog ZS0A processor placerer ABC 80 som en
af 80'ernes mest avancerede.
Et nffirt samarbejde med skandinaviske lffireanstalter og lffirebogsforfattere har medfmt usffidvanligt piEdagogiske og
velskrevne brugerhandb0ger.
e 16K ROM (BASIC forto lker) + 16K RAM - kan udbygges
med ekstra 16K RAM
• ·12" dataskffirm m/semigrafik, optionel videoudgang
• Professionelt tastatur m/nationale karakterer (separat
numerisk tastatur kan leveres)
• V24 samt ABC 80-bus (4680-bus) for 1/0
• ABC 80 leveres med kassettestation og kan let tilsluttes printer,
floppy disks, plotter, digitezer m.v.

Kun 8.990,- kr.
ex. moms

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

Datalare
- Kartning og spinding i folkeskolen
- Vadehavets 0kologi
- Feltbiologi pa lavt vand
- Seriegrafi (silketryk)
- Elektronik i folkcskolcn
- Sprang(?)
Ovenstaende er et uddrag af <le kurser, som tilbydes folkeskoklrererc i sommcrfericla:scplancn fra Danmarks La:rcrh0jskole.
Og dcr er mange andre tilbud, der vel alle er rclcvante, og som
afspejler dct store spektrum, som bchandles i folkeskolen i dag.
Man kan la:re om bccifring, plantcfarvning, cngelsk stilcretning,
brugsklaver, knipling, samtalcteknik, solarisation (fra fotola:rc),
skabcnde dramatik og forbrugerkundskab. Men dcr er ikkc
noget om datala:rc cller cdb's bctydning for samfundct cller
den enkelte.
Retfrerdigvis ska! det siges, at man fra Matematisk Institut har stillct et srerdeles relevant kursus i
datamaskinest0ttet undervisning pa benene, og det er jo nok heller ikke fordi La:rcrh0jskolcn ikke
gerne ville lave kurser i datala:re m. v. Problemct er jo nok simpelthcn, at de ansvarlige i ministerium
og folketing ikkc har taget de n0dvendige skridt, som den hidtidige, og ikke mindst kommende, udvikling krrever: gencrel abning for datalrere i vort uddannclsessystem, speciclt folkeskole og gymnasium.
Der ska! i0vrigt ikke hermed rejses tvivl om berettigelscn af de ovenfor nrevnte emner eller de mange
andre, der i dag trives i bcdste vclgaende i skolen; men deter faktisk lidt mystisk, at man endnu ikke
har fundet plads til lidt datala:re blandt den righoldigc flok af emncr, som er "lcgalc" i undervisningcn.
Vi ma nu ha.be, at den nye undervisningsminister, der jo har en fortid som formand for forbrugcrne,
vii medvirke til at give de kommende generationer en mulighed for at kunne bcga sig som "storforbrugerc" af datateknik. Og at man allerede er store forbrugerc af edb pa godt og ondt, er der vcl ikkc
mange, der vii bcnregtc, ligcsom der nok ikke er nogcn, der mcncr at dettc vii mindskes med an:nc. Vi
er n0dt ti! at !eve med en integrcrct anvendclse af edb i vort samfund, og hvorfor sa ikkc begynde at
lrere om fordcle og bagsider allerede i skolen, saledes at udviklingcn styrcs af os, og det ikkc blivcr
omvendt.
Det ska! ogsa na:vnes her, at vi ikkc har rct megetjernmalm, guld og abcnbart heller ikkc mrengdcr af
olie i jorden under Danmark. Vi er selvfolgclig dygtigc til at producere grise, at fiske og til at forarbcjde ramatcrialer fra udlandet, sa vi far salgsbare produkter. Nar vi kan slippc godt fra dette kunststykke, skyldes det bl. a. ct gencrelt h0jt uddannelscsniveau og nogle gode traditioncr. Vort "ramateriale" er os sclv, og vi er afhrengige af vor kunncn og vorc fa:rdighcder. Pa alle omrader.
Her er der sa et "nyt" omrade, edb, som garanteret ikke vii fa mindre betydning med arene, og som
pa sin vis passer ret godt til det "ramateriale", som vi ska! !eve af. Hvorfor sa ikke tage nogle konsekvenser i undervisningssystemet og abne for en naturlig udvikling for datalrereundervisningen i de almene uddannclser?
Det ska! for en ordens skyld slas fast til sidst, at hensigten med indforclsen af datala:re ikkc ska! ske
ud fra et 0nske om at omdanne edb-teknikere og programm0rer, men primrert for at give alle bedre
muligheder for at kunne bega sig og 0ve medindflydclse i et samfund, hvor edb nu engang findes og er
i vrekst.
Vi ma sa habe pa, at det ska! lykkes os at fa datala:rens emner ind i skolerne inden alt for la:nge, heist
inden det kommer ti! at h0re under den 0gede historieundervisnings omrade.
E.S .

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

Fattigmands grafiske
databehandling
af H . B . Hansen

Frank Jensens artikcl i DATAL.tERE nr. 2, februar 1979 (ref. 1), fik mig til at trenke pa om
ikke man i virke ligheden kan bruge en skrivemaskine, en linieskriver, eller en anden tegnorienteret ydre enhed, i langt h0jere grad til grafiske formal end man sadan til daglig gar og forestiller sig.
Fordelen er jo forst og fremmest at alle der
har en datamaskine eller en terminal, automatisk

ogsa rader over en eller anden skrivendc enhed.
ln.vestering i grafisk udstyr er endnu en ret bekostelig sag, og hvorfor sa ikke bruge hvad man
har, mens vi venter pa prisfaldet?
De vigtigste ulemper ved alfanumeriske enheder er folgende:
opl0sningsevnen er begra:nset til I punkt
pr. anslag pa tvrers, og 1 punkt pr. linie
pa langs af papiret eher ska:rmen,
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malestoksforholdet er forskelligt i de to
retninger af papiret eller ska:rmen,
i de fleste tilfa:lde kan man kun beva:ge
papiret i en reti'ling, dvs. mediet er sekventielt ligesom f.eks. magnetband.

Opl0sningsevnen
Pa en almindelig teletype (TTY) er der maksimalt
72 anslag pa tva:rs af papiret. Vil man f. eks. afbilde en funktion y=f(x) med y pa tva:rs af papiret, sa ma y-va:rdierne altsa transformeres ti!
in tervalle t 1 ti! 7 2. Transformationen er ikke vanskelig. Hvis y Jigger mellem YMIN og YMAX, sa
vii:
YTRANS=71 *(Y-YMIN)/(YMAX-YMIN)+l
ligge mellem 1 og 72, uanset om en eller begge
af YMIN og YMAX f.eks. er negative. Transformationsformlen kan naturligvis generaliseres ved
at erstatte konstanten 71 med A-1, hvor A er
antal anslag pa 1 Iinie.
I den anden retning af papiret er forholdene
nogenlunde tilsvarende, men hvis man benytter
papir i endel0se baner er problemet ikke sa alvorligt, da dcr sa ingen gra:nse er for Ia:ngden. Benytter man en dataska:rm ma man imidlertid forlangc at hele figuren kan va:re pa ska:rmen pa
c:n gang, og sa ma man transformere pa tilsvarende
made, idet konstanten A blot ska! va:re antallet
af linierne pa ska:rmen.
Transformationen vii ikke automatisk fore ti! at
den transformerede st0rrelse er et helt ta!, men afrunding kan let udfores med en sa:tning af typen:
YTRANS=INT(YTRANS+O.5)

Malcstoksforholdet
En lidt kedelig egcnskab ved alfanumeriske terminaler er, at bredden af et anslag ikke er Jig med
afstanden mellem linierne. Det betyder at der er
forskelligt malestoksforhold i de to retninger af
papiret. Problem et viser sig tydeligst niir man f. eks.
fors0ger al tegne en cirkel. Den blivcr clliptisk
hvis man ikke korrigerer for de forskcllige malestoksforhold.
Pa en TTY fylder 45 Iinier salcdes ca. dct
samme som 72 anslag. Hvis vi stadig ta:nker us
at Y er pa tva:rs af papiret og X pa langs, sa kan
korrektionen udfores ved at multiplicerc allc Xva:rdicr med 45/72 inden afrundingen ti! hele ta!.
Man kan ogsa benytte mange andre mctoder.
F .eks. som vist i ref. 1, hvor man opcrercr med
de to st0rrelser ANSLAG og LINIER i stedet for
deres forhold.

Papirets sekventielle natur
Den omsta:ndighed at papirct cllcr ska:rmbilledct
kun kan beva:gcs i en retning, er det der adskiller
en alfanumerisk terminal mest fra en grafisk
ska:rm cller plotter. Der er i princippet to mader
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man kan forholde sig til dcnne vanskelighcd pa.
Den ene og maske mest fleksible metode er at
oprette ct internt billede af det der ska! tegnes.
0nsker man f. eks. at tegne indenfor et kvadratisk omrade pa en TTY, sa kan man oprette et
billede sale des:
DIM BILLEDE(45,72)
altsa et todimensionalt omrade hvor hver ra:kke
svarer til en linie og hver s0jle ti! et anslag. Man
kan nu regne l0s og fylde va:rdier ud i billedet, og
niir billedet er fa:rdigt trykkes det ra:kkevis, idet
tallene konverteres ti! tegn pa en eller an den made.
Denne metode er uhyre generel og simpel at
anvende, med den bruger en del lagerplads. Hvor
lagerplads er en mangelvare ma man derfor finde
pa noget andet, og det eneste andet man na:sten
kan finde pa er at beregne billedet i "trykkeorden", dvs. linie for linie. For todimensionale
billeder er det derfor almindeligt at have den uafha:ngige variable pa langs af papiret, og sa simpelthen dreje papiret 90 grader niir man betragter
papiret. Denne metode er dog upraktisk hvis man
kun har en ska:rm, da man sa enten ma la:gge
hovedet pa skra eller vippe hele ska:rmen.

Tredimensionale figurer
Man kan stille sig selv det sp0rgsmal om det er
muligt at tegne rimelige billeder af tredimcnsionale genstande ved hja:lp af en tegnskrivcnde
terminal, f. eks. i lighcd med fig. 4 og 5 i ref. 2.
J cg har pr0vet nogle forskellige muligheder, og er
stoppet op vcd en bestemt teknik, som jeg nu
ska) beskrive.
Teknikken gar ud pa at anvende en slags
"snydepcrspektiv" pa den made at man ta:nker
sig gens.tanden skiiret i skiver, som derefter forskydes lidt i forhold ti! hinanden. Teknikken er
illustreret pa fig. 1, hvor en terning er skiiret

Fig. I

i to skiver. Det der er tegnet med kraftigt optru kne linicr er snitkurverne, men de er tegnet
fQJskudt i forhold ti! hinanden, hvilket skaber en
illusion af et tredimensionalt objekt.
Det viser sig at det i praksis er helt n0dvendigt
at ta:nke sig at genstanden er uigennemsigtig, dvs.
at undlade at trykke de dele af snitkurverne der
ikke kan ses (de punkterede linier pa fig. 1). Hvis
man forestiller sig genstanden gennemsigtig, ligesom i ref. 2, sa bliver tegningen totalt uoverskue-

lig. En vigtig del af teknikken bestar derfor i at
afg0re om et punkt der skal tegncs er skjult for
bcskueren, og teknikken med skiver er faktisk
valgt fordi den g0r denne afg0relse relativt simpel.

Koordinatsystemet
Den tredimensionale genstand trenkes anbragt i
et sredvanligt XYZ-koordinatsystem. Dette koordinatsystems afbildning pa tegneplanen ses pa
fig. 2. Genstanden tegnes i X-aksens retning, dvs.
ovenfra og ned, men hvis man vender papiret 90
grader far man et mere sredvanligt billede af genstanden og af koordinatsystemet.

z
1 li.nie
J>X

en linie (fra underkan t af forrige linie ti! underkan t af denne linie).
Den valgte skridtlrengde pa tv.ers af papiret
er ikke det samme som skridtlrengden i Y -aksens
retning, hvilket fremgar af fig. 2. Med figurens
betegnelser fas ved anvendelse af Pythagoras'
lreresretning:
DY =Vr-D-x~2- +_ D_Y_B=2
Vi mangler nu kun at fastla:gge skridtenes
st0rrelse i forhold til minimums- og maksimumsvrerdierne for X og Y, hhv. XMIN, XMAX og
YMIN, YMAX. Her findes endnu en fri parameter, nemlig hvor stor en de! af helc papircts
bredde billedet afY-intervallet (YMIN ti! YMAX)
ma beslagla:gge. Fastsrettelse af denne st0rrclse
(lad mig kalde den P) har betydning for figurens
udseende pa den made at jo st0rre P er, dcsto
h0jere oppefra syncs man at se figuren . .Jeg har
fundet at P = ca. 33 % giver et rimeligt billede
i de fleste tilfrelde. lmidlertid er st0rrelsen af P
ogsii bestemmcnde for antallet af skiver, og derfor er dct rimeligt at brugcren ska) va:lge P.
Foruden XMIN, XMAX, YMIN, YMAX,
ZMIN og ZMAX ska! brugeren derfor opgive
folgende st0rrelser:
L: det maksimale antal Iinier, sorn figuren m ii
fylde
A: det maksimale antal anslag pa tva;rs af papiret (i Z-aksens retning)
P: den procentdcl af A, som billeclet af Y's
va:rdimrengde ma fylde.

