




N/lfN#t 
ZX-INTERFACE 11111'(Jyzιιιn/ 

( ... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) 

Εvιοχυτής ήχου που κάveι 

το SPECTRUM va «μιλάει>>. 

Διαθί:τει διακόπτη ΟΝ OFF 

και nροσφίφεtαι μαζί μ • evσ 

πρόγραμμα ελληvικής 

φωvής και ήχου. 

Προγρομμστιζόμεvο 

Joystick interface 

γισ όλσ τα παιχvίδια 

του ΖΧ · SPECTRUM. 

ΔΙΑθΕΣΗ: ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP 

Στοupvάρο και Σουλτάvη 19 

ΚΑΙ Σ' ΟΛΑ ΤΑ COMPUTER SHOPS. 



[[JJ'1PUTEk 
COMMODORE 64 

[ENTEr~ 
8 MUSICALK 

Στο BRAIN μnορείtι vo βρεiτι το πιο 
οmληκtt><ίι cnαγγελμnttκο προγράμμοτο 

yt(t τοv WORD PROCESSORS 

8 MUSIC MASτER Co~ss 
8 ΡΙΑΝΟ Ca" 
8 SPELCH Cass 
8 SYNτt IF.SISER Cass. 

8 MAGIC DESK I Dιsk • Cass 
8 WORD PR0·60 Dιsk 
8 CUl AND PASTE DISK 
8 HOMF WORD DISK 
8 WORDPRO Cass 
8 I:ASY SCRΙPT DΙSK 
8 HESS WRΠER DISK 
8 ΡΑΡΕΗ CLIP DISK 
8 SCRIP1 64 DΙSK 
8 POWFR 80 DISK + CASS 

ΟΑΤΛ BASE 
8 DAT Α BASE Ci>&~ + Dιsk 
8 ΜΙ OHDINATOR 
8 fASY ΓILE 
8 I:ASY STOCK 
8 SUPΓR BASE 64 
8 MAILING LIST 
8 ORΛCLF 
8 ΑΠΟΘΗΚΗ 
8 ΠΙΛΛΠ.Σ 
8 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
8 ΛΟfΠΠΚΗ 

ΕIΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

• τοοι 64 
8 S1AT64 
8 OMNICALΚ 
8 SIMON'S BASIC 
8 PIL01 
8 G PASCAL 
8 ΓΟRΤΗ 
8 GRΛFICS 
8 Εχ BASIC 2 
8 SUPER ASSEMBL fR 
8 AUS1 RO COMPILL ER 
8 BASIC AID. 
8 BΛSIC 4.0 
8 BASIC 4.1 
8 BΛSIC 42 
8 SPRIΠ GENERATOR 

ΒΙΙΤΖ 

ΜΟ'VΣΙΚΗ 
8 MUSIC64 

ΖΩΓΡΛΦΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
8 MAGIK ΡΑΙΝτ 
8 64 PANORAMA Dιsk + Cass 
8 KOAI Α ΡΑΙΝτΕR 
8 DOODL F (ΓΡΑΜ l.Xl l\IAΣH). 

ORIC 1 I ATMOS 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π ΡΩ ΤΗ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΟΙ 

ΥΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΛΗΚτΙΚΕΣ 
Τ ο BRAIN οας κολeί μόνο vo 

τηλ•ΦωνήσιtΕ στο 2928005 ή να ίφθ!Τf 
οτηv I. ΦΩΚΑ 125 

GAM ES 
8 ULηMA tONE 
8ΧΕΝΟΝ 12 
8 PROBf 3 
8 CHLSS Ι/2 
8 DRACULA REVENGI 
8 M.AR .C r----_. ___ ;.;:;;;;,;:;;;:;-.;.;:;;;:::::::; 8 DEFENCf FORSE 

• 

8 FRIGA I Γ COMMANDER 
8 RATSPLAT 
8 MR. WIMPY 
8 CFNI IPI DE 
8 GREEN Χ TOAD 
8 FROGGI:R 
8 ZORGONS REVENGL 
8 SPACI INVADI:RS 

Στο κατάστημά ~·ο~ Οο βριiπ: 8 υι ΓRΛ 
COMMODORF. 69 8 LΙGΙΙΤ CYCLE 

SINCLAIR SPI'CTRUM 8 ORIC Η ΙGΗΤ 
SPECTRUM + 8 ZODΙAC 
NEWBRAIN 8 RAC! ΤΕΑΜ 

ORIC· I ATh10S 8 STAH IIFL 
κσι πολλά μΕΎάλο οοοτήμοτσ 8 RUBIC CUBE 

L-------------.J 8 DINKL Υ KONG 
8 SΕΧΡΑΖΑΝτ 

ORIC-1 / ATMOS 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕ'VΥΙΚΑ 
8 ADRESS AND FIL~ MΛNAGER 
8 0RIC BASf 
8 0RIC CALC 
8 0RICCAD 
8 ΕΡΓ Al.IIIPIO XHMLIAl. 
8 ΣΤΑΊΙΚΛ 

ΛUΊΊΙΟR 8Τ01101 ΡΑΦΙΚΑ 
8 MUSIC CONSTRUCτtON SΕτ 

SYNHIESOUND 64 
8Εχ. BASIC 
8 ΕΠF.ΞΕΡΓ ΑΣΙΑ ΚΕΙΜΓΝΟΥ 

4 PIXI:L 



[ Df'1PUTER 
COMMODORE 64 
GAMES 
BRAIN τα ιιολ).iτερα G AMES για 
COMMOOORE 64 ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤ Α 
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΑ G A M ES ΠΡΩΤΗ:t 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

8 RAID OVER MOSCOW 
8 FLIGHT SIMULA1ΊON 11 
8 SOLO FLIGHT 
8 MISSION IMPOSSIBLE 
8 ΤΗΕ LAST GLADIATOR 
8 HEIST 
8 ALICE IN VIDEOLAND 
8 ΤΗΕ DALLAS QUEST 
8 ACENT USA 
8 SEVEN CI1ΊES OF GOLD 
8 AZTEC CHALLENGE 
8 MYSTERY MASTER 
8 PITFALL 11 

[ΕΝ ff:H 
8 HULK 
8 VENJI 
.• DRELBS 
8 ΡΟΡΕΥΕ 
8 ASTROCHASE 
8 FORBIDDEN FORF.ST 
8 KILLERWAΠ 
8 MR. ROBOT 
8 WORLOK 
8 LODE RUNNER 
8 FORT APOCAL YPSE 
8 STORM'WARR ΙOR 
8 SUMMER GAMES 
8 HESGAMES 
8 BOOGA·BOO 
8 WIMBLEOON 
8 SUΙCIDE STRIKE 
8 JAMMIN 
8 SAUCER ΑΠΑCΚ 
8 FLAK 
8 HIGH ΝΟΟΝ 
• ιοcο 

8 EVOLUτJON 
8 STRIP POKER 
8 BEACH HEAD 
8 ARABIAN NIGHTS 
8 COLF 

GAMES 
COMMODORE 64 

8 POLE ΡΟSΙΊΊΟΝ 

SPECTRUM 
SINCLAIR 

GAMES 
8 FOOTBALL MANAGER 
8 WIZARZ WARRIORS 
8 SUPERCHESS 11 
8 MANIC MINER 
8 FLIGHT SIMULAτJON 
8 ΤΗΕΗΟΒΒΙΤ 
8 ΜΟΟΝ GOOZE 
8 DETH CHASE 
8 ΜΡ. WIMPY 

8 ΜΡ. MEFISTO 
8 DECATHLON Αcι. 
8 DECATHLON Oc 
8 ΖΑΧΧΟΝ 
8 ΟΝΕ ΟΝ ΟΝΕ 
8 ΙΝτ. FOOTBALL 
8 BRISτLES 

8 FLIP AND FLOP 
ΜΟΝ1Ύ MOLLE 

ΔΟΡΟ ΓΝΩΡΙΜΙΛΣ 
Το BRAIN οσς δίνει δώρο 10 παιχνίδια, 

που διάλεξε για σας, μ~ κάθι; 
ογορά COMMODORE 64. 

8 SUPER ΡΙΡΕLΙΝΕ 
8 GΕτ OUT OF ΜΥ GARDEN 
8 FRANrJL FREDDIE 
8 ΤΗΕ ΗΟΒΒιτ 
8 TWIN KINGDOM VALLEY 

8 G·GANTS 
• 1994 
8 BLUE PRINT 
8 ΡΙΧΙΕ ΡΕΤΕ 
8 VORTEX 
8 rJME MACHINE 
8 ΜΟΟΝ BUGGY 
8 FLIPPER 
8 SΕΝτΙΝΕL 
8 SIREN cιτv 
8 MOYNTAIN KING 
8 TAPPER 
8 BURGER rJME 
8 H.E.R.O. 
8 PΠFALLI 
8 MECAWARZ 
8 ROBOTRON 
8 ΖΕΝΤΙ 
8 BιAGGER 
8 SHAMUS 
8 SHAMUS CASE 11 
8 JUNGLE HUNT 
8 CHESAR ΤΗΕ. CAT 
8 CHOCK NORRIS 
8 ΡΟΟΥΑΝ 

CAVELON 

Ριχιι 5 



Acorn Electron. 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΤΕ!! 

ΜΕ ΕΝΑ COMPUTER ELECTRON 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ 

ΕΝΟΣ BBC MICRO ΣΤΑ XEPIA ΣΑΣ 

ι_~ ..... ι"" :ι ι_ι•. 
2\t 11 ι. fι:ιΟ~. 
:ι2ι.. IlOM :stl\ llιΙΜ (Ιιl ι.. ωι.ιl). 
llψlι rι•ι.ιι l ιιΙ ίcιιι 1-t'•ψlιiι •ι. ft-14•" :!.')(• 111~"· 
~t"\f'tl cJiψl.l\ 11HHit·ι(. 

Η ηιlι~ιι rιο .ιιιιl Η Ω.ιι.htΗJ,: ι·Η I ΙΙUΙ''-'. 
I21M} lι.ιιιcJ ( ι ι ·..; t.ψι· ιιιtι-rf.ιι t' \\ΙIIι ιιιnlι)rΝιι\ΙnΙI 
~ \fl.ιti"IIHI lιιι ~ fιtr ω•lcl ·ιιιι ΙΙ'IIrl'l.ιt·ι• ιηικl11 fι• ... 
lιtlt·rn.ιl lιιιι.Ι·ιΗ·.ι~ι·r 
J•\( ( 11~ 4ΗΙψΙιt ttHHIHΙIΓHT hi.J{ 1., _.ι)tJ 'Λ)ιίι(: donH· .. tιr I \ 
f((;ΙJ ΗΙΙψiΗ for fHf•ΙIIr' ΗΙ•ΙΠΙtηΓ. 

5I> ι.., 1 .. 11 ιr .... ι ΙJΙΟ ιcn ι,., ι...,nJ ""h "'""""' 

baudoε 
CΟΜΡΌτΕR SYSTEMS 

ΓΕΝ. ΑΝτJΠΡΟΣΩΠΟΙ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 

546 26 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 
ΤΗΛ · 546 633 528 334 

lffiHnc·.1l Sρc ..... ifίt.aιίon.-; 

~Hfιwa"·-
1111\. Βι\51(:. 
~:xtι•n .. iHn~ ίηC'Iιιιlι· ιιΗι·ηιc·ι, ΩΗ.ιtιΗΙ! l"'"'ι ιtntl t<>l riιι~ \οοιrί~ι i> Ι ,•ι-.ιηιιlι ί tlitltt'" 
>iιlllal arrav-<: 11' .. τΙΙ ΙΊ\ . I'I.~I..IIEI'I•,\'1' . I '\" ΙLι•n.κ·ι~Ιιιrι·, ,.ίιl ι 
l u•·~ιl "arί;~.blι· ... 
Οt.tr•r:ιιιι~ ')''ιc·ι" Dllo~ .. ,ι,ιι.ciΓ.,ι" ιιιΗI fill •·ιιιιι ι ιι .. ιιιd .. 
~· \c•rιι ιίrιιίηJt. 
Ηιιίlι~ιηοa ... ·•-.. rιιblt"Γ 
I).)H2.1:•~rηbl) I"'"~'"~'· ι·.ί8Η I.H· rnιx.r4t "ιth li.\~1( 

TheAcorn _7 Electron. 
~ 

Γ nΡόΣτ'ΗΝ-----x -l 
I baud Ο.Ε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 I 

546 26 ΘΕΣΙΝ ΙΚΗ 
I Θο ήθελο χωρις κομμιa unοχpεωοη μου I 
1 rιεριοσότερες πληροφοριες γιο τον I 
I ELECTRON 

ΟΝΟΜΑ ......... 
I Δtι vevNrH ι 
ι~ _____ ... _. __ J 



Τα νισ ιοu PIX(I 9 
Μιcιο !ι6ιιοιις ι ο 

(.Uqνιι λyορο 12 
!δω Λc•δtvo 18 
το cιues ιοι ια clubι 22 
8tyyoρoaι μου Αομπρο 2) 
Πυρουοιαοη Cοmριιιeι Shoρ 24 
Πpωια Βημο ι ο 28 
Εnειι~οοιις 32 
Καιa6υοεις βροχοι •οι ιριyωvο 34 
Ιιοι Περιφιρειο•ων Plus Ι 39 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ C OI'·'Urfi[.$S I Π ι 
ΕΚΔΟΤΗΣ "' " ·>; flαvωooc; 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚ1ΗΣ ~ης /φ(', ρης 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ 1ΧΗΕΙ1 ΑΙΑΦΗΜΙΣΗ ~ 
Γlarcλ« 
ΕΠΙΗΗΜΟΝΙΚΟι fΥΜΒΟΥΛΟΣ ιl..\έξανδρος 
Ta.roc<>; 
lYNTAKTE1 flo"τ ,\,.. ΧcΑ~ιιιι ιωρ"·, 

Οο\'(ιrι:ι.Jλδί. lln~.tcς Κ·~)Q'!r·ιιι.ι•>ν''ΙC; Τrληιι 
1\.J'•Νιό't(, r tlj'<;\'ηr; rνοιι;ρόβ ΙΛΙΝ: Ικ• ι<: Διι~ιr 

IPf' To·!)~tJUII ~ I :( ).f11 J~. κu ... οιιιν ι .;ιιδης 

Ν .. 0<. "σ<JU4'Ινο-,. Βιι•fνι'λι ς ~(οι.J ΙΙΙ Ιl~ 

Σ.ΥΝΕΡΓΑΤΕ[ lluo ~ΙΙ(; Κηι ρt\•tQι; Χρι)Ο1()ς 

Κύ(1 ι.;,tr Λιιι ιηιρΙΙ\, i' ι 111\' t( Τοr)()ς Αν~ 
λt·ιι ~ ~ t ....::ι • • •ι.ι<•λ(Ιj ιflοιι, 
ΕΚrΑΚΤΟΙ l.ΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Αλι κ• οι; Λr~ι ν00.11 

όr .,, λι } Ι! o l~llo ')ι. MatUQot; wr~oo 
nyι •. ιτγ..; κ~ j'\ct,?(Jιo.f)( 

ΠΕΑΕΧΟΜΕΠR 

Μιcιο Cιnιma 42 
!.ιοι ιι<ος Προyραμμοιιο ος « 
lcoι Amsιιact CPC 464 48 
~ρ 11ιη ιλλιι •ω• nροyριιμμοι., 64 
Κρ rι•η tνοιν nροyρομμα ων 68 
Ο Υnολοyιοιης ιαι ιο ΠΡΟ ΠΟ 75 
Αφ ερωμα Ηλιrιρον,.ες ο rοyενεu:ς Οι 

Hoιne nιιcros •οι ro ιιι:ριφι:pcΙΟk ι ους 79 
Υnολαyιοιις οια θρονιο 86 
Αλλιιλοyραφιu 116 
Ayytλιtς 118 

ΥΠΕΥθΥΝΟt ΠΑΡΑf(!ΓΗΣ . λ.~Ω!ιbρος Κ<> 
ρσγ~ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔtσηΟΝο Ι <»ο<~' 
Ιι.>όννα ιιω.ε"" l•ou- Κοιιλσ; 
ΕΠΙΜΕΛ[IΑ CQΦΥΛΛΟΥ. Ε"'ωο Χ:>οαλ11 

~"-Φf!ΤΟΓΡΑΦΙΣΗ [J;f!ΦΥΛΛΟΥ ·~vελοοι; Με 

' . 
ΦQΤΟΓΡΑΦI(l l< οι 1<; ΚωΟΙΟnQ< .laς 

ΑΝ1ΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΔΙΟΡΘQΣΗ Kcrεorνu 
/ι. jp. t, Ι ·•1rl 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ· ).14 ι· ι IIJ\'t&Aιιιc:u QPfl. ri"A· 
Φ IOV DUO 13 ΙW ιωΟη,ι ι- rr:ωr,: 1 ΗΛΕΦΟΝΑ 
:ιu.ι .ι ι~ιι· , h 3-~j.'H ι ι ' 
ΓΡΑΜΜΑΤ(ΙΑ Κ•~• 1 •.~, Αι r"'rι 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.VΝΤΑ.iΗΣ :Ί.ι ι ΙH'Irιf)o σyι•J\' 

\IC t [)!I • '' 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ TEYXQN 

Ε:ΟΦΥΛΛΟ 
Σuνθcοη ' wp Χ ραλ μι•οιJ(; 
Φωιοyροφηοη Μεν l•ιQ<; Με\ 411<; 

SOΠWARE 

SPECIRUM 
AIAR ι ι 

τι 99 ·~ 
SPECIRAYΙDEG 
LYNX '"' IRS 80 14 
88C ιοι (l[CIRON ΨJ 

"EWBRAIN 
COMMODOR! :ιι:; 

P1XEL JJ.ηw:ι Γ'.ι:ι ~ yιa hOmό nιcιοι 
ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΜΦQΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
Νιι;ος '• νοuοος 2-»ης ι..t;ιpt J ~ χο·.~"όc 
ΦοτοιτοιχειοeιιιΑ κu'"JVP '"'"' •mρuν 
Πcιrou r oa-ιχ 

AΙAXQPifMOI ΤΕΤΡΑΧΡΟΜΙΟΝ Σnυρος Βο 
.,...11 ., 
ΑΝΑΠΑΡΑΓQΓΗ ΜΑΥΡΟιΙ.ΣΠΡf!Ν/ΜΟΝΤΑΖ 

Λο., I' "· ιωι '' "' .. , 

εΚΤΥΠQΣΗΙΟΙIJΛΙΟΑlLΙΑ Χο '.μ vc Λ• Ο~ 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕτΗΣΙΕΣ CΣΙ">ΤΕΡΙΚΟΥ· < ι 
1 IIXf )) I ~ 10 ~ρΧ J pι JI'Ι 11 ι)t'f'C1ΙiN'ψ 

l ΗΙ ιι• Ν Λ 1'1 t 1ι10 "'Ιι~ Α•ι ('.Κ'\ ' Ct) 
οοχ Κιr• • ο><><: 21.<ι)() 6οχ 

ΕΠΙΤΑΓΕl. ncPtOδ • ό PIXf ''1.-ό'<Ι<)Ι' !> 
1 06 Β1 Αιfι)\ ιι 



Τα πιό σύγχρονα φιλικά κομπιούτερ 
στο φιλικό μαyαzί με φιλικές τιμές 

ΤΟΣΙΤΣΑ 1 

Διαθέτουμε 
Το καλύτερο Αμερικάνικο το 
κaΜτερa Ευρωπαϊκό το κοllύτερa 
'Ιαπωνικό κομπιούτερ στο πρώτο 
κaτόστημa πi'Ιεκτρονικών 
υπολογιστών στην οδό 
ΤΟΣΓΓΣΑ 1. 
Από το 1974 έχουμε 
εξυπηρετήσει χιλιάδες πεi'Ιότες, 
χιλιάδες μαθητές, χιλιάδες 
Φοιτnτές, μηχανικούς, 
επaγγεi'Ιμaτίες. βιοτέχνες, 
δικηγόρους, ιατρούς. εμπόρους, 
βιομήχaνους, ναυτικούς, 
αεροπόρους κ. ά. 