1ans

t>YB

Programmct kan herefter udfore f0lgenclc bcrcgninger:

X,

Fig. 2

Med denne fastlreggelse af koordinatsystemet
er der stadig nogle valg at trreffc: hvor store
skridt ska! man benytte i X-aksens retning; hvor
mange skiver ska! der vrere; og hvordan fastlregges den skra re tning af Y -aksen? Valget af disse
st0rrelser har stor betydning for hvor "pren" figuren bliver. Ved at cksperimentere lidt har jeg
fundet frem ti! folgende system, der samtidig
bevirker at selve tegneprogrammet bliver rel
simpelt.
Skridtlrengden i X-aksens retning vrelges sa
lille som muligt, dvs. 1 linie pr. skridt. Skridtlrengden pa tvrers af papiret vrelges ogsa sa lille
som muligt, dvs. 1 anslag pr. skridt. Herved udnyttes papirets opl0sningsevne maksimalt. Endvidere fastlregges Y-aksens retning pa den made
at naboskiver forskydes 1 linie i forhold ti! hinanden. Vinklen v mellem billedet af X-aksen og
billedet af Y-aksen (se fig. 2) er derfor bestemt
ved:
tan(v) = b/h,
hvor b er bredden af et anslag, og h er h0jden af

l. Antallct af skiver:
N=INT(A*P / 100 + 0.5)
2. Den tilvrekst i X-retningen, der svarer ti!
1 linie:

DX= (XMAX-XMIN)/(L-N)
3. Den tilvrekst pa tv.:ers af papiret, der
svarcr ti! 1 skives brcdde, dvs. 1 anslag.
Denne tilva:kst kaldes DY B fordi der er
tale om billcdpunkternes Y-tilv.:ekst:
DVB= (YMAX-YMIN)/N
4. Den ti! DVB svarende tilvrekst
Y-retningen:
DY= SQR(DX*DX + DYB~DYB)
5. Den tilv.:ekst i Z-rctningen, der svarer ti!
1 anslag:
DZ= (ZMAX-ZMIN)/A

Parallelforskydning af skiverne
Figuren tegnes som sagt i X-aksens retning, og pa
tv.:ers af papiret. Dvs. at for hver vrerdi af X ska)
funktionen beregnes for alle vrerdier af Y. Da vi
har valgt skridtlrengderne til 1 linie i X-retningen,
og 1 anslag pa tvrers, kan vi nummererc X- og Yvil!rdierne. Hvis vi trenker os at vi er i frerd med
at trykke det punkt hvis projektion pa XY-
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planen falder i den I'te linie og det J'te anslag,
sa ma dette punkt svate ti! koordinaterne:
X=XMIN+(I-J)'~DX og Y=YMAX-J*DY
La:g ma:rke ti! hvordan formlen for X udtrykker at X-;,a:rdierne forskydes i X-aksens positive retning efterhanden som skivenummeret J
vokser. Dette svarer ti! parallelforskydningen
af skiverne i forhold ti! hinanden. Formlen for Y
udtry kker at de st0rste Y-vrerdier Jigger lrengst
fremme mod beskueren (se fig 2).
Skivenummeret J Jigger mellem O og N. I forste
linie der trykkes ska! der imidlertid kun trykkes
va:rdier for 1 skive (<len forreste), i na:ste linic
kun for 2 (den forrestc og den na:stforreste), osv.
Eftcr N linier har figuren naet sin fulde bredde,
og det bliver den ved med at have indtil antallct
af skivcr igen ska! trappes af - nu fra forgrunden
mod baggrundcn. Dette er n0dvendigt fordi
XMIN og XMAX ska! afbildcs pa linier i XYplanen, der er parallelle med Y-aksen, dvs. som
gar pa skra i billedplanen.
Dette regnskab ordnes ved at indf0re to st0rrelser, FRA og TIL, som angiver mindste hhv.
st0rste skivenummer for en given va:rdi af linienummeret I. Der ga:lder folgende:
- hvis O~I< N, sa ska! FRA=O, TIL=N
- hvis N ~I~ L-N, sii skal F RA=O, TIL=l
- hvis L-N <I.,; L, sa ska! FRA=N-L+I, TIL=N
For hver va:rdi af I (fra O ti! L) beregnes og trykkes allc skiver mellem FR/\ og TIL incl.

og det er disse ZB-va:rdier der ska! indga i den
lige beskrevne unders0gelse for synlighed.
Den flade der ska! tegnes kan jo bugte sig op
og ned pa uforudsigelig made, og det er derfor
ikke sikkert at punkterne i de forreste skiver ska!
try kkes til venstre for punkter i bagvedliggen<le
skiver. Hvis fladen forl0ber skrat nedad ind i papiret vii dette netop ikke ga:Ide. Imidlertid er det
jo n0dvendigt, f. eks. pa en skrivemaskine, at
trykke tegnene la:ngst til venstre forst.
Derfor indfores nu en vektor T, med plads til
2N+l ZB-va:rdier, hvor N er antallet af skiver.
Den forst beregnede ZB-va:rdi anbringes midt i
T, dvs. i T med indeks N. Denne ZB-va:rdi kan
ses og ska! derfor trykkes. Samtidig er den det
hidtidige minimum, save! som det hidtidige maksimum. Derfor sa:ttes to pegepinde, MIN og MAX,
ti! at pege pa den:
MIN=N og MAX=N.
I-Iver gang man herefter beregner en ZB-va:rdi
unders0ger man om den er mindre end den Tva:rdi som MIN udpeger, eller st0rre end den Tva:rdi som MAX udpeger. Hvis ZB -<. T(MIN) anbringes ZB ti! venstre for T(MIN) og MIN formindskes med 1, og hvis ZB> T(MAX) anbringes
ZR til h0jre for T(MAX) og MAX for0ges med 1.
Pa den made ordnes punkterne efter st0rrelse
sam tidig med at usynlige punkter skilles fra. T's
la:ngde sikrer at der altid er plads. Nar alle skiver
i en linie er beregnet, trykkes de punkter der befinder sig i T fra T(MIN) til T(MAX).

Punktsignaturer
Skjultc punktcr
Figuren tegncs som <liskrcte punkter i skiverne,
cllcr rettcre i skiverncs spur i fladcn. Imidlcrtid
skal kun de punkter, der kan ses af beskueren,
tegnes. Den skive dcr er la:ngst fremme i rorgrundcn kan i hvert fald ses. Derfor begynder man
i hver linie med at beregne det punkt der harden
st0rste Y-va:rdi. Efterhanden som Z-va:rdierne
for punkterne bcregncs, holder man rede pa den
hidtidige mindste- og st0rsteva:rdi. I-lvis en bagvcdliggcnde skive har en Z-v.erdi der er enten
mindre end dct hidtidigc minimum, cllcr st0rre
end dct hidtidige maksimum, sii kan punktet
scs. Oct skal derfor trykkes, og den l0bende
vxrdi af minimum ellcr maksimum skal justcrcs.
Hvis derimod det nye punkts Z-va:rdi Jigger mellem det hidtidige minimum og maksimum, sa er
punktet usynligt, og det trykkes ikke.
Man m:i imidlertid huske at det ikke er sclve
Z-va:rdierne. som skal indga i denne unders0gclse,
men derimod deres afbildning pii tegneplanen.
Hvis skivenummcret er J vii billedpunktets afstand fra venstre billedkant, malt i anslag, va:re
givct ved:
ZB=INT((Z-ZMIN)/DZ+0.5 )+J
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I den forste version af programmet benyttedc jeg
tegnet · ~ ti! at markere et pun kt. Dette viste sig
at va:re uhensigtsma:ssigt fordi man ikke kan
holde rede pa hvilke punkter der h0rer sammen,
nar snitkurverne forsvinder bag hinanden og
kommcr frcm igen. Derfor har jeg i den endelige
version af program met valgt at trykke sidste ciffer
i snitkurvens nummcr som punktsignatur.
Af denne grund er T-tabellen todimensional,
og for hver ZB-va:rdi gemmes snitkurvens nummer, saledes at den rette signatur kan beregnes
nar punktet ska! trykkes.
Dct fa:rdige program ses pa fig. 3. Det er
dctte program der bar tegnet fig. 4. Selve funktionen beregnes i PROC Z, linie 1000 ti! 1020,
og det er kun denne de! af programmet, samt
DATA-sa:tningerne fra linie 2000, der ska! a:ndres
nar en ny figur ska! tegnes. DAT A-sa:tningerne
indeholder folgende:
linie
linie
linie
linie

2000:
2010:
2020:
2030:

XMIN og XMAX
YMIN og YMAX
ZMIN og ZMAX
L, A og P

Man kan naturligvis godt have forskelligt malestoksforhold i de forskellige retninger. F .eks.

LIST

00 l 0
0012
00 3
0 0 11.1
0015
0020

88~6
0040
005(;

0 Oov

0070
0080
0090

0 JO 0

0 110
OJ 2 f/

0125

0 1 3(1
01~0

l)J50
o I 60

017(;
0180
0190
0200

Q 210
0?20
l)23t)

02110

Q'l50

0200
0270
02!:!0

1000
101 0
1020

2000

2010

2020

2030
Fig. 3

kunne man fjernc faktoren 50 i linie 1010 og
erstatte data i linie 2020 med O og 1. Det ville
give samme billede . En anden og m iiske nok sii
interessant a:ndring bcstiir i at forandre fortegn
for funktioncn i linie 1010, og sa:ttc ZMIN= -50
og ZMAX=O i linie 2020. Dette bevirker tegning
af fig. 5. Her ses tydeligt va:rdien af at va:lge signaturerne som skivenumre .
Hvis man indforer folgende a:ndringcr:
1010 LET Z=X'~Y
2000 DATA -1,1
2010 DATA -1,1
2020 DATA -1,1
fas tegningen vist pafig 6. Denne tegning er m ege t

F ig. 4
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Fig. 5

uovcrskuelig lige efter at den er trykt, men hvis
man tra:kker snitkurverne op med tusch, som vist,
far man et klart billede af hvordan f!aden
z=x•y
ser ud i omegnen af punktet (0,0).
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1. Frank Jensen: Med skrivemaskine som tegncr.
DATAL.IERE argang 3 nr. 2, februar 1979
side 16-19 .

2. H. B. Hansen: Et simpelt grafisk system i
COMAL. DATAL.IERE argang 2 nr. 4, september 1978, side 5-10.
3. William Ralph Bennett, jr.: Introduction to
Computer Applications for Non-science Students (BASIC). Prentice Hall 1976. Her har
jcg hentet ideen med skiverne, men bogen
indeholder et va:ld af andre gode ideer.

APPLE microcomputeren er specielt udviklet til undervisning og uddannelse .
APPLE er let at betjene: den kan programmeres i BASIC , PASCAL eller,
hvis Du vii . ASSEMBLER.
APPLE kan tilsluttes mini-disketter, printer og telefonforbindelse til edb-anl<Eg.
APPLE giver dig grafisk afbildning og mulighed for farver.
APPLE er USA 's mest udbredte microcomputer, og det betyder, at den er
driftsikker . gennemprnvet og brugervenlig.
Du kan fa mere at v1de om anvendelsen af microcomputer i undervisningen ved at ringe til 01-26 00 76 og fa tilsendt bogen »Computers in Education«

:-.., international
~ microdata aps
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Dansk Data Elekfronik
prasenferer hermed
SPC/1

- ET LILLE PROFESSIONELT DATASYSTEM
- DET F0RSTE DANSKUDVIKLEDE OG DANSKPRODUCEREDE LAVPRIS DATAMATSYSTEM

KOMPLET DRIFTSKLART DATAMATSYSTEM MED
ALT N0DVENDIGT UDSTYR OG ID-COMAL TIL
ENBRUGER.
19.500 KRONER
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SPC/1 systemet, der er udviklet af og produceres af Dansk Data Elektronik, er et modulopbygget system bestaende af professionelle komponenter, der ogsa anvendes ved
opbygningen af st0rre og langt dyrere systemer. Dette giver driftssikkerhed og udbygningssikkerhed.
SPC/1 basiskonfigurationen bestar af folgende enheder:
Datamat med 32kb arbejdslager:
asynkron terminaltilslutning
asynkron prin tertilslu tning
Baggrundslager i form af:
minidisketteenhed til lagring af 90 kb vcBsentlig hurtigere end kassetteband
SkcBrm terminal med 24 linjer a 80 tegn:
sma og store bogstaver
tastatur som en skrivemaskine med
god plads til fingrene.
Programmellet i SPC/1 er baseret pa det af Dansk Data Elektronik udviklede multiprogrammeringssystem MIKADOS.
Fra fodslen er SPC/1 endvidere udstyret med ID-COMAL (struktureret BASIC) afhvis
faciliteter folgende skal ncBvnes:

*

*
*
*

*
*

*

*
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L0kkestruktur der overffodigg0r brug af GO TO:
CASE - ENDCASE
WHILE - ENDWHILE
REPEAT - UNTIL
dvs. mulighed for struktureret programmering
Kald af procedurer og funktioner ved navn med parameteroverforsel:
PROC - ENDPROC
EXEC
Hurtig tilgang til filer pa baggrundslageret for permanent opbevaring af
savel programmer som data. Data kan struktureres i bade sekventielle og
direkte filer og tilgangen sker ved anvendelsen af:
OPEN-GET-PUT-CLOSE
EDIT kommando til brug ved rettelser i en eksisterende programlinje uden at denne skal indtastes pany! Ved syntaksfejl placeres cursor pa det
sted i programlinjen, hvor syntaksfejlen er opdaget. Dette er godt pcedagogisk vcBrkt0j.
Variabelnavne med op til 16 tegn
Styring af skcBrmens cursor
IN/OUT - ScStninger til styring af ydre enheder som AID og DIA omScSttere
Kald af programmer skrevet i assembler.

/

SPC/1 sammen med ID-COMAL er saledes et datamatsystem i professionel udforelse, der
kan anvendes til en Jang raakke opgaver. Og prisen for SPC/1, der blot skal tilsluttes 220 volt for at kunne udfore Deres opgaver, er:

19.500 KRONER

Sammenlign denne pris med prisen pa en terminal eller med prisen for vedligeholdelsen
af en minidatamat!
SPC/1, der er modulaart opbygget, kan udbygges betydeligt. Udbygningen kan ske, nar
De ~insker det, med:

st0rre arbejdslager
st0rre baggrundslager (op til 80 Mb)
fl.ere terminaltilslutninger og terminaler
andre programmeringssprog
Det er saledes muligt at udvide SPC/1 sa fl.ere brugere (op til 8) samtidig kan afvikle
programmer, hvorved ydre enheder som baggrundslager og printer kan deles mellem
brugerne.
Skift mellem brugerne (under afvikling af fl.ere programmer samtidigt) gar meget
hurtigt, da alle brugernes arbejdsomrader konstant er placeret i arbejdslageret. Brugeromraderne skal saledes ikke swappes, som det ofte er tilfaaldet i minidatamater. Dvs.
maskinens tid udnyttes til afvikling af brugerens programmer og ikke til administration
af maskinen selv!
Med hensyn til programmel kan SPC/1 udvides til foruden ID-COMAL at afvikle:
Editor (editering af programmer eller tekstbehandling)
Assembler
Debugger
Pascal ( fuld standard Pascal)

Med henblik pa tilkobling til st0rre centraldatamat eller datamatnetvaark kan SPC/1
udbygges med en synkron port eller HDLC port, saledes at SPC/1 kan udg0re en
del af et distribueret system.
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SPC/1 KONFIGURATIONER:

SPC/1 basiskonfiguration til afvikling af ID-COMAL for
en bruger
32 kb arbejdslager
Minidiskette til lagring af 90 kb
Skcermterrninal

19.500 kroner

Udvidet en-bruger konfiguration af SPC/1 til afvikling af
ID-COMAL
Pascal
Editor/Assembler/Debugger
Systemet bestar af
Datamat med 64 kb arbejdslager
Dobbelt minidiskettedrev til lagring af 2 x 90 kb
Skcermterminal

33.850 kroner

Fire bruger konfiguration af SPC/1 ti1 afvikling af IDCOMAL
96 kb arbejdslager - 16 kb arbejdslager pr. bruger.
Minidiskette incl. DMA kanal til lagring af 180 kb.
4 skcermterrninaler.

63.450 kroner

Otte bruger konfiguration af SPC/1 til afvikling af IDCOMAL
160 kb arbejdslager -16 kb arbejdslager pr. bruger.
Minidiskette incl. DMA kanal til lagring af 180 kb.
8 skcerrn terrninaler
eller samme konfiguration blot med yderligere 20
Mb pladelager (5 Mb udskiftelig)
Priser pa farskellige udvidelser:
32 kb arbejdslager
Printer fra
Strimmellceser
Strimmelhuller
Disketter (0,25 Mb)
Pladelager (20 Mb)

110.100 kroner
199.100 kroner

6.450 kroner
8.000 kroner
7.500 kroner
11. 000 kroner
19. 900 kroner
89.000 kroner

Alle opgivne priser er excl. moms!

dansk data elektronikaps
Herlev Hovedgade207
2730 Herlev
02 845011
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Primtal - restklasserne
1 og 5 modulus 6
En gang om aret ma man in teressere sig for
primtal, da det er med i pensum for 1. ars regning (fa:llesfag) pa seminariet.
Det er ret trivielt at lave et program ti! udskrivning af prim ta! pa listeform. For at pynte lidt pa
denne trivialitet har jeg gjort folgende:
Det er en kendt sag, at alle primtal - bortset
fra 2 og 3 - ska! s0ges i restklasserne 1 og 5 modulus 6.
I hvilken klasse Jigger primtallene ta:ttest? Hvor
er der flest prim ta!? osv. For at se pa disse forhold
folgende 4 programmer.
1.
2.
3.
4.

primtal i
prim ta! i
non-prim ta! i
non-primtal i

restkl.
restkl.
restkl.
restkl.

1
5
1
5

mod.
mod.
mod.
mod.

6
6
6
6

Ogsa disse er ret trivielle.
For at fa overblik over en st0rre mrengde skulle
listen vrere sa Jang, at den kom ti! at fylde mange
sider.
En sadan liste er uoverskuelig.
Af ovenna:vnte grund indlagde jeg en de! trellere
i programmet og udformede samtidigt procedure
for layout.
Nar udskriften er fa:rdig, er "bogen" fa:rdig ti!
indbinding. Alt er placeret pa siden, sa <let hele
kan srettes i et ringbind, hvis man ikke vii lave
sin egen indbinding.
Der er overskrifter og sidetal. 600 prim ta! pa hver
side. Disse 600 ta! er opdelt i blokke pa 100 med
10 i hver rrekke og 10 i hver s0jle.
For hver blok er der udregnet hvor mange %
prim ta!, der indtil nu er af klassen, og hvor mange
% primtal, der er i den talmrengde, sidste blok
sprender over. Hver side slutter med antal, %
af klassen og % af sidste blok. (Ved % af klassen
menes der selvfolgelig overalt den de! af klassen,
som indtil nu er unders0gt.)
Det er interessant at se, hvordan ta:theden
svinger fra blok ti! blok.
Restklasse 5 modulus 6 la:gger fra starten ud
med en svag foring og dennc foring synes at vrere
stabil. F. eks. ved passering af 50000 har
restklasse 1 2556 prim ta! (30,6 7 %) .
restklasse 5 2575 primtal (30,90 %).
Ud fra tabellen kan leveres grafer over ta:thed
op igennem talrrekken osv.
Sproget er RC-Basic.
Der er indlagt rem-sretninger, sa <let skulle
vrere selvforklarcnde.
Programmet er beregnet ti! udskrift pa linieskriver.
Interesseredc kan fa tilsendt hulstrimmel og udskrift af programmet.
K.

Stemming,

Hjorring Seminarium
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Systemet bestar af:
1 Alpha LSI computer med 24 K ord lager
3 BEEHIVE dataskrerme
1 MANNESMANN matrix printer
1 TRUE DATA stregmarkeringskortlreser
1 Dual flexible disk system. "Floppy disk"
1 GNT papirstrimmellreser
Kontakt venligst :
L. Graff- Nielsen, Tlf. 02/80 42 00 lok.32

DATAUDSTYR FRA ~~METRIC&u~
DATAA FDELINGEN. SKODSBORGVEJ 305. 2850 NJERUM. TLF (02) 80 42 00

EDB i folkeskolen i Horsens
Datamaskinen er et instrument, der indeholder sa
mange muligheder, at den selvsagt ska) indenfor
folkeskolens d0re, men prisen pa ct rimeligt
anlreg har skrrem t de fleste lrerere fra at ga i
gang med EDB-projekter. Kun fa la:rere har turdet
tage springet og ansvaret for en investering pa
f. eks. 200000 kr. taget den ikke ringe (ul0nnede)
indsats i betragtning, som krreves for at udarbcjde
et forsvarligt undervisningsprojekt med datamaskine.
Pa initiativ af undertegnede lrerer pa Torstedskolen i Horsens, Torben Bauns0 S0rensen, vii
vi her gerne udbrede os om vores hidtidige oplevelser med fremskaffelse af EDB-udstyr til skolen og anvendelse af det. Dette forhabentlig til
opmuntring for dem, der er glade for lidt (ligcsom vi er i Horsens), og til tr0st for dem, der
endnu intet udstyr har fact.

Vrerkt0jet
I maj maned 197 8 fik undertegnede Peter Y de en
datamaskine ti! !ans, hvilken vi fik chance for at
lege lidt med. Detvar Commodores PET 2001, som
Peter tidligere har beskrevet her i bladet. Maskincn
har et brugerlager pa 7 kbytes, skrermen giver
store muligheder, og da prisen ligger pa ct rimeligt
nivcau (knap 11000 kr. inkl. moms), mentc vi,
at PET'en var rimelig at startc med. Skoleinspckt0r
S0rcn Chr. Hansen (som nogle maskc kender i
forbindelse med fysik og elektronik) fik ogsa demonstreret vidunderet, og han var straks fyr og
flammc, sa vi blev enige om at ga i gang med
projektet.

Specialundervisningslrererne pa Torstedskolen
var selvf0lgelig allcredc fra startcn blevet spurgt,
om de overhovcdet var in tercsseredc i det lillc fors0g; det var de. I samarbejde med dcm blcv der
opstillet idccr til i alt 5 programmer, sum skulle
udformes og g0res klar. Disse programmer er
na:rmerc beskrevet nedcnfor.
Peter havde i sin cgenskab af matcmatikla:rer
pa Gedved S_c minarium talt med 2 studcrcndc i
4. seminarieklasse, som var interesserede i at lave

Forberedelser til et lille fors0g
Hvis de lokale skolemyndigheder skulle bevilge
penge til en maskine, skulle de se nogle konkrete programmer, som kunne anvendes i skolen.
Derfor matte vi g0re os helt klart, hvor en enkelt
maskine evt. kunne bruges i undervisningen fra
forste frerd.
Hvis man skal kunne udnytte en maskine af
denne art, ma den placeres i specialundervisningen,
hvor den kan va:re en stor hjrelp for de elever,
der har svrert ved at koncentrere sig. Vil man
bruge datamaskincn i almindelig klasseundervisning (f. eks. i regning, dansk eller engelsk) krreves der efter vor mening flere maskiner. Som de
flcste la:sere af dette blad ved, er disse tanker
ikke nyc og revolutionerendc, men blot en bekrreftelse pa nogle af vores pionerers ideer.
Firmaet lnstrutek i Horsens, hvilket forhandler
PET'en, blev kontaktet. Det stillede en maskine
ti! radighed, som vi kunne lave programmer pa,
idet vi lovede at bruge den flittigt og at ovcrlade
firmaet vores programmer med dokumentation.