Μερικοί από τους 
πελάτες μας 

ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛIANIKH 

Δπμοnκά σχολείο. γυμνάσιο, 
Μκειa, ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ, Ανωtάιn 
Βιομηχανική . Ανωτάτη Εμπορική, 

<-γΝτΗΡΗΣΗ 
ERVΙCE- ., 

' λα τα ~ο μ
nιοuτερ 

ΑΝτ!ΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΙΈΙΣ 

το Πavεπιστήμιa, Πολυτεχνείο, 
Δημόκριτος, ΟΤΕ, το Υπουργεία, 
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Σφοrός, Ναυτικό. 

Αεροπορία. 

Γιά σιγουριά και , 
εμπιστοσυνn 

ΕΙ\άτε και οεις τώρα στο Φιi'Ιικό 
μογαzί στην οδό ΤΟΣιτΣΑ 1. 

Έχουμε επιστημονικό 
προσωπικό γιο νa σος διδάξει. να 

σος συμβουλέψει, νa σος 
προστατεύσει aπό λaνθaσμέvn 

αγορά . Δεχόμαστε επιστροφές και 
μετά 5 χρόνιο . 

Προγράμματα 
Έχουμε χιλιάδες προγρόμμοτο 

γιο παιγνίδια γιό εκπαίδευση γιά 
το εμπόριο, τη βιομnχοvfο, τους 

μουσικούς. γιό όλους μικρούς και 
μεγόi'Ιους. 

ΔΥΝΑΜΚΟ Ε.Π.Ε. ΤΟΣΙΤΣΑ 1 ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΛ. 8831198 



Αyοηητοι Αναννώοιες. 

Αν nool(αtt ιο ntριοδι~ό yιa να 
onolauotιt. ια tξοιρε11ιοu vοuστου 

ο01cιόrιο. nou οuνήθ..ις κοομοιiν τη ot· 
λi6ο outη, μnορεlτε να το .. ιλcιοετε 
ΟΧΙ BEBAIA, f!(Jρa<aλouμt va μος 

oνtx8e\1t, tOf<•Ι <οι οοβορους (ιοως θα 
η,., rολύτερο ον Αiyομε οοβαροφο· 
νείς. θα διοnιοτωο<ft ορy6τερα γιοι ι) 
Η οι11ο της οιφvιδιος auιηc μttoorpo· 

φής υφοuς δεν ειναι αλλq αnil ro νeο 
νομοοχεδιο περί 1\ληροφορ!kης, που 

nρόοιροτο ε.δt ια φως 1ης δημοαιατη· 
τος caι του onoιou η φήφιοη •aτά τα 
φα196μενο εnιcειτaι ro περιοδΙCό δεν 
nροtιθtται PIJaιo να t<ΒQλει όναρθρtς 
•οαιινcς ιvdντια οι ο νομοοχtδιο, yιοτι 

pια τέ:ι οιa nροιαιιη nι:ρcι on ro όΗ 
δtι~νeι tλλειψη cολαυ vouorou ono· 
δειιινυεται •οι ονοnοrελεομaιU(η, θο 
rιcριορι01ούμε σε μιο • ελnιζοuμt 
wολοnρασiρετη rρ11,.η 

Ας αρχiοοuμε απ6 τον τuπο, nou 
6ιιως δεν οηtχει ιδιοΙΙερσ ono την 
auoιo Ειvοι ιν"λως οπaραδεnο νο 
δημιαυρyειrοι tvo ναμοο(tδιο χω ρΙς νο 
ενημερωνοντοι •οι νο ζητε~tοι η γνιiιμη 
ιωv ενεχόμevω• ηροοωnων η φορέων 
1t nροcηκη ~υrη θuμιζει την ορ•ετο 
διοδr.δομtνη nο.λι01ερc μεθοδειιοη 
όπου η οιιvσψη vδμοu με1οξιι δύο 
ατόμων κρινόταν και 4Ποφοοιζ6tον anό 

ιοuς yονε'( 1ιον δuα nλtupωv, ερημην 

waι naλu ουχνο ενάντιο στη βοuληοη 
tiiY άμεσο ενδιοφερομtνων Ομοιο 

ιnην nρο•tιμεvη nεριnτωοη, 10 vομο· 

οχεδιο wαtορtΙCΙΙη;ε ona μιο ειδ><η 

νομοnοροο•ευοοτιχή εmιροηή ιοu 

ιιηουρyειου Δtcοιοούνης • της οnοιaς 
1ην •ει6ιtόιrttο~" tιοι οξιιι ούrε 

θtλοuμε, ούτε εlμοστc οε θtση vo 
•ρiνοuμc χωρίς την ηορομιιφη εnαφη 

με όλοιις όσοι οσχολούνrοι με ιην 

nρowrιcη εφορμοyη Υης Πληροφοριwης 

οτη χώρα μσς Πάνω ο ' οuι6 δε 
βλεηοuμe ιι 6λλα θο μπορουοαμε να 

noUμe, ι ο noroxa της μεθόδευσης ειναι 
νομι(ουμε ηροφονtς 

Ας δοuμt τώρα nιv οιιοιο nις 

uποθεοης, Στο •to νομοοχιa.ο οροβόλ· 
λει ξtκό8ορο η διοθεοη νσ nροστσr<u 
τεi ο ιισλιιης οπό την •ηλεcιροvιιrη• 

ουθοιρeσiο Ιιθενται δ}\λόδή οοφt01ο· 

το οριο ο~μεοο οιις nληραφορlες oou 

μnopouν νο οποτελεαοιιv ονπ•εψενο 
ιης ΠληροφορΙΝης •οι ο ουτtς nou 
θεοιρcυ.,οι οαν οu01ηρό προοωπtκες 
wαι καιο σuveneιo μη rοινοποιήαιμες. 

lov μέσο εηιτευξπς ιου ποροπον~ι 
σιιiχοu ορι(ανrοι. ονάμeαα οε αλλ4. •σι 
ΤΟ tξη~ 

11 Αποyορεύιτσι η οuyrένrρωοη, 
οταυr ηλenρονιwοuς unaλoyι· 

οιές, nληραφοριωv nου ,ρι•ιονιοι 
οον npοοωπιrtς. Οι nοροΒότες 
οnεtλούvτοι με nοινες φυλάκισης 
εως nεvτε ΧΡΟΥΙΟ. <aι βορυΙΟΙΟ 

χρημοη•ιι πρόστιμο , 
21 Όσοι txouv ηΜ:χιρονι<οίις υηα· 

λοyιατtς θσ nρεπα vσ ι ο~ Δηλω· 
oouv στις αρμόδιες αρχές. εvω 
οο04 f1ρόrειrαι νο onoklήoouv 
κοποιον στο μtλλοv βα πρεnει 

πpαηyουμl.•ως vo εξαοφαλιοοuv 
α&ειο. 

31 Καθε nοlιτης διrοιούται να γνωρi· 
ζει· 11ς ιιοτοχωρημινες ηληραφο· 
ριcς, nou τον οφαραiιν, •οι οε 
nι:ρίnτωοη που όιαnιοτωοtι όη 
εινοι ιοφαλμtνις va ζητηοει ιη 
διορθωοη η και την ηληρη 6ιογρο· 

φή τοuς. 
θλeιιονιο~ το αnοrελέομοτα ουιό 

••υ έρyου ιη~ εnιιροπης μπορcύμε 
6μcοο vo φt6αουμε στο ουμnέροομο 
6ft διοkρινονιοι για 1ην nροοδεurικόιιι 
τd rους, ooov οφnρό rη διοπιοτωοη 
του ενκuμονούvτος ιινδύνοu, αλλο και 
την οηιοθοδpομιw6ιητd τοuς 6oov 
οφορd ιο μtσα αvτιμειώπιοης του 

Ιtfνδίινοu ε:ιuτού Γιο νο ιο nοuμε πιο 
onλc\: ον Jό(ομε tναν αvθρωnο ιων 
οnηλοιων νο κατορτίοει διοτ6yμοτο yιο 

νn μας nροοιαιευσeι onιl τη ρα6ιεν!ρ· 

veισ, το δημιοuρyήμοτο του θο ηοον 

οντισιοιJ)tς ευστοχίας κοι σtΙΩτελεομο· 
1Ικότηιας 

Αλλσ <οιρ6ς νο εξηyηθουμε. Πολυ 
ωραίο. οnοyορεύειοι η οuλλοyή ηρσοω· 

nιrωv nληροφοριων. nοιός όμως ηρό· 

•ειτοι να το tλίyξει; Ποιος θα ελtyξει 

οuνι:tιριμενa. ον οι nληοοφορ~ες που 
οφορο~ν την θσοιλιkή Οοnοyιοννοwο· 

noUλou, ειΟ\ν 8S. ono την :.ινιόδα 
λαμιος, ειναι μέσο στο tnιΙρεnτα όριο 
Μήπω~ η ίΔια; ίnιrρεφιε μος να 
ομφιβδλλουιιc (ιοι ας μη βροθtι) 

κονείς vo nει Οτι urτοrψούμt 10ν λnό, 

•ο ήχος με γcννό 

και η oarro με σ-κοτώνει" 
(Ρaι.ιΙ νaΙery) 

δεν clνοι ωnο νιο ομαρφο οuνθιjμοτaι 
Αλλά ο~ υnοθtσοuμε 011 .. nοιος 
(ο<ομο κοι η •uριο nou οναφtραμε) 
ΟιαnιοΗtνει Οι ι οι nληροφοριες: nou τ-ιν 
οφορσύν δεν tμBι"rouv oro νομψα 
n-~oiOιO rοι ΚΟ'ΥΟρθώνει νa nειυχιι i'fl 
διαγραφή ιοuς (μειό οnό 200 ιοuλαχι · 
στον χσρτοσημοσμiνες οιτηοtι~ ) 
Ποιός nρόcιιτοι να εμηοδισει 1η 
διοιηρηοη ενός οντιΙυnου με 11ς 
αnοyορεuμενες πληροφοριοι Μήπως 

η enttρoπη; Μο δε νομίζουμε 611 θο 
txouν 10 μελη ι ης ι η δuνaΙότηια <ο>Ιη 
bιόθεοη νο cρι:uνοuν tνaν ιcuκeω~ο 
6ιοκι:ιών .. 

Α~ ιξtι οοουμε τωρο ιην αλλ η 
nερinιωοη. '(να ποιδι , με ι ο ι ο οχιτ"ό 
παρc•αλια ••ι δηλώοεις 10u ιιδοuς •νο 
δείιε ιι ιιιοΡερους βοθμαuς όο φερνω 
tώροnοuθο ·χωκοιιονυαολο)'1Ο1η :., 
nεlθει ιελικο rους yοvεις του vo του 
οyορσααuν tνο home mlcιo ΦΙαν&ι 

λοιπόν η οβωσ σιrοytνειο στο τόπο 
οyορός του ιιηχονιιμοτος , όnou και 
nληροφορειιοι on ουιό nou βtληοον 
να oyoρόoouv ι:ινοι ανηοrοιχο tVO( 

οπλοnολlιβαλοu η εl'ός οuοnιμοτος 
ρονrόρ ιιοι όtι ononciιaι ειc60t1η 
ειδιιης σδεiσς. yιο11 ως yνωοτο• με 
tνa home mιcιο μπορει~ όχι μόνο να 
οιtιλεις ίνον nuραιιλο οτο φtyyΔρι, 

ολλό wαι να φοκελώοεις 1ην υδρόγειο 
Ιι ολλο νο πουμε; 

Ας αλοιιληρωοοuμε Ιο νομοοχεδιο 
auτό nou ΙΙΏtορrιοrηχι: ερημΙl'Ι ιων 
ομtοο ενδιαφερομενων, Βλέπει ιον 

κινδυνιο οωοrό., ολΑά ιον ονrιμttωnι(ει 
ιοφσλμtνο At θέτει κονεvον ρεολι 
οrικό περιορισμό υιοuς •μεyαλους•. 
tνώ rpoμo.:poteι 11-.ιοίtιο rouς •μt · 
κρους• Η ολη αντιμtιωπιοη του 
nροβλJjματος προδίδει οuοιοο11•ή ο· 
'Ι''Οια του 8εμο1ος 

Auto, αyοπηιοί ονογνωοιες. Ελnι· 
ζαυμt ΟΗ στο επομ~νο τειίχος Vo 
•χουμε nιο tuχοριοιο θtμαrο για να 
αοχοληθοuμt 

Πριν κλειαουμε 6μι.ις δtν μπορουμε 

Οέβοιο waι νο μη σος ευχηθούμε Καλες 

Γιορrtς • μ' ouro wοι μ ' αυrά 

κοvιέφομε ΥΙΙ το (tχσαοuμε .. Α, <οι 
<ότι a•όμο. An6 ro• Ιονοuαριο yινό· 
μσοιt τελικ6 Μηνιοlοι (nως το λtμε 

c;ι .• 
Ο αρχισι.ιντόκτη~ 



rτtm ... ΕιΔΗΣΕΙΣ 

DRIVE ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑΓΟΥΣΤΑ 
Ο Spectrum είναι 

ουτός .•.. που ε(νοι. Η 
δήλωση αυτή μπορεί να 
μην λέει πολλό, ολλό 
οημοLνει ... Ηιο πλευρό 
του nοοοπόνω ΦΟινόuενου 
είναι και η υενόλη ποι
κιλία αποθηκευτικών μέ
σων νια τον υπολογιστή, 
που έχει πόρει πλέον 
σημαντικές διαστόοεις 
ικονοποιuντας κόθε nι
θσνή οποί τηση. Ας VΙΙU
ρ(σουμε ό~κ.1ς τις και
νούριες αφίξεις που ο
νσμόζοντοι l{υ fadri νe, 
θeιa Jnterracc και Thur
na11 Oisk Driνe. 

Το llafadrΙνe της 
"otronics L td που διστί-
3εται στη χώρα υ:~ς από π 
-ισt-1 και κοστ(ζει 
10.000 - r.ίναι όμοιο 
λειτουργικό υε το γνω
στό μας microdriνcs. 
Πρόκειται bηλαδή και 
πόλι νιο σύστημα κασέ
ιαι, μόνο που n χωρητι
.:ότητο της κόθε μ ιος 
μπορεί να είναι 16Κ, 
64Κ ή 128Κ . Ο ρυθμός 
υετόδοσπς των πληραρσ
ριών εlνοι 2K/~ec, ενώ 
ο χρόνος προσntλασης 
εξαρτόται οπό τη χωρη
τικότητα της κασέτας. 

Η υονόδο τον 1/a ~δ
driνe περιέχει το σχε
τικό interface, 2 μονό
δες driνes , σειριακή 
Ούρο RS-232 και παράλ
ληλη centronic~. Η μόνη 
Ζ>ηλοδf\ διοφορό αrιό το 
lnterface-1 της Sin
c1air είναι ότι η θύρα 
νια δίκτυο μετατpόπηκε 
σε centronic~. Αυτό t
νινε - κατό την κατα
σκευόστρια εταιρ(α -
νιατί η Ούρο αυτή , nου 
χρησιμοποιείται νια 
σύνΖ>εση του υπολογιστή 
με εκτυnωτtς, ειναι πο
λύ πιο χρήσιμη στον μέ
σο χρήστη οπό αυτήν νια 
δ(κτιια . Αr,(ζει να ση-

μειωοει ότι, μαζί με τη 
βασικn μονόδα που στοι
χίζει ϊ130, προσφέρε
ται και ένα πρόγραμμα 
επεξεργασίας κειμtvων, 
που συνεργόζεται με τα 
Wafadriνes και ονομόζε
τα~ Spec tra 1 Hri ter . 

Το Beιa interface 
της Techno1ogy Research 
Ltd επιτρέπει στον 
Spec ιrυm να χρησιμοποι
ήσει οποιοδήποτε οπό το 
drives που έχουν κυκλο
φορήσει νιο τον BBC, 
που χρησιμοποιούν βέ
βαια πραγματικές δισκέ
τες και όχι ειδικό κα
τασκευασμένες ταινίες. 
Το interface μnορει να 
συνδεθεί στη θύρα γενι
κής χρήαης του υπολογι
στή, αλλά και πίσω από 
το Ιnιerface-1. Αυτό 
σημαίνει ότι , αν κονεlς 
θέλει, μπορεί να χρησι
μοποιήσει τουτοχοόvως 
κο ι τα ΙΙi c rodri νes κο ι 
κανονικό σύστημα δισκέ
τας. 

Το σοβαρότερσ μει
ονέκτημα του Beta-ln
terface - προβλέπεται 
να αντιμετωπιστεί σε 
μετέπειτα έκδοση - ει
ναι ότι δεν μπορεί να 
χειριστεί καθόλου αρ
χεία, ούτε καν σειρια
κό. Το μόνο που ποος το 
παρόν μπορεί να κόνει 
κανείς, είνα ι νσ aποθη
κεύει και να φορτώνει 
ποονοάΙιμστα σε πραγμα
τικό υψηλές ταχύτητες. 
~αζί με το Beta inter
face, που κοστί<ει ίe'• 
(δεν υπολογίζονται τα 
έξοδα νια driνe, που 
φτόνουν τουλάχιστον τις 
f135, ον και θσ σος 
μείνει αν αποφοσtσετε 
ποτέ να αλλόξετε υπολο
γιστή) ,ροΟΦέρεται και 
μια δισκέτα των Si" που 
πεrιέχει διόΦΟQΟ χρήσι
ιια υtil ities. 