Plff 2001
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skiner ofte ikke er forsynet med, men som PET'en
har. Det tegner nemlig en kryds og tva:rs tavle
pa PET'ens skrerm. Tavlens tekst anbringes under
tavlen, da der ikke er plads ti! den inde i felterne.
Hvis eleven eksempelvis vii skrive et ord pa fire
bogstaver i positionen "3 lodret" svarende ti!
teksten "KAN EN FUGL LAVE", skrivcr han
"3L" og demrest f. eks. "REDE".
Forel0big er programmeme forsynet med data
svarende ti! undervisningssekvenser pa 10 - 20
minuttcr. (Kryds og tva:rs'en indeholder 4 forskellige tavler). Alie programmeme er indrettet
sadan, at de let kan gives nye DATA-sretninger.
Henvendelse vedr0rende programmerne kan ske
ti! undertegnede.
Ska,r111en med delvist fost hryds og tvrers.

en opgave i EDB-undervisning som individuelt
emne ti! linjefagseksamen i matematik. Derfor
kunne programmeringen fordeles mellem de studerende, Jann Resenbacher Hansen og J 0rgen
Vitten Pehrson, og Torben, hvilket var en stor
hja:lp og ti! gensidig inspiration.
Hen ad vejen fik vi praktiske rad og venlig bistand af ingeni0r Jan Nymand fra lnstrutek.

F ors0gcts formal
Efter megen finpudsen og diskuteren frem og tilbage fik vi gjort programmerne klar ti! pr0vek0rscl p ii Torstedskolen . Ilvert program blev lavet
som ct skclet, hvori man indsretter ord eller sretninger som DAT A-sretninger ti! allersidst, og der
blcv kun lavet ord og sretninger ti! en k0rscl af
hvert program pr. elev (20 opgaver). Maskinen
skullc sta p a skolen i en uge. I l0bet af denne 0nskede vi at fa et indtryk af, om specialundervisningsl a: rerne kunne bruge maskinen, selvom de
ikke kendte noget som heist ti! programmering,
og om elcverne kunne indstille sig p a at arbeJoe
med maskinen.
For at fii en lille statistik pa disse sp0rgsmal,
blev der udformet et mindre sp0rgeskema efter
afkrydsningssystemet, som specialundervisningsla:rernc skulk udfylde, hver gang en elev var naet
igennem et program. Her fik man at vide, om
eleven havde arbejdet koncentreret, om hereren
skulle hja:lpe eleven, om der havde va:ret knas
med programmer o. lign.

Hvordan k0rtc fors0get
La:rerne fik en kort, nedskrevet instruktion, som
forklarede, hvordan man far et program indlrest
i maskinen og far det startet, hvordan man far
resultatlisten frem ti! sidst, og hvad man g0r, hvis
maskinen evt. skaber sig andsvagt. Desuden havde
lrereme 5 korte programbeskrivelser, sum de
kunne st0tte sig ti! ved udvrelgelse af programmer
ti! de enkelte elever.
De stakkels lrerere blev nu sluppct l0s pa
PET'en og de 5 kasetteband med programmeme
uden yderligere instruktion.
Pa trods af den meget begrrensede tid pa en
uge fik specialundervisningslrererne mcget hurtigt f0ling med maskinen og benyttede den
flittigt uden frygt og breven, og eleveme arbejdede som sma heste for at l0se opgaveme. Selv
elever, der normalt er meget ukoncentrerede og
krrever megen opmrerksomhed fra lrererens side,
arbcjdede koncentreret pa egen hand i de 10-20
minutter, et program varer. Selvf0lgelig ska! man
huske, at denne maskine var noget nyt og spa:ndende for vores elever, men andres erfaringer
tyder pa, at interessen kan holdes vedlige, hvis
programmeringen og opgaveformuleringen er i
orden.
Der var forbl0ffende fa problciner med programmerne i l0bet af denne uge (3-4 ud af omkring 40 k0rsler), og vi har senere lavet sma rendringer i programmerne for at komme disse
problemer ti! livs. Sclve maskinen ser ud ti! at
arbejde godt og stabilt.

Programmcrnc

Bevillingen

Programmerne er skrevet ti! specialundervisning
af elcver fra 4. ti! 7. klasse. De 5 programmer
ang:'ir 1) addition, 2) orddiktat, 3) afg0relse af,
om et tilla:gsord, der optra:der i en tekst, ska!
va:re fa:llesk0n, intetk0n eller flertal, 4) indholdsla:sning af en tekst, kontrolleret ved nogle sp0rgsm iil i teksten og 5) kryds og tva:rs.
Kryds og tva:rs programmet er interessant derved, at det udnytter en mulighed, som datama-

Bclresset med disse erfaringer, en PET og diverse
programband gik vi nu ti! m0de pa skoleforvaltningcn for at forela:gge materialct for skoledirekt0r og viceskoledirekt0r. De sa pa tingene
og erkhcrede sig enige i, at vi nok matte ti! at
ga i gang med EDB'en i Horsens.
Resultatet er blevet, at skoleva:senet har anskaffet en PET at arbejde med som en begyndelse Uan 79).
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Og hvad sa?
Det lyder jo ikke af sa meget. Var det anstrengelserne v.erd?
Ja, det mener vi faktisk! Vi har planerne klar
ti! at forts.ette arbejdet. Et v.esen tligt led i planerne er, at lrererstuderende, som er gode ti! programmering, men ikke ved sa meget om den p.edagogiske side af sagen, bistar lrereme, som 0nsker programmerne fremstillet. De lrererstuderendes udbytte af samarbejdet er et meningsfuldt arbejde, lrerernes og skolens et konkret
produkt. Men selvfolgelig er det et puslespil at fa

etableret en koordineret indsats fra alle de implicerede parter.
Der er mange l0sc ender i alt dette, men vi
foler dog, at vi nu er med uden at vrere bundet
for kraftigt 0konomisk eller ti! et bcstemt mrerkc,
og vi tror, at den kommende udvikling i folkeskolen vii forega indenfor hjemmcdatamaterne,
mikrodatamaterne, privamaterne cller hvad man
nu foretrrekker at kalde dem.
Turb£'11 Ba1w10 Sorensen
Turstcdskolcn
8700 Hurscm

Peter B. )'de
Stat.u,·miiwrfrt
8751 Gcdvcd

Mikroprocessorer og
mikrodatamater
Microprocessorer - en orientering
I den seneste tid har der vreret en kraftigt stigende
interesse for "microprocessorer" og "mikrodatamater", hvilket ogsa har afspejlet sig i massemedierne. Blandt andet har en geskreftig he(re fra
T0nder vakt opmrerksomhed med sit seneste
projekt, ogsa uden for "Datalreres" lreserskare.
Baggrunden for udviklingen af de kredse, der
benyttes, er LSI-teknikken {!,arge ~cale Integration), som muligg0r anbringelse af indtil 50.000
transistorer pa en enkelt komponent, en ctlm- En
chip er en rektangulrer silicium-krystal pa st0rrelse
med en lillefingernegl. Sredvanligvis er den anbragt pa et hus, som er pamonteret ben ti! kom· munikation med omverdenen {typisk 40). En
om tale med fotografier er at fin de i "DAT ALJERE" 1. argang nr. 4.
Ved en mikroprocessor forstas en LSI-komponent, som pa en enkel chip implementerer en aritmetisk-logisk enhed med tilh0rende kontrolenhed.
Mikroprocessoren kan med bl. a. forskellige
ydre enheder udbygges ti! en mikrodatamat. Ofte
om tales en datamat med en mikroprocessor som
centralenhed som en mikrodatamat.

1. generation
Den forste 8-bit-mikroprocessor var egentlig folgen
af en fiasko. Intel Corporation var det forstc firma,
som fremstillede en mikroprocessor ( 19 71), nemlig In tel 4004 {en 4-bit-mikroprocessor), som
blev anvendt i en japansk fremstillet bordregnemaskine. Den var i sin natur ret primitiv og ikke
anvendelig som CPU i en avanceret datamat. Imidlertid blev den forl0beren for 8-bit-mikroprocessoren Intel 8008 {1972), som blev udviklet ti!
anvendelse i en intelligent terminal. Uheldigvis
(?) for Intel lykkedes det dog ikke at !eve op ti!

de stillede krav - 8008 var for langsom og kunne
ikke bruges ti! sit oprindelige formal. Ti! almindelig overraskelse viste det sig alligevel, at det nye
produkt kunne srelges. Dermed var den forste
generation af mikroprocessorer en realitet og det altsa nrermest ved ct tilfrelde.

2. generation
Aret eftcr dukkede 8080'eren op som den forste anden-generations mikroprocessor. I de
nrermeste to ar blev der desudcn udviklet andre
typer, dog for det meste inspireret af 8080'crens
design. Den mest kendte af disse er Motorola's
6800. Savel 8080 som 6800 blev fabrikeret i
sa stort omfang, at prisen pr. enhcd naede ned
pa ca. 1 $ - altsa for en fiks og frerdig CPU!
Dette naturligvis under forudsretning af stort
indk0b. I l0ssalg drejede det sig om ikke over
10 $. I lyset af dette og mikroprocessorens muligheder som kontrol- og styreenhed er dct ikke
overraskende, at fremkomsten af mikroprocessorer er blevet kaldt "den anden industrielle
revolution". Isa:r 8080 har vreret - og er fortsat
- et populrert valg ved industrielle anvendelser,
og der er udviklet basisprogrammel og anvcndelsesprogrammer i stort omfang ti! bcgge maskiner, hvilket sikrer dem en fortsat stor markedsandel.

3. generation
Da den teknologiske udvikling var naet hertil,
la det ligc for at s0ge at lade mikroprocessoren
overtage mini'ens rolle og altsa videreudvikle den
ti! en datamat. RAM-lagre (Random Access Memory - lagre ti! bade lresning og s.krivning) og
ROM-lagre (Read Qnly Memory - kun ti! lresning) fandtes allerede, o~ 1/0 interface chips
blev hurtigt fabrikeret sp·ecielt ti! de enkelte
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mikroprocessorer. St0ttekredse (latches og drivers) var heller ikke noget problem. Tilbage stod
at udvikle ydre enheder i en prisklasse, der var
passende ti! et mikrodatamatsystem. Dette er
sket med st0tte i LSI-teknologien. Desuden
matte det overvejes at udstyre mikroprocessorerne
med kraftigere ordresa::t, dcr tillod mere effektiv
programmering, sam t gjorde dct realistisk at implementere h0jere programmeringssprog pa mik,rodatamaten.
Tredje-generations mikroprocessorerne er et
fors0g pa (blandt andet) at opna dette. 8080 er
blevct efterfulgt af 8085, som i det vx.sentlige
har sammc ordres;ct. Imidlertid indeholder 8085
nogle tckniske forbedringer, mens det har vist sig,
at f. eks. Comal med rimeligt resultat har kunnet
implementeres med 8080's ordres;ct.
Den mikroprocessor, der har det hidtil mest
omfattende ordres;ct, er Zilog's Z80. Den er udviklct af et team, der bestar af tre af de toneangivende fra 8080's design-team, og er en ren udvidclse af 8080. Z80 er altsa fuldt kompatibel
med 8080, dvs. at ethvert 8080-program ogsa kan
k0re pa Z80. Den har flere registre og adresseringsmader, og den har et langt st0rre ordres;ct.
Dette giver store fordcle ved avancerede anvendelser, men kan v;cre en ulempe ved simple. Desuden er den lige sa hurtig som den hurtigste 8080 ,
dvs. hurtigcre end 8085. Disse fordele har gjort
Z80 ti! et nxrliggende valg ved mikrodatamater,
der ska! kunnc programmeres i et h0jere programmeringssprog.
Endelig kan na:vnes MOS Technology's 6502,
som kan opfattes som en videreudvikling af 6800.
Den er hurtigere og kra:ver fa:rre chips ti! st0tte
end de 0vrige, hvilket har gjort den billig og ti! et
af de foretrukne valg vccl systemer ti! hobbybrug.

Blandt dens 0vrige fordele kan na::vnes dens omfattende adresseringsmetoder.

Fremtidsperspektiver
Da udviklingen af nye mikroprocessorer kra::ver
betydelig kapital, er det na::ppe sandsynligt, at
der vii ske va::sentlige a::ndringer inden for 8-bitmaskinernes omrade. Markedet kan grundet de
mange prisbillige maskiner ikke ba::re udviklingsomkostningerne. Eventuelle nye landvindinger
ma derfor forega pa 16-bit-maskinernes omrade.
Hidtil har begra:nsningen pa 40 ben pa huset
umuliggjort (i hvert fald i praksis) 16-bit-maskiner
pa en chip, men man s0ger nu ogsa at anbringe
lageret pa chip'en hvilkct nedbringer kommunikationsliniernes antal tilstra::kkeligt. Prototyper
ska! allerede va::re fremstillet i USA. Lykkes dette,
er der tale om mini'er pa en chip.

Anvendelser
Anvendelser af mikroprocessorer kendes i dag i
vaskemaskiner, ovne og varmeanla:g, for blot
at na:vne nogle fa. Derudover er dct sikkert, at
bilindustrien i 80'erne vii inddrage dem for at
forbedre benzin0konomien.
I en folgende artikel omtales anvendelser
inden for mikrodatamater, herunder privamater.

Litteratur
F0lgende b0ger kan anbefales, f.eks. som introduktionsla::sning:
Rodnay Zaks: Microprocessors SY BEX 1978
Adam Osborne: An Introduction to Microcomputers vol. 0-3.
Osborne & Associates 197 7 -7 9.
Na::rmere oplysninger gives gerne ved henvendelse.
Bjarne Hansen

Carsten Hansen

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••
EDB-radet positiv
I et par skrivelser ti! undervisningsministeren har
EDB-radet gjort sig ti! talsmand for datala::res
indforelse i folkeskolen. EDB-radets formand,
bankdirckt0r Henning Gade, har skrevet en udm;erket kronik i erhvervsbladet, og meningerne
herfra er mcdtaget i EDB-radets beretning for
1978. Et par citater fra afsnittet "Datal;cre
i folkeskolen - et 0nske hos EDB-radet" er nok
pa sin plads:
"Med den tiltagende anvendelse af edb, save! i
den offentlige sektor som i det private erhvervsliv, er 0nsket om datala::re i folkeskolen fortsat
stigende".
"Datala::re b0r ikke kun tilbydes som valgfrit fag
i folkeskolens 10. klasse, men ogsa ned ti! 8. klassetrin".

"E DB-radet kan kraftigt anbefale, at datala:ren
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enten indla:gges som en de! af den obligatoriske undervisning, eller i det mindste tilbydes de
a::ldste klassetrin som valgfrit fag."
Den na::vnte arsberetning kan erhverves fra EDBradct, Bredgade 58, 1260 K0benhavn K, sa la:nge
oplag haves. l0vrigt har EDB-radet gennem
tiderne udsendt mange gode publikationer, som
er af interesse for datala:re-la:rene, og en liste
herover er medtaget i arsberetningen.

K0GE-KOMPENDIUM
Ved K0ge kommunale skoleva:sen har man drevet
fors0g med datala:re i flere ar, og et par rapporter
har allerede set dagens lys.
Nu er der fra trekl0veret Kirsten Vej Petersen,
Jette Ryberg ogJarl Friis dukket et kompendium
op, og der fulgte et l0fte med om et mere.
Det er rart at se, at trods sva:re vilkar trives dataJa:re alligevel som fag i folkeskolen landet over.

Om CAI projekt

CAI- indledende predagogiske overvejelser.

i forbindelse med voksenundervisningen
i Fyns Amt.

Nar man star overfor et sp0rgsmal om at skulle
anvende en datamaskine i forbindelse med undervisning, er det klart, at der vii va:re mange
uafklarede sp0rgsmal at bcsvarc. Mange af disse
svar ma s0ges i en praktisk afpr0vning af de hypotcser, man opstiller, efterhanden som teorierne udvikles.
CAI projektets arbejdsomradc er et grxnseomrade
imcllcm de traditionelle videnskabsomrader: pa:dagogik, psykologi, datalogi og sociologi. Det betyder, at de tearier, vi vii benytte os af i den indledendc fase, bliver af intuitiv karakter. Det bc-tyder, at udgangspunktet bliver de frcmtrxdclsesformer en bevidstg0relse af vor nuva:rende praksis
vii fa.

Kort om projektet:
Som tidligere omtalt i dette blad blev der i Fyns
Amt i sommeren 1978, pa foranledning af direktoratet, startet et projekt der har ti! formal at
unders0ge muligheden for at anvende datamaskinen som pa:dagogisk va:rkt0j i forbindelse
med voksenundervisning.
F0rste fase i projektet var en indsamling af eksisterende programmer. Denne fase strakte sig
frem ti! arsskiftet 78/79. Det indsamlede programme! er nu registreret i Fyns Amt, og dette
materiale har va:ret et va:sentligt element i opbygningen af en plan for projektets videre forl0b.
Projektplanen for 1979 indeholder folgende
delmal:
DMo I: Samarbejde med faggrupper ved Odense
Forberedelseskursus om de pa:dagogisk-didaktiske overvejelser, der er
n0dvendige for at skabe testprogrammer i fagene. Afpr0vning af korikrete
testprogrammer.
DMo2: Opstille normer for minimumsdokumentation af CAI programmer. Overvejelser vedr0rende arkivering og vedligeholdelse.
DMo3: Programmeringstekniske overvejelser.
Krav ti] pra:sentationsformer af programmer samt ti! sproglige strukturer
pa la:ngere sigt.
Evalueringsprocedurer.
DMo4: En pa:dagogisk, datalogisk kontext.
Som det fremgar af ovenstaende delmal, anser
projektgruppen det for va:sentligt at arbejdet
foregar pa flere fronter samtidigt. Vi mener, at
det er vigtigt isa:r at finde en pa:dagogisk holdning ti! anvendelsen af CAI. Derfor vil fagla:rere
og kursister indtage en central placering i projektets videre afvikling. Et andet omrade, som vi
finder vigtigt, er dokumentation af de enkelte
la:resystemer {testsystemer). I den forbindelse
·ligeledes systemernes evne ti! at kommunikere pa
forskellige planer, eks. med fagla:rere, med kursister, med programm0rer, osv.
Projektets status lige nu er, at der har va:ret afholdt m0der med interesserede fagla:rere fra
Odense Forberedelseskursus. {dansk- og tyskla:rere).
Pa disse m0der har der va:ret diskuteret forskellige
pa:dagogiske aspekter ved CAI og de forste
fors0g pa at etablere konkrete systemer er gjort.
Den resterende de! af denne artikel er et opla:g
skrevet ti! brug ved disse fagla:rerm0der.

INDLEDNING

P.IEDAGOGISKE OVERVEJELSER
Man kunne med nogen ret stille sp0rgsmalet:
"Er CAI overhovedet anvendcligt, hvis man 0nsker en individ-samfund orienterct undcrvisning.
SI0rer en CAI situation ikke netop dct va:sen tlige i den pa:dagogiske sitaution?".
Vi vii ikke fors0gc at besvare dctte sp0rgsmal,
men blot tra:kke ct par sider af dct op.
Det er jo klart, at de mellem-menncskelige relationer i en CAI situation bliver af indirekte
karakter i og med, at en kursist er sat overfor en
model af instrukt0rens indla:ringsstruktur (i datamaskinen) . Endviderc er kommunikationcn:
kursist-model bcgra:nset ti! "skrive-, se pa ska:rmkommunikation". Vi harmed andre ord ogsa her
at g0re med begra:nsede indla:ringsstrukturer, men
dette er jo i vorcs praksis snarere en regel end en
undtagelse, idet hovedparten af en normal undervisning foregar i abstrakte situationer.
Sp0rgsmalet bliver nu reduceret ti! at omhandlc
en afg0relse af i hvilke situationer, og under hvilke
forhold, det vii va:re hensigtsma:ssigt at anvcnde
en datamaskinc som instrukt0r. En anden betragtning gar pa, at vi nok ma se i 0jnene, at vi
ikke pa la:ngere sigt undgar, at datamaskiner
tra:nger ind i den pa:dagogiske situation. Nar vi
scr, hvilken betydning datamaskinen har i den
0vrigc de! af samfundet og erkender, at undervisningssektoren ad politisk vej styres mod de
samme kvalifikationer, som ga:lder i erhvervslivet, sa vii der opsta krav om, at datamaskinens
sta:rke side, nemlig evncn til at behandle store
datama:ngder med star palidelighed, anvendes i
undervisningssektoren, Dette krav er jo allerede
delvis im0dekommet ved indforelse af faget
"datala:re" pa forskellige niveauer.
Konklusionen heraf mener vi ma blive, at det
ikke er et sp0rgsmal om datamaskine - ikke datamaskine, men snarere sp0rgsmalet: "Hvordan udnyttes datamaskinen, saledes at den er med til at
st0tte de fagligc og pa:dagogiske ma.I vi har?"
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Pa den baggrund mener vi, at det vii vrere at narre
sig selv at tage afstand fra dette medie pa forhand,
idet man risikerer, at andre beslutter sig for at
presse en anvendelsc- igennem. Som nrevnt kan
dette vrere begrundet i et krav om effektivitet og
en uddannelsespolitik, hvor malene har en karakter, der betinger, at maskiner kan anvendes. Endviderc risikcrer man, atde undervisningsstrukturer,
der tilbydcs, er af en sadan karakter, at de tager
kommercielle hensyn fremfor predagogiske. Hvis
man ikke, inden en sadan trenkt situation opstar,
har sat sig grundigt ind i de predagogiske aspekter
ved CAI, star man meget darligt rustet i en debat
om sp0rgsmalene. En anden side af CAI er situationcn for den predagog, der arbejder med datamaskinen som medie. Denne situation krrever en
me get n0je planlregning af de forl0b,maskinen ska)
kunne genneml0be. Det krrever med andre ord,
at predagogen kender de fleste af de mulighedcr,
han har med de konkrete grupper af kursister,
som den pagreldende datamaskinemodcl hcnvcnder sig til. Det betyder, at man ud fra dette
kcndskab til kursistgruppen ma krreve, at den
model, der anvendes, i en vis udstrrekning er i
stand til at tilpasse sig den enkelte kursist. Dette
grelder bade det faglige niveau og den n0dvendige
predagogiske proces. Hermed mener vi ogsa, at en
model, der k0rer ganske ureflekterende igennem
en rrekke sp0rgsmal, er helt vrerdil0s i en predagogisk sammenha::ng. Bade den folelse af ncderlag, som den svagt funderede kursist vii opleve
og den kedsomhed, den godt funderede kursist
vii opleve, er negative pa::dagogiske faktorer.
Der Jigger altsa i udformningen af en CAI model
en star pa:dagogisk udfordring. Hvordan ska)
spredningen i fagligt niveau vrere? I hvilken
rrekkefolge ska) de indgaende emner behandles?
Og ikke mindst, hvordan ska) en evaluering af
situationcn udfores? Hvilke mal og delmal 0nskes
naet - osv. Denne de) af CAI processen er bestemt
mcget givende pa mange fronter. Der vii i besvarclscn af disse sp0rgsmal va::re inspiration til
overvejelser, der rrekker langt ud over CAI
si tuationcn.

P.A;:DAGOGISK MODEL
Ideen i en model er, at danne en struktur, der pa
mere eller mindre abstrakt made, betinger en
vurdering af konsekvenscrne af en given trenkt
handling.
Nar f. eks. et barn udvikler sig, sker der forskellige modelopbygninger pa forskellige udviklingsstadier. Midlerne til opbygning af disse modeller
er den samlede erkendelsesstruk tur, dvs. sanser,
motorik og allerede etablerede men tale strukturer.
Denne crkendelsesstruktur rendrer sig livet igennem fra barndom til alderdom. I visse tidlige
perioder er det hovedsalig sensorisk-motorisk
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betingede modelopbygninger, der sker. Senere
er det et samspil mellem mentale strukturer og
sanser, motorik. I alderdommen hvor motorik
og nogle sanser mange gange sva::kkes, ma modellernes opbygning baseres pa de tilbageva::rende effektive strukturer.
Principielt kan vi opbygge to typer af modeller
nemlig en statisk og en dynamisk model:
Statisk model:

Individct registrerer de egenskaber, der knytter
sig til oplevelsen. Betragter altsa ting/ha::ndelse
som noget en gang givet og uforanderligt. I hjernen
opbygges et mcntalt billede (model) af disse
objekter /aktivitetcr.
Dynamisk (dialektisk) model

~

ting

/-------'----i~ ~delse

individ
Her oplever individet sig selv med mulighed for
at danne og rendre hrendelser/ting. Der sker en
vekselvirkning, hvor individet tager del i ting/
ha::ndelser. Modellen indeholder derfor strukturcr
vedr0rende effekten af individets egne handlinger (bevidsthed om egne muligheder).
Denne sidste modelopfattelse er knyttet til et
samfund i rendring. Det enkelte individ ma til
stadighed revidere sine mentale modeller og fors0ge at pavirke det omgivende samfund.
Nar en datamaskine skal indga i en predagogisk
situation ma den anvendte model have disse
egenskaber. Begrundelsen for dette er, at man
derved skaber mulighed for en dialog, der Jigger
sii ta:t pa virkeligheden som muligt.
Maskinen er altsa i stand til at a::ndre sin adfa:rd,
afha:ngig af den dialog der i et givet tidsrum udspiller sig. Der sker en undervisningsdifferentiering.