'· . 
--- --

Το Thurn3ll disk 
driνe, που αφήσομε νιο 
το τέλος, ι(ναι υια 
πραγματική μονόδα δι
σκετών 3 • rιου συνδέεται 
στη θύρα γενικής χρήσης 
του Spec truι•ι ( 16 ή 4ΒΚ) 
κα ι δίνει στον χρήστη 
αυτό που όλοι επιμένουν 
να του αρνούντσι, σο
χειο τυχαίος προσπέλα
σης . Κάθε δισκέτα έχει 
χωρητικότητα 150~ (200Κ 
unformatted) και δίνει 
χρόνους ποοσπέλαοης κό
τω από Ι δευτερόλεπτο 
έτσι τουλόχιστον λέει η 
κατασκευόστp~α εταιρία. 

Η μονόδα περιέχει 
το δικό της OOS με ει
δικές εντολές που επι
τρέπουν όλες τις λει
τουργίες του κονον~κού 
Spectrum (αποθήκευση/ 
cιιόρτuμα προγραμμάτων, 
ει κόνων, πινόκων, by
tes) κο~iς και χειρισμό 
αρχεlι.Ιν ~υχα(ας ή σειρι
ακής ποοσπέλοσης (το 
ενημερωτικό έντυπο νια 
το ποοιόν δεν δίνει r.r
οισσότεnες π.'.nnO<•n..,CεrJ. 

Το Πυrnall ιl isk 
Drlve δεν απαγορεύει 
την παρουσία nεpιφε
ριιοκών όπως ο 7X-Prin
ιer (δεν υnόpχουν πλη
οσφορίες νιο τον Ιnter
face-1) και στοιχί~ει 
i199. Το ποόσθηο driνe 
η ου Ιιtιοpε ί να σrι κ~Ισε ι 
το σύστη1ια οιοιχίζcι 
! 189. 

Οι διευθύνσr.ις τΜν 
εtοιριών,νια όποιον εν
δι~fnεται.εtνnι: 

Rotronic ltrt, 
Santosh Hoυse, ~rlbo
rouqh Tradinq rsr)tr, 
W(• s ι Hycombe Ro.1 d , 11 i <1h 
Wycornbe Road, liiqh Wy
combe, Buck s ΙiΡ 112LB, 
τηλ. (0494) 4~2-7.'. 

- τechno1oqy Re,e
drch Ltd, Uni t 8 Cen
tral Tradinq Γst.ιlι>, 

~ιιι ines, Niddlcsrx, Τ~' 
Ι 84ΧΕ, τηλ. (0784) 
63!>~7. 

- Thurna11 E1~c~ro
nιcs Ltd, Cad\shead, 
M.Ιnches ter, Η3060Χ, 
τηλ. (061) 775-7Q27. 



~1tχοι ιώpο ξέροιι ι 
τους rιρογραμμοηζόιιι
νουc εργάτες. το Βιοιιιι 
χσνικά ι><>μιtότ. ~ ετοι
οίο Ιlι. th οπΟΦόσισc vn 
ΠΡ>!tοτuηήσει. και κ<ιτο
σκεύοοε tνον nοονσαιιιι<Ι
τι<όuενο ~α.ιο, ~ο προ· 
σι.ιΙΙι κό ροιιnότ llcro Jr, 
ιιου ι ιι ιοσεί να περιφέρε
ται ιιtσο στο 011ίτι, να 
εξrβιυνά το περιβάλλον 
του, να μιλάει, και ον 
του το ζητήσουμε πολύ 
ευγενικό ... τρογουδ<ir.ι. 

Κάθε ησωι.λοιπόν. 
ονιί νιο κόκοσr.c, ιu 
ηνηιήριο και ό~ι όλλο 
οnοοχοι~~ιένο τυχαtνει 
να tχετε. υnοοείιι ιίlοο 
να ξιιπνότε ιιε τη "γλυ
κιά" ι-:uνή του ·Ιeι·ο, που 
ευσυνείδητα θα οος Ου· 
uί(ει ότι ήοθε η ώρα νο 
οηκwΟr.(τε. Πέσο οπΌυτά, 
το ροιι ιιό ι μ rιορε ι να φu · 
λόει ι ο οιτιτι μέοι.ι του 
ουοτήιιοτος συνονεΡΙJού, 
που ιιπορεί να ελlγ(tι. 
κσΟΟc και να χοησιιιεύ
σει σον rυεοολόνιο, ιι ι σ 
και έχει rνοwι.ιοτwιιένο 
οολόι/ηιιερολόγιο, διάο
κειοc 100 ετuν (~ιοΟέ 
ιει κοι αυτόματο σύσιη-

ιιο ρύθμισης νιο το θι;
οι νό ωράριο). 

Ο μcro Jr "περπα
τάει'' στηριγμένος στο 
τρίο ροδόι.ισ του και 
διαλέγει τuχσtο τιc κα
τευθύνσεις που ακολου
θεί. ~Ιπορούιιε παρ· όλο 
αυτά να τον κοΟσδηνh
σσυμ ε κο ι ι ι έσω σσύριιο
του remoιe-con~ro1. Γιο 

νο ονrιλαμ3όνετσι τους 
ήχους, διαθέτει ούοτηιια 
που του επιτρέπει να 
πιάνει ιάθε τι ιιετοξύ 
200 και 5000 Η ι και να 
το ιεχ~οLζει οε 256 
επίπεδο ηνόλονο με τα 
συvκεκρι ιιtνcι χοοοκιηρι
στικά του. Όσον ο00pό 
την 'όραση •, διαθέτΗ 
ένα ~αρόμοιο αύοτηυο, 
που του επιτρtnει νο 
οντιλομΒόνετοι 256 Βοθ
ιιοuς <!\.ltt ι νόιητας, μέσο 
σε ένα οπτικό πεδίο 25 
μοιούν. 

Χρηο ιιιοποιώντοc; 
υπερήχους, ο Hero Jr 
μπορεί να ιιετοι\οει με 
ακρίΒεια οποιοδήποτε 
σπόοτοοn, οπό 10 εκατο
στό ιιέχρι 8 περίπου μέ
τρο. Λκόιιο, υ ε το 64 
Ψωνι\ιιο ι σ ιιου διαθέτει, 

το ενοwμοτωμένο soeach
syntlι~s iz~r Votrax SC· 
ΟΙ , μιλάει κοι η φωνή 
του μπορεί να ο~ούνεται 
σε 4 επίπεδο έντασης. 
Σημ ιuστε ότι,όταν το 
ρομnότ μιλάει ~ ακούει, 
αναβοσβήνουν 8 ενδει
κτικά leds (λομπόκιο) 
ιτοu δείχνουν την tνιοσrι 
των ήχων. 'Αλλεc δυνα
τότητες του "~();)Ο" ει
ναι το να μετοf'Ιtρι.ι μι
κοό αντικείμενο ~οι να 
πtΘτει σε κοτάοτσοη 
χειμερίας νάρκης, απ' 
ι ην οποία ξuτινάιι μόνο 
nν δεχτεί κόιιοιο ισχυρό 
ηχηηκό ή οπτικό ι;ρtQιομσ. 

Από μέσο τώρα, ο 
Ιiero Jr δεν εlνοι τίπο
τα άλλο nοοό ο μικοοε
πεξεpγαοτής 6808 της 
'llotorol~ με 32Κ RON και 
8Κ RAN. Συνολικό το κύ
κλωμα σποτελεLτοι σπό 
τ/)ειc κύριες πλοκέιες: 
τοιι ειιεξεργοστή, των 
"αιοθηιήριuν όρνονων" 
ιαι του πληκτοολόγιου. 
Υιιάρχει επίσης δυναrό
τητο προσθήκης σειρια
κού ή παράλληλου inter
facc καθώς και cartrιdae 
ν ι α τον nοονσαιιιιοτι-

Ο ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 
Γ1ι οιοοότεpες οιιό 

256 ηλεκτρικές συσκευές 
τοιι σπιτιού μnoorl να 
κοttιrθύνει ο Hoτne Coι1-
nιand!'r. Ποόκει το ι, οιιλό, 
νια ένα interface ιιου 
μιιοpι ί να συνδεθεί ιιε 
οιιο ιοδr\ιτοτε comρu t~r 
διοΟέιι: ι έξοδο τuπου 
RS-232C. Ο HOf'l!' Cοnιηan
de~χpηοιμοnο~ώντος no 
du1e~ 85R, unoρrί να 
~οντρολόοει οπό συστή-

μοτο οσιηαλείος μέχp~ 

·~το, θερμοστάτες και 
όλλες οικιακές συσκευ
ές. Όλες σι επ~έc με
ταξύ του ουστήμοτοc και 
τι.Jν υnολοίιιων συσκευών 
vί νοντοι ιιf.σω ενός 
απλού ΛC δίκτuου συρμό-
ιων. 

Ο Ηοι~e ConιMander 
μπορεί να λειτουργήσει 
και ιιόνος του, χωρίς 
δηλαδή την υποστήριf.η 

ενός honιe-compυ ιcr. Αυ
τό συμβσtνει επειιι~ 
διαθέτει δική του μνήμη 
RAH και επιπλέον ba !.
tery back-υp circuιty. 

Ο Home C~nder 
πουλιέται στην Αμερική 
295 δολάριο, και στην 
τιμή αυτή περιλοιιΒόνον
τοι program teπιplatcς 
και οδηνtες χοήοης. 
Στην nοροπάνω τιμή δεν 
σuuπεριλσμβόνοντοι τα 

σιιό του ρομπότ σε BASIC. 
Λnό μηχανικής 

πλευράς, ο lfero χρησι
μοποιεί δυο μοτέρ, ένα 
βημοτικό και ένα συνε
χούς ρεύματος. Χόση σε 
αυτά έχει τη δυνοιόιη
τα να στρίΒει, ενώ κι 
νείται, κοτό 180 ιιοίρε~ 
ΙΙ λειτουσνίn του στηρί 
ζετοι ot δbο μποτσρLες 
των 6 νο 1 t, που npέnε ι 
περιοδικά να επονοφορ
τίC:οντοι. 

Ο Her·o Jr έχε ι 
ύΨος ιι~σό μέτpο, ζυνl
ζει 8,5 κιλό και κο
στίζει πtρlπου 1.000 
δολάοιο. Γιο περισσό
τερες πληροφορίες ιιπο
ρείτε να οπευθυνθεlτε 
στην: llea ιh Co, Ocpt. 
150-375, Ιli11top Rd, 
Bcnton Hnrbor, 1-11 49022. 

BSR moιiu1 rς. 
Περισσότερες πλη 

ροφορίες μιιορείτε να 
ζητήσετε οrιό την nοpο
κάιw διεύθυνση: Λuιοιrιa 
tic '1icro, 2542 Bi111nιι
s1ey Rd, Worthiπqtoιι, 
ΟΗ 43085. 



ελληνική αγορά 

Η ΕΚθΕΣΗ ΤΗΣ COMMODORE 
Λπό ηι; 23 ιιtχσι 

τις 25 ΝοεμΒρίου ποαν
ιιατ.οποιι\Οηκε στο ΙΗΙ.ΤΟΝ 
rι tκΕΙι:ση της Cor ιιnodore. 
Η tκθcσ•Ι r(χε μεγόλη 
επιτυχία και την επι
σκtφτr,fnν πόρο πολλοί 
ενllιarι>•:οόιιtνοι. Πορου
σιόοθηfαν όλοι οι tunoι 
των υπολογιστών της 
C~1dore nολσιότrροι 
rσι rnινοuσιοι. Ποpόλ
ληλο nαιιουσιι\σilηκσν το 
nεpιφι:σr ιοΜI τnuς κQθώς 

t 1ΗΕ BRAIN 1 
Το Corrpu•ι>r Shop 

t"ς ΑΟ~νος rdθt μtcQ 
γίνονται και ηtοισοότε
ΡΟ. Trr "tΉΕ βΙΙΙ\111'' nou 
τιοpόλληλο είναι και 
softwHe hoυse ΒΡίσκε
ται στη Λαμπριν~ (Ι . 
14ικc\ 1 ?S, τηλ . 2928-

και ένα πλήθος οπό πpιι
γράιιμοτο. 

Στrιν tκθεοrι συμ
μετείχον η νι:οσιίστοτ11 
εταιρία 1ΗΕ BRAHI που 
παρουσίασε πλούσιο 
softt•~re νιο τον Conoo
dore, η rτοισ(ο SCICOΙ~ 
που ~στοσκιυdζι ι επαγ
γελματικό software νιο 
τον C~dore 3270 rαι 
η ετοιοίσ VIKELΙS 
f:'i1ERPRISES. 

00!>}. 
το κατόστημn διn

θέτrι τnυ~ ιιrnλnνιοτέc 
Commudore, Specιru", 
Oric-Atmos κοΟώς και 
όλους τους Apρle C0111pa
tible. Διαθtτει επίσης 
κα ι rρογοόμυοτα με ιδι-

PANSYSTEMS ΚΑΙ ΗΟΜΕ COMPUTER 
Στις 22 NorμBptoυ 

η καταξιωμένη στον χώσο 
των 'Ί.ιεvάλων" Pansy
stenΙs εγκαινίοσε το ει
δικό τμήμο νιο home-, 
computers στην έκθεση 
της, Λ. Συγγρού 314. 

Το νέο αυτό τμ~ιιο 
δημιουργήθηκε v ιο να 
nροοφtρει στους "νέους" 
φ(λους των hone, τη δυ
νατότητα Vα επεξεργα
σθούν, νο "παίξουν• και 
σιvό-σιγό νο μυηθούν 
στον κόο!·ο των υπολογι
στών . 

Γιο την εκπλήpωση 
αυτών ιι.ιν στόχων στον 
ειδικό διοιιοΡ<ΜJtνο χώ-

οίτεpη έμφαση στο ~ρο
γρόμιιατσ που "τρέχουν• 
στον Conmodore, πολλd 
οπό το οποίο εινσι και
νούριο στη χώοσ μας ό
nως το RAID OVER MOScα.J, 
SEV[N C!TIES or GOLD 
και 11JSSIDN II"POSSIBLΓ-. 

ρο της Pansystenιs, υ
πόρχουν πολλά μοντέλο 
υπολογιστών, και επίσης 
ειδικοί που θο σος 
προσφέρουν τις vνωοεις 
και την πείρα τοΟς, 
ώστε η ενημέρωσή σος να 
είναι η καλύτερη δυνοτ~ 

Ποοόλληλο οπό 15 
Νοεμβρίου '84 tως 15 
Ιονουοpίοu '85 στην 
Pansyste~s θα υπάρχουν 
ειδικές τιμές πpοσφορός 
νιο κόθε ογορά, εκδηλώ
σεις με πσλλό δώρο και 
διόφορες όλλες εκπλή
ξεις, που σίγουρο θα 
σος κοτσπΜ~ουν. 

MICROPOLIS ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 

Άοχιοε πρόQ.οοτο 
νο διατίθεται οπό το 
Micropol;s (τηλ. 3633-
357} ένα πακέτο με πΡΟ
γράμματα τοπονσοΦιας. 
Το προγρόμματα χωρtζοv
τοι σε τpι;ις κοτηγορίες: 

a} Γενική τοnογροφtιι: 

;:::===============================1 Ηtλος-επιλuοn γωνιών - Ι:; 

I 
Αλλnλοτοιι ίες (εμπροσθο- ι ' 
τοιιlο, πλαν ιοτ~ι ίο , 

Ο τι-99/4Α ΠΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ οnιοeοτομt<ι, πι>όi!Μμα 
Χάνσεν} - Εμβαδομέτρηση 

ΠΡόο<'10tα κυκλοοό
pηοε ο HORSE CODER ένα 
Ιnterfbce που μετατρέ
πει τον 11-~9/4Α σε~
~ικοποιητ~·οποκωδικο
ποιητ~ σηιιότων και φι
λοδο(ιί νο vLνει πολύ 
χοι\σιμο στην εκπαLδευοη 
των ρσδιοτηλεγροφητών. 

Με τη Βοήθεια του 
MORSE CODER οποιοδήποτε 
κεlιιενο μπορεί να γρο
~ει στον υπολογιστή και 
να αποσταλεί σε κώδικα 
I~ORSt, RHY η ASCII ιιε 

όποιο ταχύτητα κοθοοι
οουμε. 

Τα σήματα ακούγον
ται κοτd την ικπομπή 
τ~ις και έτσι η οuσκευ~ 
νtνετοι ένα όριστο Βοή
θημα νια τους χειριστές 
110RSE. Ο MORSE COΩER 
είναι ταυτόχρονο π~ιηός 
και ~έκτης σημότων και 
επιπλέον διαθέτει πα
ράλληλη έξοδο νιο εκτυ
πωτή στον οποίο μπορούν 
να κοτογράφοντσι τόσο 
το σήματα που λουΒάνον-

τοι όσο και το σήματα 
που εκπέμπονται. 

Ο HORSE CODER μπο
ρεL, εκτός των όλλων, 
vo αποθηκεύσει στη μν~
μη του υπολογιστή μtχpι 
10 κείμrνο των 256 χα
ρο κ τήpων κο ι να τα 
στείλει ότσν θέλουμε, 
με το πάτημα ενός 
κουμπιού. Η τιιιή της 
συσκευής εlνοι 15.000 
δοχ. 

κ.λπ. 
Bl Οδεύοεις-Ταχυuε• 

τρίο: Τίτλος-Επίλυση 
οδεύσεων-υπολογισμός 
υφομtτρων και σuντtτον
μένων-σχεδtαση τoxuut· 
τρικών στόσεων-αποθ~
rcυσn κ.λn. 

γ} rτηι.ιοτολογικοι πί
vοκες Α και 8. 

Τα προγρόμμοτο τnc 
πρQτης κατηγορίας τι
ι~ώνται 8.500 δι>χ. της 
δ<ι!τερης 14.000 δρχ. 
και της τρtτης 4.500 
δοχ. Η τιμ~ του πακtτοu 

είναι 25.000 δρχ. 



Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FUTURE 
Όσο• επ•σκtφτηκnν 

την έκθεση ~IVL τι - IN DF~ 
θα θυμοuντσ• ισως τον 
δ•aνων•σμό που δ•οργn
νώθηκε εκει οπό το "ΓU
TURE COMPUHR SHOP", 

Στο δ•aνον•σμό έ
λαβαν μέρος εκοτοντόδες 
επ•οκέπτες της tκΟtοης 
ο• οποιο• κλι\Οrικσν μέσcι 
από τον srιec tnιnι να σrιον
τ~αουν οοστά σε εν ν ιό 
ερuτήοc •c. 

Το fποθλn τοtι δια-

vων•σμού ήτnν ένnς '"~ο
λογιστής ΒΙΤ-90 κn• 
τρίο ποιχνιδιο και ο 
ν• κητής Οο έβγαινε σε 
συνάρτηση με τον αριθμό 
Όων σωστών απαντήσεων 
και τον ουνολ•κό χnόνα 
σκέΨης. 

Το Σάββατο 1 7 
ΙΙοcμβρίου, έγινε στο 
FUTURE μια μικρή γιορτή 
στο τέλος της οποίος 
παnοuο•άσθηκον οι σω
στές οποvτι\σrις και στη 

ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP 

συνέχεια βγήκαν οι νι
κητές του δισγΗνισμού. 

Νικητής με θ σω
στές απαντήσεις ήταν ο 
φοιτητής της Φυσικομα
θημστικής κ. Κώστας 
Τουφεξής, σ οποίος κέρ
bιοε τον ΒΙΤ-90. Λξίζε• 
νη σπμε~θεί ότ• υπήρ
χαν έπαθλα και γ•ο ό
σους δεν θα είχαν κο-
μ ίο σωστή οηάντηοη. Δεν 
βρέθηκε όμως κονε(ς με 
ιιηδέν ~ιατές απσντr\οειc. 

Το γνωστό σε 
όλους Cornpυter Clυb 
απέκτησε το δικό του 
shop. Ονομόζεια• "τΗΕ 
COI-jPUTER CLUB SHOP"· και 
βρLσκεται στο κέντρο 
της Silicon Valley της 
Αθήνας, στη διεύθυνση 
Στουρνάρα κο• Σουλτάνη 
19. 

κοθιiς κο• προνρήμμnτu 
σε κασέτες. Επιπλέον 
διαθέτει όλο τα προ
γράμματα του Comρuter 
C1ub κnι το δύο περιφε
ρειακά (Joystick lnter
face και STENTORJ που 
t~τιnξε το C.C. νια τον 
Sρectrum. 

Το καινούριο shoρ 
διαθέτει όλους τους 
γνωστούς home-micro, 
το πcρι~εnειοκό τους, 
κcι• εγγροφές νέων μελών. 

Τέλος τα μέλη του 
Compυter Clυb θα μπο
ρούν να βρουν το ενημε
ρωτικά έντυπα που τους 
αφορούν ε νι~ θα γ ι ν ο ντα • 

Η COMPUTER PRACτiCA ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 
Η COΙ1PUΠR PRACTI 

CA δημιουργήθηκε με 
σκοπό να καλύΨει ro χώ
ρο της μηχανογράφησης 

της Πάτρας. Οι δραστη
ριότητες της ετοιοLας 
~ήμερο ε(νσ• οι Ι!Οροκά
c~ι: 

ο) Πώληση μηχανηιιότων 
( Comιιιodore, BOC , Ι 011 PC 

κ.ά.) . 
β) Πώληση έτοιμων 

προγραμμάτων. 
γ) ΔημιουργLσ προ

γραμμάτων γιο ειδικtς 
εφαρμογες . 

δ) Λειτουργια κέντρου 
ελεύθερων σnουδών. 

Συνεργάτες της ε
ταιρίας είναι έιιπειροι 

προγpαμμοτιοτtς-ανολυ
τές του Πανεπιστημίου 
της Πάτρας . 

Το γραφεία της 
C014PUTER• PRACτiCA βρί
σκονται στη δ•εύθυνση 
~~ιζώνος και Αρότου 12, 
πλατεία Όλγας , Πάτpσ, 
τηλ. 274-686. 

ΤΟ COMPUTER 
CENTER 
ΤΗΣ ΚΑΤΕΡ/ΝΗΣ 

Μετό το STEP η 
Κστερ(νη απέκτησε tνα 
ακόμα Cornputer Shop. 
nρόκειται νια το COMPU
TER CENTER που βρ(σκε
το ι στο κέντρο της πό
λη$• στη διεύΟυνση Αν. 
Λουρος 16, Ιος όραpος 

Το CONPUTER CΕΝΤέΡ 
διαθtτει τους υπολογι
στές Comnodore , Sρec
trum, Newbrain , Oric 
Λt~os κσθώς και πλήθος 
οιιό ιιεριφεpειοκά όπως 
τους εκτυπωτές της ΕΡ
~ηΝ τα μόνιτορ της SA
MYO και πλήθος αιιό ΠΡΟ· 
VΟΟιιιιατα που ξεκινούν 
οπό παιχν(διο και φτά
νουν σε πακέτα νια Πα-
λ ι tικ<1ιlς Μηχανικούς. 

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΗΗΣ 

Στην "καρδιά" της 

ΓλυΦάδος στη διεύθυνση 
Λεωφ. I. Μεταξά 32Α 
(τηλ. 4Ι8Ι-98Ω} άρχισε 
πρόσ~?Οτο να λειτουργει 
ο Υπολονιοτής, που απο
τελει ένα συνδιαομό 
Conιputer SIΙOp και Soft
·~a re hou se. 

Ο ι όνθρι.ιπο ι του 
Υπολογιστή πιστεύοντας 
'την αποκέντρωση bημι
~ίονηn(1ν έξω από το 
~tντpα της Αθ~νος έν~ 
κατάστημα που ~ιλοδοξει 
να δώσει ~τές μηχσνο
γ~ικές λύσεις οτουc 
πελάτες του. 

Στον Υπολονιστι\ 
υπάρχουν όλοι οι γνω
στοί τύποι των home mi
cro, με το περιφερειακό 
τους, καθώς και με πλή
θος n~νpομμότων, που 
οοχLζουν από παιχνί~ιο 
και ~τάνουν μέχpι πακ t
τrι Ιατrικf!ς. 
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ 

AMSTRAO ~LUB 
ΝΕΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ SPECTAAVIOEO 

Ύστεpα από την 
πετυχημένη πορεία της 
στους επανvελματι κσuς 
υπολογ~στές της σε ιράς 
SANYO MBC-555, η Bυsi
ness Microsystems θέ
λοντας να ι κανοnο~Λσε ι 
μια ευρύτερη πελατε ία 
στο χώρο των NI CROS και 
να προσφέρει λύσεις με 
χσμηλώiερσ κόστος, ί
δρυσε το AMSTRAD CLUB 
το οποίο από τα τέλη 
Νοεμβρίου θα διαθέτει 
στην αγορά το γνωστό 
μ~κροUπολοηστή ANSTRAD 
CPC-464. 

Αν και ο υπολογι
στής είνσ~ σχετ~κά νέος 
στον ελ λnν~κό χώρο , θε
ωρείτο~ σον από τους 
11λέον πετυχημένους στο 
εξωτερικό . Το AI1STRAD 
CLUB προσφέρει τους μ~
κροUπολοηστές At~STRAD, 
τα περ~φερεισκά τους, 
πολ λά προγράμματα καθώς 
κα ι σεμινάρ ια σε πολύ 
χαμηλές τιμές . 

r~o πεσ~σσότερες 
πληροφορίες σχr.τικά με 
το CLUB και τοv AI1STRAO 
CPC-464, στο τnλέιpωνο 
3236-444, (Ι Ι 11είrου 6 -
Ι~ουσείο) . 

Πολλά νέα nροιόvτσ 
έφερε σvη χώρο μαι; 11 
ΕΛΕΑ ΕΠΕ νια τους υπο
λογιστές SPECTRAVIOEO. 
Και nρώτσ-nρώτα οκτώ 
νέες κασέτες με πσιχν!
διο και προγράμματα. 
Έτο~ οι κασέτες με 
πuιχνί~ια που αυτή τη 
στιvμΛ διατίθενται γιο 
τους SV-318 και SV-328 
έφθασαν Λδη τον αριθμό 
~ν 23. 

Επίσης ~ρθαν οtη 
χώρο ιιας και δύο car
tridges μr. το παιχνίδια 
CROSS FORCE και FRANTIC 
FREΌDY, εvώ σε λίγες 
μέρες θα διατίθεται κα ι 
t C> I~USIC t1ENTOR. Πtιρόλ
λ~λα κιιχλbφόρησε το βι· 
Βλ (ο με τίτλο EXTE:tiOED 
BASJC της ΙΗ CROS')Fi nov 
καλύπτε~ τ~ χρήση όλων 
των εντσλων της BASΙC 
πcιv χρησιμοnσιεί η SPE• 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΗΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
DELTA COMPUTER SYSTEMS 

Επεκτε (νοντας ακό
μη περ ~σσότερο τις δρα
στ•1Ρ ιότrιτt ς τrις στο χώ
ρο της Πλιιρσφορικι\ς, η 
O(L ΤΑ C0~1PUTER SYSTENS 
οργανώνει σεμινάρια, σε 
θi:ματu Η/Υ γ ιςι αpχάρι
οιις και προχωρημένους. 
Τα σεμινάριο αυτά απευ
θύνονται σε επαννελιια
τ ! ες , στελέχη επιχειρή
σεων, αποφο(τους σχολών 
προγραμματισμού, φοιτη
τές, μσβητέr. κ.λn. 

Κύpια θέματα των 
σεμινοpUJν εtναι σι 

vλώοοες πρσγραιιματι
ύμΟύ , διάΘΟΡΟ πακέτα 
softι~re και ορισμένες 
ειδικέ( εφαρμογές της 
Πληρσφορι~nς. Όπως uας 
εtπαν οι υπεύθυνοι της 
DELTA, στα σεμιν~ρισ 
αυτά διδάσκουν επιστ~ 
uονες με πολυετή π~ίρα 
σε θέματα Πληροφορικής. 

Ήδl\ έχουν λήξει 
με επιτυχία δύο σεμινά
ι:ιιcι μ ε Βlιιατα "dβase 
11" και •εισονωv~ στους 
Η/Υ μe την BAsrc~. 

Η DEL ΤΑ, ως γνω-

CTRAVIOEO. 
Ε π tοης ιι ΕΛΕΑ ανέ· 

πτυξε και διαθέτει ένα 
πρωτότυπο επεξεpγαστ~ 
κειμένου που έχει το 
παρακάτω κύρια χορακτη· 
ρ ιστικά: Πλήρες Ελληνι• 
κό ~οι Λατ ινικό αλφάβη
το με δυνατότητα σύγ
χρονης χρήσης και των 
διία αλφαβήτων - κcrtανοη· 
τές οδηvtες στο r.λληνι• 
κά - εισαγωγή ~ν χσρο
κtήpων όπως ακριΒώς με 
γραφομnχαvι\ \tόνος
νρdμμο},tτσι ώστε μια 
δακτuλογρά?ος να uπορει 
να χρησιιιοnοιήσει το 
σύστιJμΟ άμέοως - οι τu
ποποιnutνες διαδικασtες 
γινανται με το πάτημα 
ενός μόνο πλήκτρου. 

Το πρόγραμμα συ
νεργάζεται με οποιοδή
ποτε εκτuπωτ~ οοτ ~ΙA
TRIX ~ γραφομηχανή μαρ-

στόν, διαθέτει και υιτο
στηρtζει στι1 8. Ελλάδα 
τους υπολογιστές της 
τειεν Ι οεο svsτει~s κα~ς 
και τους Home Comρυιers 
τnς GOI'1!1000R(, nροο<1έ· 
ραντος συνχρbνως προ
γρόμμστa εφοριιοvών, 
service και εκποlδευση. 

r~o περισσότερες 
πληρσφοοtες: οειτΑ 
COI1J>UT(I\ $ΥS1ΈΙ1S, Πο
λυτεχνειοu 17, θεσσαλο
νiκη, τηλ. 538-603/113. 

γαρ,τας κοL σε συvδιια-. 
σμό με τον SV-328 δια
τιθεται σε πολύ λογικQ 
ημ~. 

Παοόλληλο δ~ατίθε
τaι η κάρτσ SY·8~6 που 
χρησιμοnοιsιτα• σαν μο
νάδα επέκτασης γ~α 8Q 
στιΊλες, που δινεL ακόιια 
στον unολονιστή ένα νέο 
σετ ελλην~κών χαρακτή
ρων. Συγκεκριμένο η 
χρήση της κάρτας SV-806 
ποοσ~έσε ~: Πλ~ρες Ελλη• 
νικό και Λατινικό ολφό· 
βητο - χαρσκτιjρες και 

από τα δύο αλωόβητα που 
εμφανtζοντσι ταυτόχρονο 
στην οθόνη χωσtς πεpιο
ρ ισμούς. ίξιΊλλου ισχύουν 
κα1 για τα δόο σλφdβηιο 
οι κανονικοι κωδικοί 
του ASCII. 

Το τηλtφΜVΟ της 
ΕΛΕΑ rnε ε.ιναι 3602-335. 

~Ιέχpι τώρα γνωp [ 
ζαμε την INFOCRAFT σαν 
μια μ ηχανογρσφική ε
ταιρία . Τώρα ο ι δραστη
ριότητές της επε κτάθη
καν και ήδη η ετα~ρίσ 
έκανε μ ια δυναμ ι κή 
εισΒολ~ και στο χώρο 
των μικροUπολογιστών. κ 
INFOCRAFT πήρε την απο
κλειστική ν ια τη χώρα 
μας σντιπΡΟοωnίο των 

ια~ωνικών μικρουnολογι 
στων ΟΚΙ. 

Ο ι OKJ κυκλοφοpοuν 
σε πολλούς τύπους και 
φιλοδοξούν να δώσοv ν 
~στές αλλά κα ι φτηνές 
λυσεις σε πολλά μηχανο
γραφικό προΒλΛματα 
(όπως το word proces-
s ing) . 

Η υιιοστήριξη σε 
software των οκι είναι 
ι\δrι αρκετό σnμαντικ~ 
και συνεχώς εμιιλουτίζε
ται χάρη στη συνεργασία 
της ετα ιρίας με άλλα 
System-flouse της Δυτ . 
Γερμανίας και της Αγ
γλ ίας . 

~--------------------------------~L-________ _j~ 
14 PIXEL 



ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΤΗΣ "TIMEX" 
ΠΟΡΤΟΓ ΑΛΙΑΣ 

KEYBOΛRD 

. Εc;.τασαv τα πρώrα ηιχiίόvπr rη( τιΜΕΧ ΠΟΡΤΟΙΆΛΙΛΣ 
noi) vo• ιιδικ(ι κιιιοσκeυtιομiV(ι yra npοϊόνΗΙ ι ης SINCLAIR 

Επiσημος οvηrιρόοωιια: για τι1v Ελλόοο είναι τα νέο 
COMPUτER SHOP PRΙSMA 

Στο κατόστημό μαι; μπuρ~;,. να βρεiτt μια nλαi>σια γκάμα αnό 
ZX·SPECTRUM • n< ZX·SPECτRUM τ>< QL τ>< 

COMMODORE·64 ORIC ATMOS. 
Ακόμα. πολλά ηεριφeρ~ιοκiι. όnωc... ><οοετόφωvο γ11.ι 

COMMODORE 64 και πολλά rιολλό Qf1girk11 rφογρόιιμστα 
morηlors. DJSK DRIVES yιο ZX ·SPECTRUM τκ 
ORIC PRINTER, μηχιιvογριιφrκό χσρτi "λπ 

Γ. ΜΠΑΚΟΥ 10 (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ), 

ΑΘΗΝΑ Ι 15 24, Τηλ.: 6926936.6930424, 
ΠΧ: 223485 AI.F..X GR. 



THESSQLONIKI C OMPUTER CENT~E 

ΕΜΕΙΣ ΠOYnQME OIQ90PETIKQ .. • • • 

ΠΡΩΤQ ΣΩΕ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΜΕ .. . 
ΚQΤΟΠΙΝ ΣQΕ ΕΚΠQΙΟΕΥΟΥΜΕ .. . 
εgε ΠΡRΜΗΘΕΥΟΥΜΕ το MHXQNHMQ 
ΠΟΥ ε~ε TQIPIQ2EI ... 

KQI ΕΥΝΕΧΙ~ΟΥΜΕ NQ EQE 
KQnYΠTOYME ΕΕ ΟΤΙ ΚΡΕΙΩΕΤΗΤΕ .. 

Ο ΓΝΩΕΤΟΕ ΚΩΡΟΕ ΣΤΟ 60 ΤΗΕ 
ΟΗΜ.ΓΟΥΝΩΡΗ ΟΕΝ QPKOYEE 
ΓΙθ NQ KQnYΨEI ΤΟΕΟ MEΓQnH 
ΕΠΕΚΤQΕΗ ΟΡQΕΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΤΕΙ ΦΡΟΝΤΙΕQΜΕ NQ ... 
KQTQnQBOYME KQI ΤΟ 58 ΤΗΈ 
CHM.ΓOYNQPH ΩΕΤΕ NQ 
EIMQETE ΕΕ θΕΕΗ NQ nYEOYME 
ΤΟ ΚQθΕ EQE ΠPOBnHMQ ... 

ο~~~~~ ~π~~~~~α~εs 
~hs α~~~αs uε δ~α~κh εκβεuh ... 
Πα~α π~~~α πε~~~ε~ε~ακα ... 
Πα~α Ε~~~α s~s~~a ... 
Εχ~~Με ~~ Με~α~~~ε~~- .. 
κα~ ΠL~ ~~~α~ωΜε~~ ... 
γ_ ~αΜπ ... 
250 Με~h π~~s ~~πα~~~ ... 
Τε~~s εχ~~Με u~ε~h u~~ε~~αuLα 
Με ~α κα~αu~hΜα~α κα~ ~~ 
Κ~αΜπ ~hs Qβh~as ... 
~~ ~h~ε~ω~~ Μαs εL~OL 

ΠΟΙΟΕ ΠΡΟΕ9ΕΡΕΙ ... 
ΠΕΡΙΕΕΟΤΕΡQ QΠΟ MQE; 

ΟθΟΝΕΣ 
SANYO 

ΗΑΝ1ΆRΕΧ 
BMC 
ΖΕΝΠΗ 
ΤΑΧΑΝ 

GRUNDIG ... 

εκτvnοτεΣ 

STAR 
EPSON 

SEIKOSHA 
ADMATE 

BROTHER . 



.. • c~s π~~~~c~~J~~~ ~h~ 
~ε~ε~~~~~ ~~~s δ~~~ε~~ 

ΠΡΟεΩΠΙΚΟ ΩΡΟεΚΟΠΙΟ 
ιι.ιιε ~ττ:~~"'~~u~n.. 

τ~ ττ:~~c;rωττ:~κ~ ω~~c;rκ~ττ:~~ 
π ε~ ~ ·~~,...,.6~ ..... ·· ε ~ : 
Q) Υπ~~~~~cΜ~~ π~~~h~ω~ 
κ~~ ω~~ακ~ττ:~~ cε π.α~κ~c~~α 
κ~~Μακα α~~ πα~ε~e~~ ... 
κα~ α~~ Με~~~~- ... 
Β) Χα~~εs ~ω~~ω~ κα~ ~~κω~ 
Γ) Q~α~~~~κh π~~~~α~ααh 
π:~~ cωπ: ~κ~~h~αs ... Με κ ε ~Μεv·α 
κ~~ ~α~~~~~μιι.ιια~α .. . 