KOMMUNIKATION
Kommunikationen med datamaskinen foregar
prima::rt over en ten tastatur/ska::rm eller tastatur/
skriver. Den aktuelle model kan kun nas via disse
medier.
Som tidligere na::vnt star vi her overfor en begra::ns-

ning af va::sentlig karakter. Man kan ikke ved at
a::ndre sin kommunikationsform fa nye oplysninger frem om emnet. Samme kommunikative
begra::nsning star man overfor nar man la::ser eller
h0rer radio.
Vi er med andre ord va::nnet til en sadan begra::nset
kommunikation. Nogen vii endda anse den for
fremragende.
Sammenligner vi bogen med datamaskinens
model er kommunikationsformen dert samme,
men vi star ved datamaskinen overfor en bog,
hvor indholdet i bogen og va::gten af afsnittene
afha::nger af la::serens aktivitet.
Projektgruppen vii va::re meget taknemlig for at
fa kommentarer til artiklen, samt ideer ti! projektet i det hele taget.
Henvendelse ti!:
Teddy Lang Petersen, (09) 159400 lokal 396
Hugo Schwabe, Odense Forberedelseskursus
Preben Fillipsen, Odense Forberedelseskursus
(09) 143396

Det kan undre ...
Det sp0rges i det ganske land, at der i det s0nderjyske pa den herrens dag den 20. apFil blev afholdt et stort m0de for sa::rligt indbudte.
Det siges ogsa, at der blev demonstreret det nyeste skud pa stammen af mikrodatamater, vist nok
kaldet MPS-2000. Der skulle ligeledes va::re afholdt et par timers seminar.
Desva::rre er vi ikke i stand ti! at anmelde hverken det ene eller det andet, da ingen hverken fra
Datala::res redaktion eller fra foreningens bestyrelse var inviteret.
Deter det, der kan undre.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Mikrocompulere
Perspektiv pa mikrocomputermarked et

Hvor skaffer man sig aktuelle oplysqinger?
Hvis man vii g0re et fors0g pa at se lidt ud i
fremtiden, hvad mikrodatamaterne angar, er
den letteste metode - bortset fra en snak med
kyndige bekendtskaber - at la:se et passende
antal af de senest udkomne elektronik- og mikrocomputerblade. Dvs. blade som f. eks. "Electronics", "Elektronik" (tysk) og "Hobby Computer". De ops0ges pa tekniske biblioteker og de
st0rste kommunebiblioteker samt med lidt held
i de st0rste kiosker.
Det fremgar af dem, at udviklingen indenfor
mikroelektronikken Iangfra er l0bet ti! ende.
Firmaerncs udviklingsarbejde indenfor teknologierne (MOS, bipola:r, boblelager teknik og
hvad de nu ellers hedder) fortsa:tter pa h0jt
gear. Der arbejdes hektisk pa at 0ge miniaturiseringen yderligere; LSI (Large Scale Integration)
s0ges videreudviklet ti! VLSI (Very Large Scale
Integration). Specielt har den japanske stat bevilget enorme bel0b ti! denne udvikling.
Vil man have en mere handfast ide om, hvilke
nye mikrocomputere, der kan ventes pamarkedet
i den na:rmeste fremtid, kan man ops0ge de store
messer i udlandet. F. eks. kan man tage pa Hannover Messen, som jeg gjorde i april 1979 (med
undervisningsministeriets venlige st0tte).

ned i st0rrelse med en Iille bandoptager. Sa
kan man nemlig uden na:vneva:rdigt besva:r sla:be
den med rundt, hvor man fa:rdes. Men dermed
vii den fa en betydning for personen, der harden,
som minder om lommeregnerens og pungens:
Den er der bare! Det vii medvirke ti! et kraftigt
salg af sadanne sma mikrodatamater og dermed
ti! store prisfald.
Isa:r ska:rmens katodestraler0r vejer godt ti!.
Der findes imidlertid en ra:kke alternativer ti!
et stort klodset katodestraler0r. F. eks. har de
sakaldte plasmaska:rme, der benyttes af bl. a.
Burroughs, en dybde pa ca. 5 cm og dermed en
ganske anden va:gt end katodestraler0rcne. Der
arbejdes ogsa pa at forbedre LCD'erne, flydende
krystal lyspanelerne. Endelig arbejder man i
Schweitz med en sa:rlig matrix-teknik, der benytter katodestraler i en flad ska:rm.
Udover katodestraler0ret fylder tastaturet
ogsa godt i Iandskabet pa de mikrocomputere,
der sa:lges p. t. Her kan det hja:Ipe, hvis datamaskinen bygges op af dele, der kan klappes sammen.
Klap-sammen Iommeregnere findes jo allerede.
Med en minikassettebandoptager ved siden af
ska:rmen kommer fremtidens mikrodatamat
maske ti! at se saledes ud:

Hardware-dr0mme
Hvad dr0mte jeg om at se pa Hannover Messen?
Hvordan ser mine dr0mmes skolerelevante mikrodatam2t ud? Ja, det er da helt klart, at den
gerne ma va:re billigere end de mikrodatamater,
der udbydes nu, f. eks. PET'en (anmeldt i Datala:re nr. 4, september 1978), De fleste vii ogsa give
mig ret i, at maskinerne ikke beh0ver va:re va:sen tlig hurtigere eller at have meget st0rre Iagerkapacitet end disse computere. F. eks. er en RC
7000 ikke mere end et par gange hurtigere end
PET'en, og PET'en fas nu med op ti! 32 Kbytes
{16.500 kr. incl. moms) og en diskstation pa 2· 100
Kbytes (14.000 kr.).
Men pa Ia:ngere sigt ska! der mere ti! end mikro-priser pa mikrodatamater. Miniaturiseringen
har hidtil na:sten kun givet sig udslag i cumputernes centralenheder, dvs. styre-, regne- og lagerenheder. Men deter jo noget af et sla:b at tage en
20 kg's computer som PET'en, der na:sten er en
halv rpeter pa hver led, med sig hjem fra arbejde.
Det orker man som rcgel kun at g0re i weekcnden.
Det vii va:re et va:sentligt fremskridt, hvis
datamatens va:gt og dimensioner kunne kommc
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Men udviklingen pa lagerteknik-omradet overf10digg0r maske snart minikassettebandoptageren,
og sa kan man Iigesa godt klappe sammen to
steder. Sa kan dr0mme-datamaten se saledes ud:

Er den ikke flot? Der kan selvfolgelig tilkobles skriver, og Iageret er ka:mpema:ssigt!

Hannover Messen 1979
Hvor ta:t pa dr0mmens opfyldelse var sa de an-

lreg, som blev vist pa Hannover Messen i april
1979?
Det nye, der blev vist, var i det vresentlige
standardforbedringer af eksisterende udstyr.
Firmaet Commodore viste en ny, bedre og
billigere serie: Den hedder chm 3001, og er
bygget op af tre enheder, nemlig centralog skrerm-enheden, printeren og diskstationen.
Central- og skrermenheden har fa.et et bedre
tastatur end forgrengeren, altsa PET'en. Diskstationen har st0rre diske (i alt 340 Kbytes)
end PET'en. Enhederne ligner i 0vrigt PET'ens.
Bortset fra behandlingen af store og sma bogstaver er PET- og chm-programmer ~n og samme
ting. J eg gretter pa, at hele herligheden kommer
til at koste omkring 35.000 kr. i Danmark.
Det japanske firma Sharp viste en ny mikro,
som synes at vrere bedre end cbm'en (og dermed
selvfolgelig ogsa PET'en) pa en rrekke omrader:
Den er bl. a. lettere, fylder mindre og er hurigere.
Prisen bliver vist ogsa omkring cbm'ernes/PET'
ernes. Men Sharp forventer · forst at kunne levere
den forste enhed, central- plus skrerm-enhed, fra
cftcraret af. Sa . . .
Et amerikansk mikro-firma, FINDEX, viste
en datamat, som er endnu lettere, mere handy og
hurtigere. Den har plasmaskrerm. Men den er ogsa
noget dyrere; firmaet regner ikke med at afsrette
nogen til privatpersoner, men skriver tvrertimod
pa forsiden af brochuren, at det "kein Spielzeug
ist". Har man rigtig mange penge, kan man fa den
med boblelager (der er en ny type stort, middelhurtigt lager). Ang. leveringen oplyste firmaet
kun, at det skulle til at markedsfore den i Europa
nu.
BASIC-sprogene pa de tre maskiner er udmrerkede. Bade cbm'en og Sharps maskine mang-

ler dog kommandoen RENUMBER. Mens Sharps
maskine har endnu bedre grafiske muligheder end
PET'en, er der ikke grafiske tegn pa FINDEX'en .
Den tyske udgave af Sharps maskine hara , o og ii.
Far den danske version mon re, 0 og a?

Konklusioner
Desvrerre er jeg i skrivende stund ikke rigtig frerdig med at tygge pa sp0rgsmalet om vigtigheden
af at have re, 0 og a pa maskinen. Men jeg synes,
at man godt kan k0be PET'er eller cbm'er nu,
hvis man vii med pa skole-EDB-vognen. Maskinerne er velafpr0vede - vi ved, hvad vi har - og der
findes en pren rrekke program.mer ti! dem .
Hvad angar dr0mme-mikro'en, ma det konstateres, at det ikke bliver i dette forar, den BASICprogrammerbare, uhyre handy og utroligt billige
mikrocomputer slar igennem. Men vi far stadigvrek omkring 30% mere pr. krone for hvert ar,
der gar.
Peter B. Yd e
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PROTECTION
I sidste nummer af RC 7000 AREN omtaltes
funktionerne LOGON og LOGOF. Disse giver
mulighed for at fa udfct,rt en lang rrekke forskellige funktioner, som f.eks. registrering
af tilslutninger og tidsforbrug, "aviser" til
brugerne og meget andet.
Med indfct,relsen af et par nye forbedringer,
bl. a. en PROTECT sretning, er mulighederne
for beskyttelse af bestemte omrader og
programmer blevet vresentligt udbygget.
En af rendringerne bestar i, at nar et program
hentes og startes, vii den fci,rste sretning
altid blive udfct,rt . Hvis denne fct,rste sretning i et sign-on program sa er en ON ESC
sretning, ja sa kan man sikre sig 100 % mod
uautoriseret adgang uden om sign-on programmets kontrol.
I et sadant sign-on program kan man sa benytte et password , og afhrengigt af password'et kan man bruge PROTECT sretningen
til at etablere den grad af beskyttelse, som
man ct,nsker. PROTECT sretningen kan ved
hjrelp af en kode etablere beskyttelse mod
at brugeren kan :
rendre pa beskyttel_sen
CONNECT'e til andre omrader
RELEASE
udfct,re ordren COPY overhovedet
udfct,re COPY til en eksisterende fil
udfct,re LIST til en eksisterende fil
udfct,re SAVE til en eksisterende fil
Har man eksempelvis som konsekvens at
et bestemt password udfci,rt PROTECT
sretningen med en kode, der giver beskyttelse
mod de tre fct,rstnrevnte ting, ja, sa kan brugeren ikke pa nogen mulig made tilslutte sig
andre omrader end det, som han er blevet
placeret i af sign-of programmet .
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Som konsekvens af PROTECT sretningen er
indfct,rt en ny fejlmeddelelse . ERR 049
BESKYTTET FACILITET som vii komme,
nar en bruger forsct,ger at udfct,re sretninger
eller kommandoer, som vedkommende ikke
har adgang til.
Disse nyheder, og et par rettelser af konstaterede fejl, er med i den sidste version
af RC COMAL, der har revisionsnummeret
Rev. 01.22.

Run pa RUN COMAL
Regnecentralen udsendte for et stykke tid
siden lrerebogen RUN COMAL med tilhct,rende opgavesamling i et samarbejde med
Studenterlitteratur/Akademisk Forlag. Bogen,
der er skrevet af den bekendte Bct,rge Christensen, er allerede totalt udsolgt fra forlaget, sa
det nu er nct,dvendigt at genoptrykke den i
stct,rre oplag. Samtidigt kommerfortsrettelsen
RUN COMAL II, der bl. a. gar i detaljer med
tekstbehandling, formatstyring, filer og meget
andet.