Εε ~~~α~~α αε~~δεs: 
Π~Lεs ~~ κ~~~εs ττ:~~χεs 
~~.., εαιv...,.~ ιv aα.s.; 

Με~~ cαs ττ:~~LκLcε 
h ~ιvuh; 
Qπ~ τι:;~~ 8~ .... ~8ε ~ 
~ ~ .tα l,(l..,..·. LK ~ ; • • • 

ο Υ._ΟΜΠ ΙΟΥΤΕΡ 

Τ ΙΜΗ 2000 δ~ ::χ: . • 

!TOIXF.IA ATOMOV: 

• • • 

ΟΝΠΜΑΤΕΠΠΝΥΜΟ <Πpσο•ρcτ•rοl: .•••.•.•••.•••. .... ......•••. 
ό!ΕΎΟΥΝ::-t ι: •••••••••••.••••••••.•••••••••.•••••••••••••••. 
Τι,'(.Ι SIC.II fl:: ..................••......................... 
ΠΟΙ\11: ••••••••.••••••••••...••.•.....•••.••.•......•••••. 
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ΤΟΥ ΑΝτΑΠΟι<ΡΙΤΗ ΜΑΙ 
ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝJ/ΝIΔΗ 

ονδ(νσ• Η πόλη της Βροχής, των δίπατων κόκ· 
κινων λεωφορε~ν. του Τόuεοη και των μικρο
κc.μπ.ο~ τtο . Μια ποοόδο(η tνωοη του παλιού με 
τι κοLνούοιο , της ουσιηρής nοοόδοοης τuν 

Λδοδων ~ο ι ~ν ~σιλιάδων με το τσιπάκια του Sin· 
c. l aH· .•. 

Λονδlνο λοιτιόν και Χριστούγεννα. Τα μαγαζιά 
σ ι ο λ ίσtη•.ιιν. οι <Ι νν ελο ι του νtον φωτ ίζοuν τους δρό
μους ~οι το τε~Ισrιο χριστουγεννιάτικο δέντρο του 
Λονδίνου εtνοι ήδη στη θέση του. 

Το Χριστούγεννα θεωρούνται η καλύτερη εποχή 
νιο τα μαναζιό και eυοικά στην αγορά των mfc ros δεν 
ιιπόοχε δισφορ(\, μόνο που εδώ ο αντσνωνισμός είνοι 
τρομακτικός. Μερ Lκοί λtνε ότι ον ένα καινούριο ~tc ro 
•πουλήσει • το Χριστούνtννα ,τότε "σώθηκε". Αυτό φαί
νεται να εLναι ολήθειο,καθώς δεν περνάει πια utoo 
χι.ιp(ς νιι έχουμε ~οι μ ια ανακαίνωσn, μια νέα Έκπλη
κτικι' nοοοφορό" nou κανένας δεν περίμενε. Μηχανήματα 
που υπόσχονται τον ουρανό με τα άστρο, ειδικές nοο
σφοptι;; που συι~ηεο ιλαμΒόνουν κασετόφωνο, JOYSt ick και 
uια σr.ιρό οπό προγρι\μμοτο εLνο~ στην κοθnμr.ρινή ημε
ΡΙ\σια διάτοξΙι. 

np:;n 11 ~'ΙL .:ολύιερη σε αυτόν τον πόλε υ ο του εν
turιωσιπσιιού 11 Sιηι: 1 ιι tr με τον "καινούριο" SPCCTI\Ut-1•. 
Το ιιχ:> ια πάλι σιον θειο. Το περιοδικό γέμισαν και πά
λι μ ε "ιιrιοκλr. ισηκές πληροφορίες", μύθους κοι 1 νέες 
οπειλtς νιο την κατά κτ rιση της αγορι\ς οπό τον θειο~
λη . '1αρd όιιως το ενκωιιιοοτικά ή μη όρθρο, 11 Slnclaiι· 
ξεπtροσε σ~τή τn oopo τον ευοτό της κοιοφέρνοντας 
νια ιιρώτη φορό (!Ι νιι σνοκοινώοtι κάτι και να το 
"μοιοόσει" στο ι::ιναζ ιό την άλλη utρo (tνο νtο ρεκόρ 
νιο το βιβλιο το~ Gutness). 

rιο τον Plus δεν ποόκειτοι νο πούμε τίποτσ,μιο 
κα ι σος τα •πρόφτασε• το προηγούμενο τεύχος. Ξtσετε 
λοιπόν ότι ~rν πρόκειται νιο τίποτα το καινούριο, 
τίηοτο το διο~οοετικό , είναι ένας SPECTRUM στο "ρd 
οο" ενός QL. Και. 11 τιμή αυτού .... 180 λίρες. Ναι! ο 
Οε~ούλης (ι\ St 1·, αν nροημάτε) Sinc1<Ι ir, άλλαξε το 
ιτληκτοολόvιο του SPECTRUM και ανέβασε την τιμή κατά 
50 λlοες (381). '[να κλασικό εμπορικό κόλπο νιο να 
κρατήσει ι ι ς πωλήαε ι ς του τώρσ τα Χριστούγεννα, που 
όμως ~ι (νεται νο πετuχαίνει,vιστι σχεδόν όλοι οι πω
λητtς στο κεντρικό κατοστήμοτο της Oxford Stre~t και 
Totteηha ι Cuμrt Road μου εtηον ότι ήδη ξεπούλησαν. 

Στην αοtνο και ι> Coιιtnσdore 11r. llύn ~ιιι νούριn μη-

χονήμοτα,τον C16 και τον Plus 4 (μετά το Quδntum 
Leaρ , φαίνεται ότι το Plus tχει αρχίσει να 
vίνετοι της μόδας εδω σιην Ανvλίο). Ο C16 με 16Κ 
RAt-1, ~ασετόφωνο, j oyst ick και προνρdμμοτο αντικαθι
στά τον Vic.;!O κσι με τιμή 130 λίρες φαινεται κολiι 
ανοοό νιο τους "νε<>Ciώτιστους" λάτρεις των micros. Ο 
Plus 4 με 64Κ RA/·1, μια ιτολύ καλύτερη βasic οn'οuτnνται 
CBt~ 64 και 4 παkέtο (Wordprocessing, Sρreadsheet, Da · 
tδbase, Graρhics} σε RO~ΙS brlχνει κάτι τιαοοnόνω οπό 
εντυπωσιοκός.ον και λ(νο 'Όλμuρός" στην τιμή των 300 
λιρc,ίν. 

Όμως, γιο να ολοκληρc,ίσε ι την επίθεσή της η Conι
~odore, ονακοινωσε (με τις nνόλογες απειλές νιο τον 
QLJ ένο μηχάνημα με 128Κ RAM και έναν 8-μπιτο μικοο· 
επεξερνοστ~,που θα χρηοιμοποιει τη μνήμη σαν 2 σελι
δεc τιιν 64Κ και θα συμπεριφέρεται κατά τον ακόλουθο 
"σχ ιζοφρενικό" τρόπο : όταν το μηχάνημα θα Όνόθει; 
θα λειτοuρνει οuν τον 64, με το πάτημα όμως ενός 
κουμπιού, θα uετ~οpqώνε ται αε έναν P1us 4 με όλο 
του το οξεοοuόρ. Το μηχάνημα, λένε, θα περιλαμβάνει 
r.σι οθόνη και tνο disk drfνe. 

Περισσότερο επιθετική n ACORN ανοκοινωσε στο 
PCW compυter show τη νέα της σειρά ABC (Adνδnced Bu
siness Compυters). Η σειρά αυτή περιλοuβόνει (γ,ροτη
θειτε): 

Το ABC Persona1 Ass i stant με τον 6502. Πρόκε ι
ται νιο έναν BBC με μονάδα ι:ύκaμπτου δ(σκου των 
640Κ, το View (~lordproce\ S ing), το Viewsheeι (~μrΡδd· 
sheet) σε RON, το σύστημα ECONH (δίκτυο) και rιρι\σι
νη οθόνη. 

Το ABC -100 με τον 6502 και τον Ζ-80 σε ουvερ
νοσ(α, διπλό disk·driνe, [CONET και CP/M. 

Το ABC-200 με τον 6502 και τον εκnληκτι~ό 32016 
της Ndtional Sc~iconductor, tνος πραγματικός 32-μπι
τος μικροεπεξεργαστής ~οι κατάλληλος νιο το λειτουρ
γικό LNIX που uέχρι πtοσι μόνο σε VAX-11 μηοοούοες 
νο συναντήσεις. Το ABC-200 tρχετοι μαζί με τις νλώο· 
σες C. Lisp. Pascal, fortran-77, fΌrth και BBC 84·· • 
si c. 

Μια πιο ονοηιuνuένη tκδοοn του ΑΒC-200,το ABC• 
210. δ~οτtθετοι με 1 f4θyte RA!ol, το λειτουργικό σύστη
μα Xenix (Unix νια micros), μια μονόδο σκληρού δί
σκου των 10 Mθyte και ένα tγχpιιιμο μόνιτορ. 

το ABC-300, που οκολουθε ί ,rιεριέχει τον 6502 και 
τον 80286 και λειτουργεί με το πρσγμοτ~κ6 mult ι ·to· 
s~ing (πολλαπλές ταυτόχρονες εργασίες) λειτουργικό 
σύστημα της Oigital Re~earch, το Concurrent-OOS. Και 
πόλι, το ABC-300 διατίθεται και με σ~λποό δίσκο των 
10 Nθyte >.αι tνχοuυο μ6νιτοr>. 



~ι προδιαγραφές ε~νσι εκπλ~κτικές (αν και ο 
6502 φο(νετσι να είναι "πσνταχοu παρών") και τα μον
τέλο που υπήρχαν ατο Ρηι stlo'~ έδειχναν να λ ει τουρ
vούν κανονικό {το"κανονικά ' ε(ναι ένας άλλος τρόπος 
νια να πούμε ότι δούλευαν όπως μας έλεvον οι άνθρω
ποι της AC~AN ότι θα έπρεπε να δουλεύουν, μια και 
~ανεις μέχρι σ~μερα δεν μπόρεσε να τεστάρει έναν 
ΑβC). Όσο γιο τις τιμέc,ποpομένουν ακόμα όννωατεc. 

Δειλό- δειλά,μετό το μεγάλα ονόματο,εμφανίοτnκε 
και ο Enterpr1se της Enterprise microcomρuters. Με
τά οπό κοθυστtρηση ενός χρόνου και τp(α διαδοχικό 
"βσφτισuατα" {ELAN, fLAN, ENτERPRISE), ο Ε. παρουσι
άστηκε με έναν Ζ-8~Α στα 4 MHz, 64Κ RAI-1, η οποία, με 
τη μέθοδο της "σελιδοηοιηοης" (PAGING), μποpε( να 
φτάσει το 3, 9 J·lβytes, 3ί'Κ ROM που περιλαμβάνουν το 
λειτουργικό ώοτημο και tνο πακέτο Wordprocessino nou &r1ι
τρέπει μια <ιελίδο 84Χ50 να εμ<'IΟνίζεται {και φυ<ιικά ν11 
χpησψοnοιε(τοι) οtrιν οθόνη, μια 16Κ ROt•l εσι.\κλειστn 
σε ένα cartridge που ~εριέχε~ τη βasic, ένα joystick 
~αι graρhics uε μέν~στο reso1ution 672Χ256 σημείων 
και μέχρι 256 χρώματα {! !). Όλο αυτό στηντιμή των 
230 λιρών δεν φοντάζοιιν τόοο εκηληκtικό, όσο τότε 
nou σνακο~νώθηκε.'Ομως δεν παύει να αποτελεί κοΜ 
αγορά, ΑΝ φυσικό βγει το soft1νare που υποσχέθηκε η 
εταιρία. 

Η ORIC ανακοίνωσε ότι θο οσχοληθει μόνο με την 
ονοpά του εξωτεοικοv και κυρίως με τη Γαλλία και 
έτσι ο Atmos όοχισε να εξαφανίζεται αηό ης β~τρ(νεc. 
Η Ca~φυters διολuεται οριστικό και το τελευταία σπα
με ινάρια του Lynx ιιοuλιούντα~ σε τιμές εuκοισιας. 

Παρά όμως όλο αυτά το φανταχτερό, ευχάριστα 
(και νια μερικούς δυσάρεστο) νέο, η πραγματική μάχη 
γίνεται με τα μnχαν~ματα που υπάρχουν ήδη στα μσγπ
ζιά. Ανάμεσα σε αυτό διαφσινεται ~δη ένας πιθανός 
ν~κητ~ς. Ο Amstrad. Ναι! Όπου και αν γυρίσεις το 
μάτια οου,θα υπάρχουν 4 ή 5 Amstrad να παίζουν μόνο 
τους ~ με τους πανταχού ποοόντες 12χρονους "ειδή 
ιιονες". Η Amstrad, ιιοu ως γνωστόν προσφέρει τον 464 
( Ζ-80Α με 64Κ RAI-1 • κασετόφωνο + πράσινο ή έγχρωμο 
μόνιτορ) ατην εκnλl)κτική ημή των 230 λιρών (για το 
πράσινο μόνιτορ)και 330(γιο το έγχpωuο), έχει εδραι
ωθεί σαν η καλύτερη αγορά και αχεδbν όλο τα μεγάλα 
soft~~re hoυses παρουσιάζουν συνέχεια νέο προνρόμμσ
τα νι· αυτόν. ο CPC-q64 φέρεται σον η μεγολuτερη 
απειλ~ νιο ιην Comnodore και την Sinclair αυτό τα 
Χοιστούνεννα. 

Ο "πολύς" QL (Quantum Leap, Qui te late κ .λn.) 
φο(νετσι σαν να μην έχει κάνει ακόμα το άλμα του 
(όχι τουλάχιστον όσο περlμενε n Sinclair). Τwρσ που 
uπορεCς να αγοράσεις τον QL ακόμα και από το Ψιλι
κατζ(δικο τnc vειτονιός σου μαζί με τους Sunday 
1ifιes, οι nωλι\οεις δεν είναι και τόσο Φηλές. 
~ια μικρή επιτόπιο έρευνα έδειξε ότι ΔΕΝ υπάρχει 
soft1~αre. Το μόνο που βρήκα στο κεντρικό μαγαζιά 
ήταν ένας Assemb ler-Edltor σιιό τη Net~comςo, στην 
εκπληκτική τιμή των 60 λιοων κο~ ένα vελο(ο παιχνLδι 
-vκολφ. 

Από τη μεριά της η Sinc1air ονακοινωσε και ε
κεινη έναν Ass~nb1er (αλλά απλώς τον ανακοίνωσε) και 
ακόμη την οvοιχl ενός από to ·~egagames της Imacι ine 
(που χρε~κόπησε πέρσι). 

το γεγονός ότι δεν υπάρχει όλλο soft1~are εκτός 
οπό το πακέτα της PSIΘN, που ουμnεριλσμθόνοντοι ατnν 
τιμή του QL,έχει ουγκpατ~σει τις πωλήσεις. Το φαινό
μενο αυτό το δικοιολοvεL η Sinc1air με την nρό~σrι 

ότι ο 60008 εί.ναι ένας πολύ καινούp~ος ιι ι κfJQεπι:r~nνn<Jt·\ς 
κο ι τα soft1vare houses δεν ξέρουν ακόμη ιa μυοτι κd 
του. Αλλά οι κατοατημοτόpχες Μνε ότι φταίι. ι και η 
Sinclair με τις κοθυατεpήοειc; του QL και τι~ πολλα
πλές εκδόσεις του λειτουργικού συστί)uοτοr. \Q·DOS) 
nou δrιυιούργη<ιε το κακό προηγούuενο. 

Πόντως,όοοναφορά το hardware.vιo τον QL εCχαμε 
ορκεcό νέο προ~όντα. Όμως η πιο σοβαρή αναιοίνωση 
έοχετοι από την Quest I n terM t ioηa 1 και περ ιλαιιθό
νει: επεκτάσεις μνήμης γιο τον QL \64Κ, 128Κ, <56Κ 
και 512Κ IW~) , μονάδες εύκαμπτου δ(σ~οu τwν ΖΟΟΚ, 
400Κ και 800Κ (.1:249-ί599) κσι ένα σκληρά bίσκο των 
4,5 ~byte προς 995 λLρες. Ακόμα. η ίδιο ειαιοια 
ανακοίνωσε ένα πακέτο που επιτρέπει στον QL νσ εργα
στεί με το λειτουργικό CP/~1 68Κ της D!g!t.,l {μια 
αναnτυvμένn έκδοση του γνωστού CP/H για το 68000). 
τέλος, η Cambridσe Systems !nter11a t 10na 1 ανακυ(νι.ισε 
ένα Ι (ff488 intcrface. 

Ακόμα. φέτος tχουμε τη δυναμική παρουσία τrις 
μυστηpιοκι'\ς Άηω-1\ναtολι'Ις ιιε το '~SX (Mict(lsoft 
Extended Basic Gomputers). Τα MSX r.μφσν(ζον1οι όπου 
υπάρχει SANYO ι'ι SONY ή JVC ή TOSH!OA ή .•• ,!Ιηλαδή 
παντού. 

Όλο περιέχουν ένα Ζ-80Α, 64Κ RAH. Ι6Κ V1deo 
RAt1, 16 χρώματα, 32 sρri tes, 2 joyst lcl:s poι·t$, θιίρα 
για cartridges, θύρα νιο εκτυπωτή κ .λ π. και φιισικd 
το μεγάλο τους ατού, τη συμβατότητα των ποονpαμμάι~ιν 
της 11SX Bas ic σε όλα το μοντέλα οπό όλους τους κατα· 
σκευαστές. το t-ιsχ έχουν όλο τιμή που κυμοίνετσι γύρω 
ατιc 230 Ηpες, αλλά οι τιμές θΑ ΠΟ~ΥΝ οίvοιιρο. Η 
αναταραχή που έφεραν το t1SX ατην αγορά οο(νεται από 
τις φήμες που κυκλοφορούν όιι κάποιοι ετοιμάζουν πα
κέτα νια οuμΒατό με το HSX στάνταρ γιο τον SPEC
TRUJ1 και τον Cσ:ηmodore-64. Αυτό βέβαια nοέιιει να ση
μαίνει ~οι αλλαγές στο h~rd~~<~re,oν θtλουιιε να μιλάμε 
νια πραγματικό 1-\SX. Πάντως η "γηραιό" PHILIPS, τιου 
μέχρι τώpσ έχει μείνει έξω από το χώρο ιων honιe-m!
cros, ανακοίνωσε ένα MSX micro στη νcιτονική Γαλλία 
σε τιμή Ε130 nεοίπου. 

Τελειώνοντας δεν θα r\θελο να μην ανcιφ/:ρω ιην τε
λευταίο μavια ιων Άγγλων "κομnιοuτερο-χοιιπιστών" που 
κατευθύνει την αγορά εδώ στο Λονδινο. Όλοι, μa όλοι, 
ακόμα και αυτοί που έχουν ένα SPfCTRυ~· 16Κ θέλουν 
έναν εκτun~ιτή (Printer) και ενο disk-driνe ( κοτd ποο· 
τίμηση με το λειτουργικό CP /1·1 Ι, γιο να νιώθουν το 
σύστημά τοιις nλι'\ρες ... Και δεν είναι τυχαl.α η πrσι
nτωοn μιας Αγγλίδας νοικοκυpdς,ποu έδειξε το 88C 
ποιν 2 εβδομάδες,~ οποία έχει 1 BBC με δι11λό dl$k
driνe, έγχρωμο μόνιτορ και έναν EPSO~ ΓΧ8Ο.που της 
χρηοιμεύουν,λέει,vια να κρατάει μια λίστα(~ λlοτες 
τελοσnό:νt~Ιν) για τσ πράγματα που tχει (ή δεν έχει) 
στο ψυγ ε to της ( ! ! ! ! ! ? ) . Βέβαια αυτή η κατάσταση ο
δήγησε σε ένα νέο πόλι;μο τιμών και έτσι σήμr:ρο μπο
ρεί κανεις να αγοράσει έναν εκτυπωτι'ί O~isy>~hee1 γιο 
f200 και τον CANON Ι~Ο,που εLναι συμΒατός με τον 
FX80 αλλά έχει ένα oιatrix 23•18 αντί του 7•9 του 
fPSON FX80, γ~α ί250. 

ΓιΌυτό και το συστήματα που υπόσχονται φτηνά 
' i sk-dri νes και printers κερδίζουν εύκολα τη συιιιιά· 
~εια τοu κόσμου. Αλλά νομί(ω ότι όλο αυτό είναι αο 
~ετά προς το παρόν κο~ . .. 

Περιμένοντας τnν τελική μάχη, και 0116 ΙΌ ιιrλαγ
χολικό Λονδίνο 

PRlNT ''Γειci σας'' 
END 
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πουλάμε μηχανήματα 

σωστό και υπεύθυνα. 
Στο clυb θα βρήτε οηδηποτε 

εχει σχέση με compυters. Home 
Compυτers, Moπitors. 

Prιπters, Joystlcks. 
Ιπterfeces. Deta Recorders 
και Software ... 
να φάνε και οι κότες••• 

Και θυμηθήτε ... 

κάνουμε σεμινάρια 

Εοεiς που θέλετε να εlστε ΙΝ στα micro. ελότε στοcΙυb κόθε 1-1-+-+-Ι
Τετόρτη (στις 5.30) ή Σάββατο (στις 11 .30) να ~++-+ 

ποpοκολουθήοετε το σεμινάριο Basic γιο ορχαριους Οι φίλοι ~-+-ι-+ 
που μένουν εκτός Αθηνών μπορούν νο οnευθuνθούν στο clυb 1-1-+-+-Ι
Κορίνθαυ και Θεο/νlκης. Γιο τους προχωρημένους γίνονται Ι-+--ι-.ι-4 

οεμινόριο οε πιο εξειδικευμένο θέματα. Το σεμινάριο 1-1-+-+-Ι

ολοκληρωνοντοι οε 5 μσθήμοτο και είναι δωρεάν γιο το μt:λη 1-+-1-~ 
Ακόμη, φτιόχνουμε. 

l LUJ I I Ι Ι Ι Ι I 
δικά μας προϊόντα 

συνεχώς μεγαλώνει 

και πpοσφt:pει στους φίλους των mlcro, 
οον κόθε clυb που σέβεται τον εαυτό του, 
ειδικές τιμtς. χρήση και ενοικiαση 

μηχανημάτων και περιφερειακών, 
βιβλιοθήκη, επιστημονική ενημέρωση, 

την διάθεση να οος βοηθήσουμε σε 
κάθε σος πρόβλημα και την . τιμή του να 
εισοι μέλος του clυb στην τιμή των 1500 
δρχ. για t:να εξάμηνο συν την εγγραφή 
(μέχρι το τt:λος του χρόνου) - και όλα αυτό 
στο γνώριμο φιλικό μας περιβάλλον. 
Κοι κάτι αλλο. 

,, .. ,, .. ,.,.,....., πpοίόντο σuνεργοοιος του Clυb με την ROM. Το γνωστό σος πpογpομμοτιζόμενο 
Joystlck Ιπterfece που παίζει όλο το παιχνίδια, τον υψηλής απόδοσης ενισχυτή 
φωνής Sρectrυm Steπtor με διακόπτη οπ/οΗ και ένα πρόγραμμα έκπληξη ' 
και άφθονο Softwere: Μοθήμοτο γλώοοος μηχανής, Συνορτηοεις, Στοτκπικη. Πίνακες, 
προ-πό. μαθήματα αγγλικών, τον μοναδικό ΚΟΜΠΟ και κάτι γιο τους επιδοξους 
... παπατζήδες . 



ΤΟ ..COMPUTER 
CLUB• 
ΕΠΕΚΤΕΙΝΠ λl. .. 

Στο χνόρια του με
ναλ~τερου "αδελφού" της 
Αθ~νας, όρχισαν ~δη να 
λειτουργο~ν στην επορ 
χία, δύο νέα Compυter 
Club. Πρόκειται νιο το 
"θΕΣΣΜΟΝΙΚΗ COMPUTER 
CLUB" που βρtσκεται στη 

---~ διεύθυνση Γούναρη 60, 
τηλ. 214-228, και το 
"COttPUrER CLU8 ΚΟΡΙΝ
θΟΥ" στη διεύθυνση Απ. 
Παύλου 28, τηλ. 29026 
και 29508. 

Το δύο καινούριο 
"Computer C!ub" προσφέ
ρουν νιο χρήση στο μέλη 
τους, ~ι ακριβώς και 
το "Computer Club" της 
Αθ~νος. Όλους δηλοδ~ 
τους μικρσUπολονιστές 
μοζ ι 1ιε το περιφερε ισκό 
τους, καθώς και τους 

μεγαλύτερους υπολογι
στές C-10 της Cromemco, 
ΑVΙΕττΕ, EPSON ΗΧ-20 
και TRiτON. 

Παράλληλο γLνονται 
αρκετό συχνό, σεμινάριο 
γλώσσας BASIC νιο σρχσ
ρ(ους καθώς και σεμινά
ριο Hardware νιο τους 
πιο "προχωρημένους". 
Cnίοης ενοικιάζονται 
μικροUnολονιοτtς νιο 
εξόοκηοη και στο σπίτι. 

Τέλος, στη διό· 
θεση των μελών ΊΙοιν 
c1ub, είναι όλο σχεδόν 
το, ελληνικό και ξένο, 
περιοδικό νιο υπολογι
στές καθώς και nολλό 
βιβλ(α. 

Κότι ακούγεται 
και νιο νέες γεωγραφι
κές επεκτάσεις του "CO
MPUTER CLUB". Οι χομπί
στες της επαρχίας και 
ιδισLτερα της θεσσολί
ας, ας κόνουν υπομονή 
μέχρι το επόμενο τεύ
χος. 

Το •τhessa,onikl 
C'ub" oλoκM

Comρuter τό δύο 
ρωοε σκόμn • με tνο 
χρόνιο δοuλειόc Ζ~-

ό μσ γιο τον 
nρ γρσμ nou 11εριλσιι
Sρectrum. \Α ες ωρΟ-
0δνει tνα n~·•P το δε
σκόπιο. Αnσραtτηtσ ώρα 
δοutνσ: ημεροunν ' Αλ
κσι τόnοc γtννπσnc·eσ 
λό γι"αuτό το οtμό~ερσ 

0όσετε περισο 
~~σόλλn σελίδα του nε-
pιοδι~~·nερισσότερεςt 

ι ς σnεuθυνθε -
nΜΡοΦ~Ρ "~HESsALOtHKI 
τε στο· TER" tιημ COMPUTER CEN • . _ 

• 60 και Αρμενο 
rouνoρn θ σολονtκn. 
n~λou, εσ 
τnλ. Ζ\ο\-??1\ • 

•YRON COMPUTER 
CLUB• ΣΤΗ 
θΕΣΣλΝΟΝΙΚΗ. 

Πίσω οπό τη Ροτόν
τα, έχει ορχtσει εδώ 
και tνσ μ~νσ τη λει
τουργία του ένα νέο 
Comρuter club. Είναι το 
"TRON COMPUTER CLUB" , 
nou σuστενόζετσι στο 
record shoρ "Wh1te Hou
se", οροθετώντας μια 
πρωτότυπη παράλληλη πο
ρεtσ comρutlng και μου
σικ~ς. 

Το C1ub διαθέτει 
τους σντιπροσωηευτικό
τερους m1cro της αγο
ράς (BBC, ORIC-1, ORIC
ATMOS, SPECTRUM ΕLΕC
ΤRΟΗ),κσθώς και το ανά
λογο software. Στο TRON 
μπορεί κανείς ακόμη να 
διαβάσει ελληνικό και 
ξένο περιοδικό του εί
δους , να συζητήσει με 
άλλα μέλη και να λύσει 
πολλές απορίες του σχε
τικό με τους υπολογι
στές και τις εφαρμογές 
τους. 

Κ~ριος nυρ~νας της 
δημιοuργ(σς του Club 
είναι μια ομόδσ φοιτη
τών και συγκεκριμένο 
οι: Δινκτ~ς Αντώνης, 
Καtπης Δημ~τρης και 
Τσιαnτσισδ~ς Άνδρtας. 

Για nερισοότερες 
nληροφορ(ες απευθυνθεί
τε στο: "TRON COMPUTER 
CLUB" , Π λ. Α γ Cou Γ έωρ
νίου ιπισω σnό τη Ρο
τόντο), θεσσαλον(κη, 
τnλ. 217-962. 

COMPUTER CLUB 
ΥΗΣ ΚΟΡΙΝθΟΥ 

Το C~ρυter Clυb 
της Κορ(νθου συμμετέ
χοντας στην προσnόθεισ 
νια ανόnτυξη της Πληρο
φορικ~ς στην ελληνικ~ 
εnσρχ(σ, σε συνεργασ(α 
με τη Νομαρχιακή Επι
τροπή Λαrκής Επιμόρφω
σης Κορινθίας και έ
χοντας την υποστήριξη 
και χρηματοδότηση της 
Νομσρχ(ας Κορινθίας, 
προετοίμασαν και διορ
γανώνουν σεμινάρια Πλη
ροφορικ~ς. Το σεμινάριο 
ε(ναι δωρεάν και οπευ
θύνονται σε στελέχη 
επιχειρήσεων, οργανι
οιιύν, συνεταιρισμών ,κα
θUς και σε τεχνικούς. 

το πρόγραμμα περι
λαιιllόνει 140 ώρες διδα
οκnλίας,nου καλ~nτει 
όλο το φόομα εκnαίδευ
nης,οπό την ειαανωγτ'\ 
στους υπολογιστές και 
την Πληροφορικ~ μέχρι 
τn λειτουργικό συοτήμα
τ~. Τα τμ~ματα είναι 
2Ομελή και η εκnαtδευση 
γίνεται στην αtθουσο 
σεμιναρ(ων του Comρuter 
Club, ενώ οι πρακτικές 
εφαρμογές στην σίθοUοσ 
Υπολογιστών του Παραρ
τήματος. 

Από to τέλη ΙJοεμ
βρίου μάθαμε ότι θα δι
εξόγοντοι παρόμοιο σε
μινάριο κοι στο Ξυλόκα
στρο. 



Κάποτε τ'! παιδιά έβρισκαν το δρόμο για το σχολείο με το φως τοu φεγ
γαριού. Τωρα,η νέα τεχνολογία μας υπόσχεται ότι σε λίγα χρόνια θα 
έχει αλλάξει τα π~ντα μέσα στη σχολική τάξη, μια και όλα πια 
θα Φω:τΙζονται απ το δι~ό της λαμπερό ηλεκτρονικό φως. 
Στη χωρο μας όμως τι γινεται; Τι απ' όλα αuτά εlναι πραγμα-
τικότητα και τι παραμένει ιcεuσεβής πόθος•; 

Η
στι\λn τραβό, 
κστό τα φιηνό
μενο, ολό(σια 
προς τη δόξα 

χωρLς μόλιστα να · ξαπο
σταLνει και καθόλου, κι 
aς διατεινεται το σντι
θετο το γνωστό πατριω
τικό όσμο (ξέρετε, ε
κεLνοπου λέει" ... μό
νο λLνο καιρό ξαπσσται
νει και ξανό προς τη 
δόξα τραβό") • θα αναρω
τιέστε μόλλον, ποια ει
ναι η νέο σφορμι\ για 
διθυραμβικό σχόλια. Αυ
τόν τον μι\να λοιπόν, 
μας επισκέφτηκαν ούτε 
ένας, ούτε δύο, αλλό 
έξι (6) ολόκληροι μαθη
τές του δημοτικού σχο
λειου "Ο Άγιος 1\ιονύ
σιος" ν ι ο να μας πουν 
τι κ~νουν στο σχολεLο 
τους με τους υπολογι
στές. 

Ας ξεκινι\αουμε ό-

δυνατότητές τους στον 
χώοο της εκπαιδεuσης. Ο 
Σύλλογος Γονέων του 
σχολεLου γοητεύτηκε, 
όnως φσLνεται, από όσα 
εLδε και ανέλαβε να α
γορόσει πέντε ZX-Sρec
trυm (αργότερα έγιναν 
έξι) που αποτελούν και 
τον εξοπλισμό του σχο
λεLου. ΑξLζει να οημει
ωθεL ότι,όπως γρόψαμε 
και στο προηγούμενο 
τεύχος στη στήλη της 
Αγορός, μενόλο ρόλο 
στην όλη υπόθεση της 
προμι\θειας των υπολογι
στών έπαιξε και το nag
net Computer Shoρ . 

Η στήλη οφεLλει να 
δηλώσει ότι δεν έχει να 
επιδεlξει τη φορό αυτι\ 
εφαρμογές εφόμιλλες αυ
τών στις οποιες σας έ
χουμε σuνηθLσει και αυ-

nλε ισψηφlα εμφαν ιστηκε. 
ουδέτερη προς θετικι\ και 
εδώ πρέπει να έχουν 
"βόλει το χέρι τους" 
τόσο'η τηλεόραση, όσο 
και ο κινηματογρόφος με 
τα διαστημικό έργα που 
κατό καιρούς προβόλλουν, 
τα οποια όσο αστεlο και 
ον ακο~νεται, αποτελο~ν 
τον μόνο τρόπο εξοικει
ωσnς του πολύ κόσμου 
με τις τεχνολογικές εξε
λlξεις. Υπ~ρξε επLσnς 
και μια μικρ~ ομόδα που 
απέρριψε εκ των προτέ
ρων την προοπτικ~. χα
ρακτηρLζοντός την ως 
βαρετι\. Τα παιδιά απέ
δωσαν την αντlδραση συ
τι\ σε όγνοια, πρόvμα με 
τQ οποtο συμφωνούμε 
απόλυ~. 

Σειρό έχει, όπως 

τό vιατι η επαΦι\ των 
παιδιών με τους υπολο
γιστές ειναι πολύ πρό
σφατη, μόλις που έχει 
αρχlσει να σπόει ο πό
νος. Εξαιτιας αυτού 
αποφασLσαμε να ρωτήσου-
με τα παιδιό νια τις 
εντυπώσεις τους από τη 
νέα αυτι'ι γνωριμ ια. Συγ
κεκριμένα πώς τους φό
νηκε όταν όκουσαν νια 
πρώτη φορό ότι το σχο-

να μου πουν τιποτα, 
νιατt κι αυτο( κόθον
ται όλη μέρα, βιδωμένοι 
μπροστό στην τηλεόρα
ση ..• ". Πόντως απ· ό,τι 
μπορέσαμε να καταλdβου
με η αντtδραση ειναι 
μόλλον καλή κι εδώ (π~ς 
όχι, αφού αυτοι ι\σαν, 
οι γονεtς, που έκαναν 
σε μεγόλο Βαθμό δυνατι\ 
την όλη προσnόθεια). 

Σχετικό τώρα με 
την τελευταια μας ερώ
τηση, δηλαδή για το μέλ
λον της σχέσης τους με 
τους υπολοvιστές,τα 
παιδιό μας ανέπτυξαν ~ 
ιδιαtτερα - στην κυριο
λεξια - ενδιαφέρουσες 
οπόΨεις. κσταρχι\ν κα
νεtς δεν εκδήλωσε τη 
διάθεση να νLνει όμο 
μεγαλώσει "πραγραμματι
στι\ς-αναλυτής" • . δnλωση 
που η στήλη δέχθηκε με 
ανακούφιση. νιατt αν 
ολόκληρη η επόμενη vε
νιd αποτελεtται από 
προγοαμμοτιστές, τότε 
ποιος θα γρόφει και κα
~ένα βιβλtο για να δισ
~όζουμε τη νύχτα στο 
κ~εβότι μας; (όχι βέ
βαια τα ρομπότ ... ). 

μως σύμφωνο με τις ιε
ρές παραδόσεις της ατ~
λης, πρόνμα που σημαι
νει καταρχι\ν οι συατό
σεις (πόρτε μια βαθιό 
σναnvοι\). Μας επισκέ
φτηκαν λοιπόν οι: Μα-. 
pιανέτα Αντωνιόδου (Β 
1\ημοτι'κού) , ΣοφLα Κυ
ριακLδου (1\ί, 1\ημι\τρης 
Λέκκας (Δ'), Ητιντα Μη
τσοπούλου (Στ), Λεωνι
δας Ιωάννου (ΣΤ) και 
Χρι\στος ΚριτσLκης (ΣΤ). 

Στον "· Ανιο 1\ιονύ
σιd',που βρLσκεται στην 
nεύκη, όλα dρχισαν την 
όνοιξη ταυ περασμένου 
χρόνου. ο κ. Αντωνιdδης 
που τυχαlνει να συνδυό
ζει το επόννελμα του 
εκπαιδευτικού με το 
ενδιαφέρον για τους μι
κροUπολογιστές και την 
ιδιότητα του πατέρα 
μιας μοθι\τριας του δη
μοτικού σχολεLου,που 
μας σnασχολεl, πρωτο
στότησε στη διορνόνωση 
μιας επLδειξης στο αχο
λεLο με θέμα τους μι
κοοuπολονιστές και τις 

λεLο τους πρόκε~ται να 
πραμηθευτει υπολογι
στές, τι λένε οι Lδιοι, 
οι γονεις και οι καθη
γητές τους μετό τη 
σύντομη αυτι\ γνωριμLα 
και πώς βλέπουν το μέλ
λον των υπολογιστών γε
νικό. 