CURSOR STYRING
I sidste nummer af RC 7000 AREN var en
artikel om styring af en skrerms cursor. Nu
er der pa Regnecentralen udviklet en CALLroutine, som kan benyttes hertil, og som derved skulle gct,re det endnu lettere at styre
cursoren.
Nar den pagreldende routine er lagt ind i
systemet, kan man placere cursoren
et
hvilket som heist sted pa skrermen ved sretningen CALL "XYPOS", < udtrl>, -<Udtr2>,
hvor de to udtryk kan vrere vilkarlige aritmetiske udtryk.
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Sadan ser Regnecentralen
ud pa arabisk
Regnecentralen etablerede for et godt stykke
tid tilbage et datterselskab i Kuwait, og efter
sigende gar det godt dernede. Nu rejser der
sig jo saJrdeles specielle problemer af sproglig
art ved aktiviteter i et arabisk land, for det
meste edb-udstyr kan jo ikke skrive de
arabiske tegn .
Men nu star der pa udviklingsafdelingen i
Arhus en terminal, som fuldt ud mestrer
denne kunst. Det ser ganske pudsigt ud, nar
terminalen begynder at skrive med d isse maJrkelige tegn - fra h0jre mod venstre -. Specielt
bliver det imponerende at se pa, nar der blandes arabiske tegn og europaJiske tal; de skrives jo fra hver sin side! Men ogsa det gar
godt.
Terminalen kan i0vrigt anvendes fuldt ud som
en helt normal . terminal med de saJdvanlige
tegn pa skaJrmen.

Ferste handelsskole
keber RC 8000
Skive Handelsskole har, som den f0rste handelsskole i Danmark , anskaffet et RC 8000
model 35 datamatsystem. AnlaJgget skal afl0se et Metric Alpha-LSI minidatamatsystem,
som skolen anskaffede i begyndelsen af halvfjerdserne .
Den primaJre opgave bliver at levere datakraft t il handelsskolens datalaireundervisning. Det primaJre programmeringssprog
bliver RC Basic, men ogsa Algol 7 kan benyttes. Derudover vii maskinen blive forsynet med et af RC's standardsystemer til

0konomisk styring, og dette skal indga i
undervisningen som et eksempel pa et
edb-system, som anvendes i erhvervslivet.
Andre skoler vii fa tilbudt at kunne tilkobles sig via modem, og RC 8000 er der for fra starten forsynet med 16 terminal indgange. RC 8000 er forsynet med 64 K ord
(24 bit) lager, 66 MB disc, 0,5 MB floppy
disc samt 600 linier/minut printer.
Man har pa Skive Handelsskole mange planer
for anvendelse af RC 8000, og det bliver
sparndende at f0lge disse planer . Vi vii i RC
7000 Aren senere bringe en artikel fra Skive
Handelsskole.

RC 7000 BRUGERMSDE

I SILKEBORG
I RC 7000 Brugerforeningen afholdtes fre dag den 30. marts det arlige brugerm0de .
M0det blev afholdt pa Silkeborg Amtsgymnasium, og omkring 50 RC 7000 brugere deltog .
Formiddagen startede med generalforsamling ,
som blev ledet af Teddy Lang Pedersen,
Odense. Et af punkterne var va lg til bestyrelse,
og her blev J0rgen Helgren, Silkeborg Seminariums 0velsesskole, valgt. lndtil frokost
fortalte H.B.Hansen, RUC, om Kapacitetsudvalgets arbejde pa en rapport om micro datamater.
Efterm iddagens program bestod i gruppearbejde, hvor de enkelte skolers brug af
RC 7000 blev dr0ftet. Der fremkom mange
gode fo rslag til RC, bl.a. nye forslag til forbedringer i RC Comal. Det blev ligeledes vedtaget, at man vii styrke kontakten brugerne
imellem med henblik pa udveksling af programmer.
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MY MAND
RC 7000 brugerne har nu faet en ny mand,
som vii vrere parat til at l(l')se problemer og
varetage den vigtige, trette kontakt mellem
RC og brugerne .
Palle Andersson vii i fremtiden vrere manden,
som man skal henvende sig til , nar man vii
have nye systemer, afgive fejlmeldinger og
lignende. Herudover vii Palle Andersson
medvirke ved opstart af nye RC 7000
brugere.
Pa lie Andersson h(l')rer til i den nye afdeling i
Ballerup (samme sted som Thorkild Maaetoft) og adressen er :
Regnecentralen, Lauptrupbjerg 1, 2750
Ballerup. (02) 65 83 66. Da Palle Andersson ofte vii vrere pa rejse for at bes(l')ge
RC 7000 installationer vii den sikreste
kommunikationsmade vrere skriftlig;
vii
man vrere sikker pa kontakt.

sa

NY MANUAL
Der er nu udsendt en ny manual : RC BASIC/
COMAL, Programming Guide til RC 8000 .
Manualen har nummer RCSL 42-i 1203.
Denne manual drekker COMAL til RC 8000,
og ligner i temmelig h(l')j grad manualen for
COMAL til RC 3600/RC 7000 . Der er dog
en rrekke tilf(l')jelser og udvidelser bl. a. vedr(l')rende filer, og selvf(l')lgelig er talomradet og
n(l')jagt igheden sat op.

RC 7111 -!REN
UDGIVER: A/S REGNECENTRALEN
Falkoner Alie 1
2000 K~benhavn F.
Tit. (01) 10 53 66.

RANDOM
- FIL - FIDUS
Otte har man brug for at skrive en lrengere
rrekke af variable ud pa samme record pa en
random fil, og selv om man f. eks. har haft
alle vrerdierne i et array, har man mattet
skrive variabellisten fuldt ud:
2300 WRITE FILE(2,RECNR) A(1). A(2),
A(3), A(4) ... osv.
Man kunne her komme ud for det problem,
at linielrengden faktisk ikke slog til, foruden
at det er besvrerl igt at skulle skrive sa lange
linier.
Fidusen kommer her. Man kan nemlig "snyde" og fa en l(l')kke til at skrive array'et ud
pa f(l')lgende made :
2300 WRITE FILE(2,RECNR) A(1)
2302 FOR N=2 TO 55
2304
WRITE FILE(2) A(N)
2306NEXT N
Bemrerk, at man ikke skal angive recordnummer i WRITE-sretningen inden i l(l')kken.
Man kan selvf(l')lgelig bruge samme fidus ved
lresning fra en random fil.

PHANTNUM
I mange ar har Master Mind hrerget landet,
og mange har brugt timer og uger med at
forn(l')je sig med dette spil.
En rrekke programmer har der ogsa gennem
tiden vreret skrevet til Master Mind, men her
er til forandring et maske nyt spil, der pa
flere mader er mindst lige sa sprendende som
"forgamgeren".
Programlistningen bringes uden videre kommentarer, og sa venter vi sprendt pa, hvem
der bliver den f(l')rste t il at gennemanalysere
spillet og komme med den optimale algoritme, heist skrevet i COMAL.
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- - 0010 REM PHANTNUM
0020
0030
0040
0050

0060
0070
0080

ooc,,o

01(10
0110
012(1

REM COMAL PROGRAM VED ERIV T . NIELSEN, TORBEN NIEL SEN
REM F G ~NUOSEN , RI SMl:::tLLESLOLEN
13.12J 7 Q
DIH SVARt,( 10 ), FAERDIGS< 10 \
DIM TAL < 10)
REPEAT
LET FAERDI C,$= "
INPUT "0NS~ E':, I NSTRUt TI ON -:• ", ·:..VAR'l
PRINT
IF SVAR$=" ,JA" THEN EXEC IN·;TR

EXEC !<'ODE
REPEAT

0130
0140

EXEC IND
UNTIL FAERDIC.'5 = " 1111111111"

0150

PRINT

0160
0170
0180

PRUIT "GODT ,

DET Git

FINT!"

PRINT
INPUT "VIL DU PROVE !GEN

" , SV AR'li

0190 UNTIL S VAR ♦ <>"J A"
SL UT PAA PROGRAMMET
0200 REM
0 2 10 PROC IND
INPUT "
", SVAR'f ;
02 20
0 2 30
0 240
02 50

PRINT "
LET 01'= 1
EXEr TE ST

IF NOT 01 THEM PRINT " FE ,J L I IMPUT "
0260
027 0 ENDPROC IND
0280 PROC TEST
0290
IF L EN< SV AR$' ~ 2 THEM
030 0
CASE SVAR'f,( 2) OF
0 31 0
LET OV=O
0 320
WHEN " ="
0330
IF SVAR'f< 3>>"/ " AND SVAR'f. (3) : " " T HEN
0340
E XEC SVARTAL
0350
ELSE
0360
LET Ot =O
0 370
ENDIF
0 3 80
l.JHEN " ♦" , " + ", " - "
03QO
EXEC UDRE(;N
0400
ENDC-ASE SVARS
0 41 0
ELSE
L ET OV=O
0 4 20
0430
END IF LAENGDE :- 2
0440 FNDPROC TEST
0 450 PROC- SVARTAL
0 4 60
IF BOGSTAV'f (ORD (SVARS < 3' )- 4 7)='=,VAR'l < 1 ) THEN
0 4 70
PRINT "JA "
0 4 80
L ET FAERDI Gf> <ORD (SVARf. (3l) -47l=" l "
0 490
ELSE
0 5 00
PRINT " NE J"
051 0
END IF
052 0 ENDPROC SVARTAL

0530 PROC LIDREGN
0540
FOR X= l TO 3 STEP J
0550
LET TAL< X l = -1
0560
FOR Y=l TO 10
057 0
IF SVARS(X) = BOGSTAV'f< Y > THEN
0580
LET TAL<Xl = Y-1
059 0
END IF
0 600
NEXT Y
061(1
NEXT X
062 0
IF TAL < 1 )>=O AND TAL C3)>=0 T HEN
0 6 30
CASE SVAR$ (2) OF
0640
REM
0 650
WHEN "*"
0660
LET FACIT= TALC 1 >•TAL C3\
0670
l..,IHEN "+"
0680
LET FACIT = TAL C1 ) +TAL ( 3)
069 0
WHEN "- "
0700
LET FAC IT = TAL < 1 l-TAL< ,,)
0710
IF FACIT <O THEN LET FAC IT= FAC IT+1 0
07 20
ENDC- ASE
0730
L ET FACIT::FAC IT-lO•INT <FA C IT.fl())
0 740
PRINT BOGSTAVS ( FAC IT+l )
0750
ELSE OV=O
LET 0 1<'=0
0760
0770
ENDIF
0780 ENDPROC UDREGN
0790 PROC VODE
0800
RANDOMIZE
DIM BOC;S TAV$( 10)
0810
LET BOGSTAVS = "
0820
0830
LET X= l
0840
REPEAT
0850
LET T=INT <RMD CO ) *lC'+l )
0860
IF BOGS TAVS(Tl = " " THEN
0870
LET BOGSTAV'f <T >= CHR <X + 6 4 1, X= X+l
0880
ENDIF
0890
UNTIL X= 11
0900 ENDPROC , ODE
0910 PROC INSTR
(19 20
PRINT " DETTE PROGRAM GI VEF: 0 1(; EN OPC.AVE , DER • ALOES"
0930
PRINT "PHANTNUM "
0 9 40
PRINT " PROGRAMMET TILDELER [~OGSTA VERNE ABCOEFGHI J VtERDIERNE"
0 9 50
PRINT "FRA O TIL '=' PA HELT TILFtEL DI G V J·; "
0 9 60
PRINT "DU SLAL DEREFTER FINDE HVERT BOO":.TAV S VrERDI VED AT STILLE"
097(1
PRINT " SPORGS Mr!iL AF DENNE TYPE . A+B , A-B , A•B ELLER A= 8 "
0980
PRINT "PROGRAMMET S SVAR P,!', DET S IDSTE ':iP0RGSMAL VIL VIERE ,.JA"
0990
PRINT "ELLER NEJ , MEN S DET VED DE ANDRE TYPER VIL V~RE DET BOGSTAV,"
1000
PRINT "DER ER S IDSTE UFFER I FACIT
HV I S FAC IT ER NEGATIVT , BLIVER"
1010
PRINT "DER LAGT 10 TIL FAC IT , INDEN ·:>VARET GIVES "
1020
PRINT "NAR DU HAR FI.JNDET ALLE BOG STAVER S VIERDI , BLIVER DU ROST'"
1030
PRINT
1040
PRINT
1050 ENDPROC
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Gymnasieelever i Silkeborg
SUPPLERER SKOLENS DATAANL/EG
To elever ved Silkeborg Amtsgymnasium, Nils R.
Pedersen og Carsten Andersen, har lavet noget
elektronik, som er i stand ti! at tilkoble en analog skriver (en xy-plotter) ti! et RC 7000 anla:g.
De to elever har l0st opgaven pa en meget
fremragende made.
Som omtalt i Datala:re, 2. argang nr. 4 har
professor H. B. Hansen, Roskilde Universitetscen ter, udviklet en standardpakke ti! grafisk
databehandling. Disse programmer har vi a:ndret,
saledes at de passer ti! vores system. Det har va:ret
mcgct in teressant at arbejde med disse udma:rkede
programmer. Sa:rligt spa:ndende har det va:ret at

arbejde med den de!, som har med tegning af
rumlige objekter at g0re.
Det kan va:re vanskeligt at lave en god tegning
pa en plotter, men med disse programmer er det
ikke sa sva:rt. Den automatiske afklipning som
foregar, hvis man fors0ger at tegne uden for den
ram me, man har defineret, er en stor hja:lp.
H. B. Hansens standardpakke har vi suppleret med en ra:kke mere specielle plotterprocedurer, og vi har dermed fa.et et meget anvendeligt plottersystem.
Eventuelle interesserede, som 0nsker yderligere
oplysninger, er velkomne ti! at skrive ti!
J0rgen F. Hansen
Silkeborg Amtsgymnasium
Oslovej 10
8600 Silkeborg

Et prismressigt og betjeningsvenligt

PLOTTERSYSTEM
til anvendelse pa EDB-anlreg
af Carst e n Anderse n og Nils R. Pedersen

Plottersystemet, som omtales i det f0lgende, er
en videreudvikling af prototypen, der blev forevist
pa RC 7000 Brugcrforeningens arsm0de pa
Silkeborg Amtsgymnasium. Den nye "type 1004"
har bl. a. dobbelt sa stor opl0sningsevne i begge
koordinater og advarselslys og -lyd for over-flow;
det vii sige, at den advarer for indkodning af information, der vii overskride plotterens gra:nser.