πόντο μετό την πρώτη, η 
δεύτερη ερώτηση Λ μόλ
λον η απόντηση στην ε
ρώτηση. Εδώ τα πρόvμστα 
εtναι κό11ι1ς σαφέστερα. 
Τα παιδιό που παρακο
λουθούν τα μαθΛματα ει
ναι βέβαια ενθουσιασμέ
να κοι φτόνουν μόλιστα 
σε σημεLο να την "πατό
νε" όταν ο δόσκαλός 
τους, ο κ. Αντωνιόδης, 
τους κόνει πλόκα ότι 
δι\θεν σταματάνε τα μα
θι\ματα κ.λπ. και να τον 

Όσον αφορό το 
πρώτο ερώτημα οι αν τ ι
δρόσειc fιr;rt.1 μοιρασμένες. 
τα Η γα rοιδιό που τύχαι
νε ει τε να έχουν σnιτι 
τους υπολογιστι\, ειτε 
να έχουν μια έμμεση 
έστω επαφή με το θέμα 
μέσω παιχνιδιών, γονέων 
κ.λπ. ι\σσν πολύ θερμό 
διατεθειμένα. Η μεγόλι\ 

παρακαλο~ν να μην κόνει 
κάτι τέτοιο. Οι νονεLς 
τους, περιέργως, δεν έ
χουν πει ακόμα τιποτα 
αντισταιχο με τους συ
νηθισμένους σε τέτοιες 
περιπτώσεις εξόΨαλμους, 
όnως "θα σου βγο~νε τα 
μότια", "θα τρελαθεLς" • 
κ.λπ. 

Την αιτLα για το 

Στη συνέχεια τα 
παιδιά μας ειπσν ότι 
δεν ειναι καθόλου βέ
βαια για το κατό πόσο 
η ανθρωπότητα θα προκό
ψει τελικό από τη συ
νεχή εξάπλωση της τε
χνολονtας και αυτό νια
τι όλα αυτά, τα μηχα-
νήματα, ο όνθρωπος μπο
ρεt να τα χρησιμοποιι\
σει τόσο νια καλο~ς 
σκοπούς, όσο και νια 
κακούς •.. (από μικρό 
κι από τρελό μαθαLνεις 
την αλήθεια, έτσι δεν 
λένε;). 

παρσnόνω vενονός πολύ 
εύστοχα έδωσε ένα απ' 
τα κοpLτσια, το όνομα 
του οποιου δεν αποκαλύ
πτουμε για •.• ευνόητους 
λόγους. Μας εtπε συνκε
κοιμένο ότι "δεν θα 
μπορούσαν οι γονεtς μου 

111111111111111111111111111111 IJ!ΙΙΙΙιι1 !ΙI!Ι Ι 11ιι ι ιιιι, 

Κόπου εδώ τελε tωσε 
η επLσκεΨη τι.•ν πα ι δ ιών, 
vιατt όnως μας εtπαν 
εLχε περόσει πια η ώρα 
των "επι1(Lνδυνω11' μαΟημό
των ... 

PIXFl 2J 



.ε 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

COMPUTER SHOPS 

M.P.S. 
OIBOPEIOI 

ΆΙ ... 

τn PIXEl , όπως ΙΙέβο ια tlf'· 

ιόt•ι πι ~dnr nε~ιοδικό 

ηηυ .. η~ Jεται τον f·αuτό t<'ι:. 
rνδιαφι'ι~εται ι'ιμεσα νια tr 
δι~αοτnπιότnτα που ανα~ι6σ
"' ιαι 1110 Υ~>ΡΟ τuν u~ολο· 
Υι<Ιtι'>ν 11 ο Νοη την ελλ(ιδαο 

.\πι>δι ι•·νόοντnς λο ι-τόν έμ
~ρnκτα 111 ενδ~αφέpον του 

αυτό ncψοuυι(ιζι·ι στο Χρι • 

υτουvιννιciτικο ιrόχος του 
fvcι ιo~r>uι~r shoρ της l)εο

tΗ'tλονίi( Ιl<:ο Ιlr>ό>ο·ιοcαι νια 
ιο ~rs :~·ιroromnu ι~r Ι'rο

ι:rοιιηmiΙΙΙ'ο ωω ~)-~t~ms), :\(11° 

βr>Lυκιιαι uτnv οδ6 Πολu-
τ ι χν• !οι• 17 ο οι· rι ια πrριο
zΙι IOV ΙΙΠΟJΙΓ. ί να ΟεωpηΙtε ί 

η n ιότοα τον υnoJ.uν ιοΊc~ν 
στη Ι'εαυαλον!κnο όχι βt

Ιiαια για ια co:nj>ιιtcι· s1ιο•• 
της, αλ)~ ntnιυΙΙόtεοο νια 

τις πολλlς ειαιnιες ~oft· 
\ι.ο\ιι-ι• που (\nί.<Ι'!C(}\'"tr.ι::ι t''Cf't. 

Η ΠΡΟϊΣlΌΡΙΑ 
δημιουργήθηκε 
πριν τα 

μavrmpιa ... 

τ 
ο ''PS 1\ημ ιουονiιθ1κε στη 
Οεσοολονίκη πολύ ποιν 
uπει στους Αθηναίους Lσ 
uικοόΒιο των n~~ compu· 

ters κσι οοχίσσυν να ξεουτρUνουν 
στην ποιιτεύουσα σαν μαν ι τάpιο το 
~hoρso Ήταν οθινόnωοσ του '82 
Ιαοχtς της άνοιξης όμwς γιο το 
m cro~ στην fλλόδο), όταν με 
ηοο~όντα ,ης SINCLA IR θέλησε να 
~κονοnο~ήοει μια συγκεκριμένη 
ανάγκη ο Ι•Ιιλόμε φυσικά νια την 
ανάγκη του κοινού νιο ηpοLόντο 
χοιιηλού σχετικό κόστους ( εννοού
ιιι βl:βο ι ο τους hoι~>e) , που θα το 
βοηθούσαν να μnει στο κόσμο των 
ιιπολnνιn ι'ιν ο 



Ι·Ιε την πάροδο όμως του χρό
νου κα~ υε την εισβολή του 
Spectrυm στην ovopό, οι υπεύθυ
νοί του αν τ ~Μφθηκαν μ ~α νέα 
ηοογματ~κότητα. Οι home cooφu
ters είχαν οοχίσει,δε~λό-δειλό 
ΒέΒαια , να γίνονται και κατονο
λι~τικά προ(όντα. Έτσι κόπου στο 
οεβpουάριο του "84 πάρθηκε η με
νιiλη απόφαση. Το 11PS απέκτησε 
<~ι βιτρίνα βρίσκοντας ένα άνετο 
χώρο στο ισόνε ι ο της ίδιας πολcι
κατοικίας. 

πpο'ιοντο 

npoΊovτo πpοΊοντο 

Α 
πό τις 'Όποκλε ι σ τι κές" 
πλ~ρ~οοίες που έχουμε 
από το προηνούυενα τεuχη 
του P!XEL, στα περιοοό

τερο shops της Αθnνας κυρισοχει 
η επίπλωση υε μπλέ α~λήνες, μον
τέρνες καρέκλες κ.λπ. Ε λοιπόν, 
γιο την πεpίπτ~ιση του MPS δεν 
ισχύουν τα ίδιο. Ι·Ιnαίνοντας δεν 
βλέπει βέβαια κανείς τους υπολο
γιστές πάνω σε τραπέζιο σε στυλ 
~pire, όπως θα ήθελαν μεοικοί 
γνωστοί κοι μη εξα~pετέοι . . . 
τους βλέπει όμως πάνω σε όμορ
φους πάγκους, που δένουν άψογο 
υε το νενικό δ~όκοσμο. Στους 
τοίχους υπάρχουν πολλές οφLσεr. 
σχετικές πόντο με τα ποο[όντα 
που δισΟέτε~ το shop. 

· Ποιό όιιως ε Lναι αυτό τα 
πpο[όντσ; 

Αοχίζουμε από το hardware. 
nοωτεύοντσ ρόλο στη δραστηριότη
τα του I•IPS κατέχουν τα πρσ[όντα 
της SINCLA!n. Έτσι σε επίκαιρες 
θέσεις uέσα στο shor βλέπουμε 
τον Sρectrun, τον πολύ διαφημι
r.~ένο OL κι"!Αώc κο ι τον παλυοn<π
τrμένο (ιιετά την ποόσ•"nη rirιιοοίευ
οπ του f'JX !Ί) $necιrιιπ1 P1us . '()λn 
ουτό συνοδεύονται σnό πολλά πε
pιφεpεισκό (εκτυπωτές, joysticks 
κ .λπ . ) . 

Σημαντικό ιιερίδιο στις πω
λήσεις του Ι·ΙΡS έχει επίσπc: Κι"!t ο 

KI\UC' ~ κός COI·ii·IODORE -64 . . Κα ι εδώ 
3ρίσκοuμε όλο το περιφερειακά 
της CONNODORE, καθώς κο ι ένα κα
τασκευασμένο οπό χέρια Ελληνικά. 
Πρόκειται νιο μια ειδική κατα
σκευή τροφοδοτικού, που έγινε από 
τους τεχνικούς του 11PS. το t1PS 
διαθέτει ακόμη τα BBC mode1 Β με 
επέκταση υνήμης και μονάδες μα
γνητικών δισκεtt:>ν καθιΊς και το 

El~ιron (Ελεκτpονάκι όπως το 
λέεr ένας γνωστός φlλος του πε
ριοδικού . ,. δεν ιοτσίμε εμείς, 
έτιΊt το λέε ~ J. 

Σuνεχ ίζσντσς τ~ν nσοοuσίσοη 
των προ[όντων που ιιπορε ί νσ βρε ι 
κο ν ε ίς στο 11PS σας αναφέρουμε τα 
ένχρuυι"! :·t-"ιτrrς της HA'HAREX 
και της ~ .... Y\J. Τα κασετόφωνο της 
SA~YO κοι της TANDY. Τους εκτυ
πωτές της EPSON (RX-80, RX-80 
F/T, FX-80, FX-100 και LQ-1500). 

Στο shop γίνεται ακόμη μιο 
αξιόλογη προσπάθεια 11ιο μικρσκσ-

τασκευές που έχουν σκοπό να εξυ
πηρετήσουν τους χρ~στες των μι
κnών συστημάτων. Έτσι έχουν κσ
τσσκευσσθεί, γιο τον COMHOOORE-
64, ένσ τροφοδοτικό (που ανσφέ
ροuε και παοοπάνω) και ένα inteι·
face σε κασέτα ή δισκέτα νια ιrι 
σύνδεσή του με εκτυπωτές της EP
SON. Γιο τον Spectrum διατίθεται 
ένο interface νια εκτυπωτή και 
ένσ άλλο νιο οοδιοτηλέτυπσ 
(RΠΥ). 

Το MPS αναλαμβάνει επίσης 
τη μηχανογρόφηση μικρών εταιρι-

ών. Γιn το λόνο αυτό δισΟέτει ~ 



μια ν~όuα επαγγελματικών μικρο
υπολογιστών, στην οποία περιλαμ
Βάνονται το μοντέλα PC, ΧΤ και 
Portable της IBM, οι EPSON Q-10, 
fi X-20, ΡΧ-8 κοθ:.iς και όλο το 
μοντέλο της ΛPRICOT (Fie, Fl, 
PC, ΧΤ και 7Point). 

Και τώρα, με την ελπίδα ότι 
οι αναγνώστες του PIXEL διατη
ρούν την παροιμιώδη υπομονή, τους 
έρχεται n σειρά του soft~ιare . 
Στον τοuέσ αυτό το ,.,PS έχει να 
επιδείξει σοβαρή δροστηριότητα 
τόσο σε προγpόμμστο νιο χοunί 
nτες όσο και σε προγράμματα ε
<"Οομογών. Κάνοντας λοιπόν απο
κλειστική εισονωγή, διαθέτει 
π~τότυnες κασέτες παιχνιδιών 
:((Ίι προγραμμάτων, που τρέχουν 
σrον ZX-Spectrum και στον COI1,.,0-
00RE-64, προς μεγάλη ΒέΒαιο ικα
νοποίηση των,μικρής (και πολλές 
φοοές μεγάλης) ηλικίας, φίλων 
του . 

τ ο ~ΙΡS προωθε ι u ιο σε ιpό 
προγραμμάτων εφαρμογών νιο τον 
Spectrum. ·rτσι βρήκαμε ένα πα
κέτο νιο πολιτικούς μηχανικούς 
( ιιλάκες, δοκοί, οντισε ισμ ικοί 
δοκοί, έλενχος παρομετρι~ν δο
κών, πέδιλα , πεδιλοδοκοί κ.λn.) 
και ένα πακέτο νιο ονρονόμους 
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τοποvρόφους, που κάνει επίλυση 
οδεύσεων νια έξι περιπτώσεις, 
ενώ ετοιμάζονται προγράμματα νιο 
ογκομετρία, εμβσδομετρLα και ο
δοποι(σ. Το MPS δεν ξέχασε όμως 
και τους οόοντονιστρούς, διαθέ
τοντας νι'αυτούς ένα πρόγρσuυσ 
που περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο 

υγείας, παρακολούθηση όλων των 
ιατρικών επισκέΨεων καθώς και 
λον ιστικοοικονομικές λ ει τουργ ίες. 
Στον Spectrum τρέχεL επίσης ένσ 
πρόγραμμα που περLέχεL μLοθοδο
σία καθηγητών κaL 8οθμολογίσ,μσ
ζί με τελικά αποτελέσματα μαθη
τών γυμνασίου και λυκείου. 
Αρκετό πλούοLΟ είναι και το 
software του 11PS VLO τον CONΙ·IODO
RE-64. Έτσι διατίθενται προ
γράμματα με aρχείο δLαχεLρισης 
ανταλλακτικών διαφόρων τύπων aυ
το κινήτων , προγράμματα νLατpών 
καθώς και άλλο νιο επεξεργασία 
κειμένου στο ελληνικά . 

Για τους επαγvελμστLκούς 
μ Lκοουπολονιστές που αναφέρομε 
υηόρχη software που κσλύητε ι 
ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών . Αρ
χίζοντας οπό εμπορικές (γενική 
λογιστική, πελότες , αποθήκη , tL
μσλόνηση,μισθοδοσίσ), πηγαίνουμε 
στις ιατρικές και καταλήγουμε 

στο ιιρογpόμμστα πολιτικών μηχο
νLκών . 

Αφήσομε τελευταίο το βLIJλLα 
καL τα nερLοδικό. Στο NPS είδαμε 
λοLnόν μLα μεγάλη Βιβλιοθήκη και 
ένα ψηλό πάγκο με όλο το ελληνι
κό περιοδικά, ηολλό ξένο και αρ
κετό Βιβλίσ ,κuρ(ως βοηθητικό, νια 
το χεLρLσιιό των μικροUnολονιστών 
ι1ου δισθέτει το s t\op. Έμφαση 
δίνεται οπωσδήποτε στα ΒιΒλία 
νιο τον Spec trum ,κυρlως όμως στο 
Ελληνικά, nou όιιως μος είπαν οι 
άνθρωποι του r~rs, τους βοηθαJν ση
μαντικά στnν προώθηση ου τού του 
μηχανήματος . 

συζήτηση με τους 

υπεύιtuνακ; 

Δ 
Lεuθύντοω του NPS είναι 
n κ . Φpαγκόκη Ελένη. Στο 
έργο της έχει άξιους 
συμπαρσοτότες τους κ. 

Χατζησοφιό και 'Ιικολa'ίδn που έ
χουν αναλάΒει τον ισμέσ των πωλή
σεων και ιου σέρβις αντίστοιχο. 
Στο τnμ των συνεονστών του NPS 
aνήκει και ο κ. Ι σσσκ ίδης. 

Όταν σuζητόει κανείς με 
τους aνθρώπους των shops , ακούει 
πσλλό-nολλd ενδιαφέροντα πράγμα
το ... Πολλές φορές ΒέΒαια , οπό 
shoρ σε shop, οι ννώ~ιες οπέ
χουν ηοοοσάννσς, δεν παύουν ό
μως κο ι η6λι να ε ίνα ι ενδιαφέρουσες. 
Ακούστε λο ιπόν (διαΒάστε μάλλον) 
τι μας ε ι παν ο ι όνθpωπο ι του 1•11'5. 

- Το κοινό θέλει, με μεγαλύ
τερη επιμονή συνεχώς, καλό ελλη 
νικό softινare και προς την κατεύ
θυνση αυτή κινεL!σι και το MPS . 

- Σ ημσντLκό on~o στη διαμόρ
<ιχιιση της ον ορός rrι ~(ε ι η υποστή 
ριξη . Γ Lα το λόνι: )Uτό το I·IPS 
αναλαμβάνει vα κό·εL γρήγορο και 
σωστό σέρβις σε όλο το προϊόντα 
που διαθέτεL. 

Όταν Βνήκσμε οπό το ~1PS, 
είχαμε την πεποιθηση ότι, μ ε την 
παρουσίαση που Οσ του κάναμε στο 
PJXEL. θα συμΒάλλομε ουσ ιαστικά 
στην ΆnοκrιΗΙ'()ΣΗ. 



ΖΧ SPECTRUM 48Κ 
ΖΧ SPECTRUM + 
Sinclair οι 
Φ,RIC Atmos 48Κ . . 

μικροϋπολογιστές 

στις καλλίτερες τιμές 

ιl;ιt;ι ιιι;ιιι;ιιι~ιιι~ιιt 
Πειραιάς - Θεσσαλονίκη 

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣl"ΕΣ τΙΜΕΣ • ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ • ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΗΟΜΕ COMPUTERS 

corτmodorε 64 

~ 
• Dιsk drινes 
• Ελληνικό 
• Κασετόφωνα - Ιnterfaces 

s inr=lair DRAGON 
Spectrum .. OL 

• Επεξεργασία κειμένου ~ 
• Data base 
• Γλώσσες - Compιlers 

Με κάθε αγορά δώρο 
παιχνίδια και προγράμματα 

AMSTRAD • EPSON • ST AR • SANYO • ΗΑΝΤ AREX 

Θεσσαλονίκη 

ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤ ΑΣΗ 
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Πλατεiο Συντριβανίου 
ΤΗΛ. (031) 223966 

Πειραιός 

ιlatn 
ιιιnιιιιιι~ιιι~ιιt 
ΕΜΜ. XANTHIS & CO 

Διεύθυνση - Οtκ. υπηρεσίες : Κολοκοτρώνη 133 
Εκθεση - Τεχνική υποστήριξη: Λεωοθtνους 20 

ΤΕΛΕΞ 21/2932- 21/3374 Π.Θ. 80003) 
ΤΗΛ: 4520222- 4517786 



Α 
vαηητοι aνοvνώοτες, η σr~λη 
ιιρtπη κατ· αρχi!ν να oac 
υnενθυμ ίσιι ότι περιμένει 

προσφορές και από οσς (ι~όοον 
πΡόκειται νια οσυτίνες γενικής 
χοήσης), μην τα περιμtνετε όλο 
από μας . . . 