Systemets virkemade
Nogle terminaler har pa bagsiden et multistik til
en scparat printer for hver terminal, og denne
udgang benytter interfacet ("det elektroniske
mellemled") til at tappe data fra datamaskinen.
De signaler, udgangen leverer, levercs som seriel
information (se fodnote), som ska! omdannes til
parallel information for at kunne benyttes af
interfacet, og denne omdannelse finder sted i
"modtageren", UART'en (Universal Asyncronous
Receiver/Transmitter) (se blokdiagram). For at
interfacet kan genkende koordinatsa:t, s0rger
"kontrolkredsl0bet" for, at kun tal, der er beha:ftet med et sa:rligt kendetegn, lreses ind i
"datalageret". Herfra sendes dataene over i "digital til analog konverteren", DAC'en (Digital
to Analog Converter), som omsretter den digitale
information ti! en analog sprending, som "konVed scrid ill(onnatioll fins/as, al de <'nkeltl' bit's
komnu:r ef/er /1i11a1uii'n fm ,'11 udgang, ti/ forskcl
fr,, pamllel i1Lfori11a/ io11, lwor tier er /n separat
11d1;rrng for lwl'Y hit.
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trolkredsl0bet" adresserer ti! det ene af to "analoge lagre", og nar begge analoge lagre er fyldt
op, lreses sprendingerne, (x,y)-koordinaten ti! de
indla:ste data, ud af X og Y udgangene, og pennen beva:ger sig ti! den nye koordinat i planen.
Vi har altsa fa.et et indlrest digital talsret omsat ti!
et tilsvarende analogt "sprendingssa:t", som en
analog plotter kan bruge. Desuden er der mulighed for at styre pennen, sa den kan srenkes og
ha:ves under kontrol af terminalen, og ogsa her
kommer kontrolkredsl0bet ind i billedet (se blokdiagrammet).

kontrolkredslob

Datalager

UART

DAC

y
analogt
lager

analogt
la er

Xud

Yud

BLOKDJAGRAM

z
kontrol
Zud (penlift)

•
Den praktiske anvendelse
Nu har vi flere gange under forklaringen af virkemaden om talt nogle sa:rlige kendetegn, som
bruges for at holde uvedkommende data ude af
systemet, og det der jo reelt er tale om, er den
syntaks, der skal bruges for at komme i forbindelse merl interfacet og dermed plotteren . Flere
metoder biev diskuteret under konstruktionen,
men
den
valgte
repra:senterer
brudstykker af de bedste forslag. (Da den datamaskine, vi brugte, benyttede COMAL, er
syntaksen ogsa holdt i COMAL, men det forhindrer jo ikke implementeringer i andre sprog).

3) PRINT USING "<'.14>X = ~1t-Ud5>",X
PRINT USING "<14>Y = 01tot<:15>'.',Y
(X og Y er variable, men udla:sningcn al"
dem star to forskellige steder i programmet.
NH: Udla::s ALTII) X for Y)
0

0

Tilsvarende med konstanter.
0nskes penncn ha:vet eller sa:nkct kan man
skrive
1) PRINT USING "<14> Z=II <I5>",Z
(Z er pennen, og nar den antager va:rdien
1 hreves pennen, og nar den er 0, sa:nkes
den
NB: Husk ALTID mcllemrummcne; <lcr ma
gerne va::re flere, men ikke fa:rre, og dct
ga::lder for helc syntaksen)
cller

0nskes pennen flyttet til (x,y) kan man skrive
1) PRINT USING" <'.14> X=ltllltltY&Jlltlltl <15> ",
X,Y (X og Yer variable)
2) PRINT ".::14> X=kkkk Y=kkkk<:15>"
(X og Y er konstanter; kan udnyttes til at
tegne rammer omkring tegninger)
eller

2) PRINT ".::14> Z=k
.::15>"
(Z er en konstant (en ten 1 eller 0))
Desuden kan diverse kombinationer bruges. Dog
skal dct bemrerkes, at X-vrerdien altid skal kommc for Y-vrerdien, og at koordinatsa:ttct forst
udla:ses p a piotteren, cfter at Y -va:rdien er
indla:st. Desuden er der mulighcd for manuel
indla:sning fra terminalen. Dette g0res ved at
abne prin terudgangcn med de dertil h0rendc
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taster og manuelt indtaste X- og Y-va:rdierne
(HUSK at det er det, der skrives pa ska:rmen ,
der overfores ti! in terfaeet) .
Desuden ga:lder det: XE(0000;1999J ,
YEc[OOOO;l 999] , ZE(O, l}
Nu kan man jo godt undre sig over, at vi har
benyttet ASCII-karaktercrne "<14>" og "<15>",
men forkladngen er ganske simpelt den, at den
udgang, vi benyttcr, kontrolleres fra terminalen,
og at der kun kommer information ud, hvis man
har skrevet " <14> ", ug informationsstr0mmen
stopper niir "<15>" m0des.
PROGRAMEKSEMPEL (tegning af en eirkel):
0010; "<14.> Z=O
<15>"
0020 FOR T=O TO 6.2830 STEP 0.1
0030
;USING"<l4:>- X =##UY=~pij<l5>-"
999"'COS(T)+-I 000,999"SIN(T)+l o'o
0040 NEXT T
0050 ;"<14> Z = l
<15>"
0060 END
Det blev ugsa diskuterct under konstruktionen
om in terfacet skulle g0res "idiotsikkert", sada~
at rorsta at vi med idiotsikkert mener, om kun ta!
k_unnc opfattes som koordinater, men det fraveg
v1, da det ville blive for besva:rligt og for dyrt at
lave, sii det giver mulighed fur at bruge tekst som
koordinater (f.x.: PRINT "<14;:, X=ABCD Y=
EFGII <15> ''), og under noglc omsta:ndigheder
er <let ju lettere at bruge.

ordinater, eller sagt pa en anden made: hvis Xaksen var 25 cm Jang (normal A4 skrivest0rrelse),
har interfacet en opl0sning pa 1/80 cm=l/8 mm
hvor man over samme la:ngde regner med 1/16 mm
(det giver 16.000.000 forskellige koordinater) for
kommercielle plottere. Den tolerance, der ma
vrere i systemet, kan da kun skyldes de enkelte
plotteres tolerancer, og her ma man nrevne, at
analoge plottere har en darligere opl0sningsevne
end kommercielle digitale plottere, men fejlen vii
normalt vrere sa lille, at den ikke kan bemrerkes
(og den er helt usynlig, hvis man tager prisforskellen i betragtning).

Panel
Pa interfacets overside (se billedet) er der et
panel, der rummer diverse informationer. Det
~an . brugcs ti! to ting: Ti! justerings- og fejlfmdmgsformfil og ti! undervisningsformal. Hvad
angar undervisningsformalet kan det fortrelle
om, hvordan interfacet og dermed plottersystemet fungerer, sam tidigt med at det for
forstegangsbrugere er en stor fordel at kunne se,
hvad man foretager sig. Men hvad angar yderligere
informationer, fin des disse i en brugervejledning,
som vi har lavet ti! interfacet.
Interesserede kan henvende sig til:
C~rsten Andersen, Frejasvej 1, 8600 Silkeborg
Nils R. Pedersen, Blommevej 15, 8600 Silkeborg

Anvendelsesmuligheder
Som det kan ses af dct foregaende, er der store
anvendelsesmuligheder fur interfacet. Et hvilket
som heist sted, hvor man har adgang ti! en terminal med printerudgang (line-out) og en analog
ploUer, er der med dette interface skabt nye
muhgheder for en let ( og billig) adgang ti! grafisk
materiel af en god kvalitet. Dctte interface har en
opl0sning pa 2000 step pa begge akser, hvilket
giver mulighed for 4.000.000 forskellige ko-
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♦ OBS!

OBS!

Stof ti! nreste nummer af bladet ska! vrere
redaktionen i hrende senest mandag, den
20. august 1979.

HUSKaltid

METRIC
fer De handlervi har
kvalitetsprodukter
til fornuftige priser

TRA.TAF
TERMINALLBSNINGER?
-ANSKAF
LOKAL DATAMAT !
Metric tilbyder et USffidvanligt bredt program af datamater, som hver for
sig kan konfigureres efter netop Deres behov. Det store udvalg af interfaces
sikrer Dem anvendelse af allerede indk0bt terminaludstyr.
Beskriv Deres behov, og vi giver Dem mulighederne for valg af lokal
datamat til den rigtige pris.
Hvad f.eks. med en ny fuldblods »MINI« (LSI 4) fra Computer Automation
med 64 K ord, 2 x 5 Mb Cartridge Disk, 8-kanals DIOS (interface for
8 brugere), Multiuser Basic, Fortran, Pascal, ASM, RTX. Monteret i 19" rack
opstillet og indk0rt med 6 mdrs. fri service inkl. rejseomkostninger for
kun kr.
ekskl. moms 130.000,Kun en arbejdsplads! - Javel, en ideel opgave for en »MICRO«.
Zilog MCZ 1/05 med 60K bytes RAM, 3K PROM, 2x315K bytes Dual
Floppy, seriel og parallel 1/0, Basic, Cobol, PLZ, Fortran (media 79), ASM.
Opstillet og indk0rt med 6 mdrs. fri service inkl. rejseomkostninger for
kun kr.
ekskl. moms 44.620,Disse og mange flere er mulighederne nar Metric er med i billedet. Ring til
os og lad os diskutere hvilke l0sninger De har brug for.

DATAUDSTYR FRA 0 ~METRIC &//~
DATAAFDELINGEN . SKODSBORGVEJ 3 0 5. 2850 NA:RUM. TLF (02) 8 0 42 00

Almindelige oplysninger
om foreningen
Bestyrelsens sammensretning:
Formand:

ERLING SCHMIDT
Revlingebakken 40, II, 9000 Alborg, tlf. (08) 18 53 66.

Na:stformand:

WILLY KJELLBERG CHRISTENSEN
Strandpromenaden 32, 4900 Nakskov, tlf. (03) 92 30 34.

Sekreta:r:

FRITZ G. KNUDSEN
Kollerupvej 1 7, 8900 Randers, tlf. (06) 43 49 04.

Kasserer:

TORBEN H0IRUP
Karl Withsvej 2, 5000 Odense C, tlf. (09) 14 33 53.
HUGO J0RGENSEN
Olivenvej 11, Heisted, 8900 Randers, tlf. (06) 42 3 7 91.
GERD BELHAGE
Slettebjergvej 7, 2750 Ballerup, tlf. (02) 97 10 46.
TORSTEN ALF JENSEN
Langemarken 27, 5762 Vester Skerninge, tlf. (09) 24 22 35.

Henvendelser til foreningen:
Indmeldelser, adressea:ndringer o.l. ti! kassereren:
FORENINGEN FOR DATALA:RE OG ANVENDELSE AF EDE I
UNDERVISNINGEN
Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf. (09) 16 86 50.
eller ti! privatadressen.
Arskontingent: 90 kr. incl. blad. Studerende 45 kr.
0vrige henvendelser ti! formanden.
BLADET:
Ansvarshavende redakt0r:
TEDDY LANG PETERSEN
Holstedvej 7, 5200 Odense, tlf. (09) 16 90 56.
Henvendelser vedr. annoncer/stof:
Ti! redakt0ren.