Γιο αυτή τη φορό tχοuμε 
δύο nουτlνες σε BASJC , που λύ
νουν nολλό nροβλι\11nτα σε αχtοη 
μι; τα SLΓ ings και ιτου bεν βρίσκΗ 
κανείς συχνό ο\ΟUς micro . Οι δύο 
αυτέ<. ροιιτ(νες λtvονιαι POS
από tO Posit;on - Κ<Η STRHIG$. Η 
η~τη καλείται οπό μια νοοJuι\ με 
τη μορφή XtPOS(AS,BS,V) . ~εν
τολfι ουτή σημαίνει: Ψdξε στο 
Sιrinq AS να βοεις το ΒS,tάν 
•ιnnοχει, αλλό αοχlζοντας το 1)6-
· ιμο από τον v χαnακτi1pσ του AS 
πι δεξιό . 

(άν με το Ψάtιμο aυτό ο 
ι1!1ολοvιστής βpει ότι το BS πεpι
Ιπμβάvετα ι στο AS , το Χ παίρνει 
Ι ια τιμι\ , που αντιστοιχεί στη 
Qtσn του χορακ τι\οσ utσα στο 
<;tring . Εόν δηλαδή ιο Χ γίνει 5, 
οημηίνει ότι το BS τσιιτίζεται uε 
ένα ~ομμότι του AS , που σοχ(ζει 
<"1ό τον So χαοοκτήpα του τελευ
ταιου. Στην πεοtπτωση που έχουμε 
•ιολλές επαναλΜr.ιc του (διου 
Sι t·ing, δηλαδή το AS περιλαμβά
νει ro US περισσότερες ο,ό μια 
ι•ορtς . το Χ na ίρνει την τ ψι\ της 
nρ.ίτιιι;; τσύησης . Γ ι' cιιι τ6 ncι ίζει 
σόλο η τιμ~ του Υ, ηοu καθορίζει 
αηό ποιο ο~είο του AS θα σοχl
σει το Ψάξιμο . 

Και στις δύο ηεριπτUαεις 
που Υ Ι ή V>t . το Χ ιιετοόει τη 

•• 

, 

συνολ ικι'ι απόσταση του 8$ σπό την 
οσχn του AS. Αυτά το •.. λ(γσ κά· 
νει η σου·ίνο του παUτου lisιln~ 

(πειδη ακριβώς εινaι ρουτι
νn ~cι όχι σuνόρτηση, όnως στους 
όλλους υnολονιστtς, θα πρέπει 
πριν την <ολέοετε, να βάλετε στο 
XS το κε(ιιενο, στο Υ$ το vοόμ~'Ο
το που θα ελεγχθούν. στοΖ το 
σημείο του XS cιπ'όnου θα anχισ~ι 
ο tλενχος , ενώ το οnοτέλεσιιu θα 
εμφανίζεται στη μετο3λητή Χ. 

Η δεύτερη ραuτίνο είναι ηο
λt! πιο απλt'ι . Η συνάοτnση STRINGS 
<ολείται με μια εντολή της μορ
φής ZS SίRI~G$ (~S,K} , που σn
~οίνει, το rs να προστεθεί στον 
εuστό tou Κ ~σές και το νέο 
stri11g να μπει ur.ό το όναμο ZS . 
Εδύ , οι παρdμετοοι είναι οι XS 
και Χ, και το ΟΙtοτέλεσιιο μnαινει 
στο LL$ . Προοέξτε μόνο , επεκτr.ι
νόμενο το s t rinq σος νσ μην f,ε• 
περνόει τα 256 bytes, γιαι ί θο 
tχετε μάλλον δuσάοεστες εκπλ~
<εις . .. 

Ι:ιtι κλείνουμε αvtόν τον μήνα 
με το ζnto~uεvo πρόγοαuuο. 
~τιόξτε ένα πρόγραμμα που βρt
πκει τους πρώτους αριθμούς οπό Ι 
έuς 1000 . Δεν είναι δύσ ~ολο , 
έτσι ; Όμως προσοχή ! Δεν υπnnχε ι 
ένας ιιόνο τρόπος για να το ι~ηa
ξετι. Μόλις το nηόξεrε , ηpου11α· 
θι\στε ν•1 3οεί\ε ~αι κάποια άλλη 
λύση . Νην ξεχνάτε! Εοο προιmα· 
θούuε να βnουμε πάντα την ~ιο 
<~~ και νοήνοοη μέθοδο . Αυτ~ 
προς το παοόν. !.Ιέχοι τον αλλο 
unva ... προσέχετε τον εαυτό σος . 

ΒΗΜΑ 
Αγοράσατε τον πρώτο σας 

μικροϋπολογιστή ; Νιώθετε 
κάπως χαμένοι ; Μην το 

βάζετε κάτω. εμε ίς είμαστε 
εδώ . Γροψτε μας γιο το 

πρόβλημά σος , όσο μικρό ή 

μεγάλο κι ον σας φαίνεται. 

Το τεχνικό επιτελείο 200 
( ... )περίπου ειδικών του 
PIXEL, λυνει οποιαδήποτε 
απορ ία (μέσο σε κάποιο 

πλαίσιο βέβα ιο) . 

Σε πολλές παρουσιά
σεις (reνiew) υπολονιστ~ν 
έχω δει να αναφέρεται η 
φρόαη "λογικοί τελεστές". 
Μπορείτε να μου εξηγήσετε 
τι εtνοι αυτοί και σε τι 
χρησιμεύουν: 

Η 
βασική διαφορά μεταξύ ενός 
uπολονιστή και ενός ρocket 
calculator (το γνuστό 

"kαμπιοuτερdκι") εtνοι όη ο 
πρώτος, πέοσ από το να εκτελεt 
πράξεις, μπορε: •οι va nσ(ρνει 
οnοοάσεις. 

'Otav λluε ότι ο υπολογι
στής μπορει νο nοιονει αποοό
σεις, δεν εννοούμε - δυστυχώς -
τLποτα το ι~ιαιτερσ πολύπλοκο η 
εντυπωσιακό. Οι δuνατόtητές του 
στο ηεδtο• των απΟΦάσεων <Qtάνουν 
το πολύ μέχρι του να αλλάζη tr•, 
τιμή ιιιος μεταβλητής ή να μετα
βάλλει τη ροή του προγράμματος. 
νο κάνει δηλαΜ ένα όλμο και νσ 
συνεχίζει απ6 κάποιο άλλο σπιιείο. 



Αλλά κο ιρδς να δούιιε π~ις 
αιφιfJ<:ις nαί()Vει ο υιτολοvι.στl\ς 
αποφάσεις, καθWς και το ρόλο που 
παίζουν οι τελεστές στη διαδικο
σια αιιτn . 

Όπως θο ξέρετε ίσως , υπόp
χοuν ορισμένες εντολές - μιλόμε 
πάντα νιο τ~ BASIC - που οδη
γούν τον υπολογιστή νο ελέγξει 
ι<άnο ι σ συνθήκη κο ι , ονόλογα ιιε 
το ον αληθεύει ή όχι, να εκτελέ
σει ένα σύνολο εντολών. Η ύπαρξη 
και το πλήθος των εντολών αυτών 
ελέγχου είναι ένα οπό το πιο ση
μαντικό κριτήρια νια την ποιότη
τα μια~ έκδοσης της BASIC και 
αυτό νιατL προσφέρουν αημαντικέc 
ευκολ (ες στον προγραμματιστή 
επιτρέποντάς του νο κατασκευάζει 
ευέλικτο και σwστά δομημένα nρο
γpόμιιατα . 

Θα οίξοuμε μια ματιά στις 
Βασικότερες απ· αυτές . Καταρχήν 
δεν πιστ-εύουμε να υπc!ρχει υπολογι
στής που να μην διοθέtει την 
!F . . . Tt'f'l . .. (ELSE}. Ι4έσω αυτής 
ελέγχεται η συνθήκη τrου διατυπώ
νεται σμέοος ιιετά το IF και, σε 
περίπτωση nοι• ου τ~ αληθείιει, ε
κτελείται η εντολή που Βρίσκεται 
μετά το tHEN. Στις παλαιότερες 
εκδόσεις της BASlC το μόνο nou 
μπορούσε να ακολουθεί το ΤΗΕΝ 
ήταν η εντολή GO το και αργότερα 
η GO SUB . Οι σημερινοί όμως edi
tor επιτρέπουν οι γρcηιμές του 
προγpόμμQτος να περιέχουν πολλές 
ενtολές κοι κατά συνέπεια μπο
ρούμε nλtρν να βάλουμε όλες τις 
εντολές αμtσωr. μετά το THEh και 
όχι κάπου αλλού μέσο στο πρό-
ν οαιιμα ( υnόρχοuν 6έi!α ι α κο ι κά
πο ιοι περιορισμοι). 

Άλλες εντολές που ε πι τρέ· 
πουν στον υιιολονιοτ~ να παίρνει 
απσφόσεις ειvαι οι REPEAT . . . 
UNfiL, WHILE ... I~HIO κοι ΟΝ .. . Gf\-
TO/GO SUB.H πρUτη εnονολαμβάνει 
μια σειρά εντολών MEXPJ νο επα
ληθευθεί. ιιια ουνθι\κ η, η δεύτερη 
επσνολομβάνει ιιιο σε ιρό εντολών 
ΟΣΟ ε(ακολουθεt να ισχύει μια 
οιινθήκη και η τρLτη, ανάλογα μ>: 
την τιμή κάποιος μεταβλητής, 
διαλένει ανάμεσα σε άλλες μια 
vοαμμ~ προγράμματος (GO ΤΟ) ή 
μιο υnορουτtνα (GO SUB) και συ
νεχLζει την εκτέλεση από κει . 

Τόσην ώι;χι μιλόυε νια "συν
θήκες" )(ΙJρlς να εξηγούμε τι εν
νοούμε μ" αυτό. Εδώ εtναι που οι 
τελεστές κάνουν την εμφάνισή 
τους, μισ και η πσοουσια τους 
εtναι εντελώς οnσοαtτητη νια τη 
διατύπωση οπο~οσδηποτεσυνθή~ης. 

Θα μπορούσαμε να διοκρίνου-

υε τους τελεστές σε δύο κατηγο
ρίες: τους τελεστές συσχέτισης 
και τους λογικούς τελεστές . nορ 
όλο που τα ονόματά τους σκού
νοντοι κόηως βαρύγδουπα, τελε
στές συσχέτισης δεν ε(ναι τίποτα 
άλλα παρά τα: , ο ,) •<, ( - κο ι 
) • , το σύμβολο δηλαδή που εκφρά
ζουν αντιστοιχα σχέσεις ~σότη
tας, δι.οφοράς, μεγολuτερου; μικρό
τεοου, μικρότερου ή ισου και μενα
λύτερσu r\ ίσου. Ι·\ έσω οοτών των οπλών 
συμβόλων εινaι δυνατές αρκετά 
χρήσιμες εφαρμογές, όπιις αυτί\ 
που πορουσιόζουιιε, 110υ έχε ι σχέ
ση uε ... κωδικούς ασφαλείας. 

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι 
φτιάξατε ένα ~ρόγρομμα, το οποίο 
θέλετε νο μην μπορούν να τρέξουν 
όλλοι . Δεν έχετε πασά νσ ενσωμα
τώσετε στην αρχή του προγρόμμα
τός σας τη ρουτίνα 1. 

POYfiNΛ Ι 

10 Κ$• "ΧΧΧΧ" : RΕΙ~ ΟΡIΣΙ~ΟΣ 
ΣΥΝΘΗ~!ΑΤΟΣ 

20 PRHif "ΔΩΣΕ ΤΟ ΣYNOJiMA " 
30 !'IPUT Α$ : REt~ Ε ΙΣΑΓΟΓΗ 

ΣΥΝΘμΝΑΤΟΣ 
40 !F Α$"Κ$ ΤΗΕ~ GO το 70: 

R E~! ΣΥΓΚΡΙΣΗ <Α Ι ΑΠΟΦΑΣΗ 
50 PR!NT " ΣΥΝθΗ'-'Α Α'lΑΡΑΔΕ

Κ~ο·· 

60 GO ΤΟ 20: '\ΕΙ•\ ΕΠΙΗΡΟιι:Η 
70 REV ΤΟ ΥΠΟΛΟ ΙΠΟ ΠΡΟΓ ΡΑΙ-1-

ΜΛ 

Η ροuτινο Ι θο μπορούσε να 
γραφτεί με διάφορους άλλους τρό
πους κο~ va μην αλλάξει η ουσια
στική δοιιή της (n.x. χρησιμοποι
ώντας REPEΛT . .• UNTIL), αλλά αυτό 
που θέλουμε Βασικά να δείξουμε 
είναι ότ~ μέσω απλών λοvι~ν δο
υών μπορεί κανείς νο δnu~ουργή
σει ενδιαφέροντα αποτελέσματα . 

Οι λογικοί τελεστές εtνσ~ 
κόπως πιο στρυφνοί. Παρουσιόστη
~αv νιο π~τη φορά στο έργο του 
μαθηματικού Geoι·qe Βοο 1 e ( 18 Ι 5-
1864), ο οποίος κατάφερε - ποσ· ό
λο που σχεδόν κανείς στην εποχή 
τοu δr.ν το κατόλοβε - να πορο
στ~σει με αυστηρό διατυπωμένο 
μαθηματικά σύμβολα τη λοvικ~ 
ανάλυση που εφαρμόζει ο οvθοώηι
νος ενκtφαλος, χωρLς βέβαια ε
μείζ να δίνουμε ιδ~οίτερη σημο
σtσ. 

Σαν λογ~κούς τελεστές ανα
φέρουμε τους And, Or, ~ot, EOR 

r. 

που μεταφράζονται σον και, εtτε, 
όχ~. Ή (διαζευκτικό) και χρησι
μοποιούνται στην προκειμένη πε
ρίπτωση νια να συνδέουν απλές 
ουνθ~κες μεταξύ τους, έτσι ώστε 

να δημιουργείται τελικό μια σύν
θετη συνθήκη. ΙΊς δούμε όμως ένα 
πσρόδειγμα: 

Δεχόμαστε την επίσκεΨη ενός 
εξωγήινου και, κaτd τη δ ~όρκε ι ο 
της κουβέντας, ο επ~οκέιιτnς εκ
φράζε~ την επ•θυμίο να του εξn
γήοουμε κάτω από ποιες προυπο
θέσεις συνάπτεται ο ανθοώnινος 
θεσμός του γόμου. Έστω λοιπόν 
ότι εμεί.ς θέλουμε να του nοvμε 
ότι νιο να αηΟΦΟσίσει ένας άν
θρωπος να ποντ-οευτεί κάποιον άλ
λο του οντί.θετου Φύλου (δεν 
χρειάζεται να ιον μπλέξουμε ... ) 
θα πρέπει νο εινοι ο δεύτερος 
πλούσ~ος και καλός, ε(τε όμορφος 
και καλός, ειτε όμορφος κπι 
πλούσιος, ειτε όuορφος και πλού
σιος κο~ καλός. Έτσι όπως δ~α
τυπώσαμε τις συνθήκες μας, βγσt
νει το συμπέρασμα ότι ον ~κονο
ποιηθεί έστω και μια απ· αιιτές, 
τότε ο γόμος θα εLνοι bυνατός. Η 
όλη υπόθεση λοιπόν μπορεί να πο
οασταθrί. συμΒολικά ως εξής: 

Έστw Γ Γόμος, Π =Πλούσιος, 
Κ=Κολός και Ο Όμορφος, θο έχου
με Γ Π A~D Κ OR Ο ΑΝΟ Κ OR Ο ΑΝΟ 
Π OR Π AI'ID Κ AND Ο. 

Όπως Βλέπετε, με τους λογι
κούς τελεστές μπορούμε νσ επ~τύ· 
χουμε αρκετό σύνθετες συνθήκες . 
fi χρήση τους, που μπορε ( νσ σος 
φαίνεται κάπως προSληιιατική, θο 
σος φονεt απλούστερη αν σκεφτεί
τε ότ ι νια κάθε υια οπό τις συν
θήκες που θέλουμε να συνδέσουμε 
υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές: ή 
θα ισχύει (ας το συμβολίσουμε με 
Ι ) ή δεν θο ισχύ ε ι (ας το συμβο· 
λίσουμε με 0). Οι λογικοί τελε
στές που αναφέρομε ώς εδώ δίνουν 
τα αποτελέσματα rιου φαίνονται 
στον πινοκα Ι . 

Π Ι"JΙΊΚΑΣ 

β AND \1•0 
G AND Ι 2 
I AND ""2 
r ΑΝΟ Ι Ι 

Θ OR ΙΗ! 
~ OR Ι = Ι 
1 OR 11 Ι 
1 OR 1• 1 

~ XOR '.! •β 
11 '<OR Ι 1 
I XOR Z• l 
1 XOR Ι - 0 

ΝΟΤ ~ I 
ΝΟΤ Ι - β 

... 



Ας εξεtόοοuμε όιιιις κοι μια 
nιο "καθημερινι\" κοτόοtοση. 

Το nρόβλημο της μετακίνησης 
κάποιου οχnμοτος (ος υnοθtοοuμε 
ότι ειναι tνο αοτtοι) στην οθό· 
νη, μέομ nJt πλήκτρων που ελέγ
χουν τον δοοutα, εtνοι πολύ συ
νηθισμένο στο ~rc~de gδmes. Γιο 
vo λuθε{ χρειάζετηι ένα nρόγρομ
μο που να κόνει το ε(~ς: tλενχο 
ον ποτ~Οηκε κάποιο απ" αυτό τα 
nλι'Ικτοο, nροοαρμοvι\ των μετ~λη
~ν που παοιοτόναu\ το νέο ση
μείο ικτύm.ιοης, οΒι"ιοιμο του χα
οaκιι\ρο an' το παλιό σημείο και 
εκτύηωσι\ τοu στο καινούριο. 

Οι naoanόvω λειτουργίες εμ
φavίζοντοι στο nοόνοαιιμο της 
ρουτίνας 2 (η θέση 0,0 θεωσείται 
ότι βρισκετοι πdνω οριοτεοd). 

POHINA 2 

10 CLS 
20 Α 10: Β 10: REM ΑΡΧΙΚΙΙ ΘLΣΗ 
ΑΗΕΡΙ ΣΚΟΥ 

30 RI GHT 30 : LEFT 1 : UP 1: ΟΟ>ΙΝ 
•20: REM ΟΡ !ΑΚΕΣ θΕΣΕ Ι Σ 

40 PRirΠ ΑΤ Α,Β ; " • ": RHI ΑΡΧΙ ΚΗ 
ΕΚΠΠΟΣΗ 

50 CS· I~KEY S: RE~I ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ 
ΠΑΤΗΟΗΚΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΛΗΚfΡΟ 

60 IF CS " " THL'~ GO ΤΟ 50 
70 PRHH ΑΤ Α,Β; " " : REM ΣΒΗΣ!

ΜΟ ΑΠΟ ΤΗ/Ι ΠΜΙΑ ΟεΣΗ 
80 REH ΠΡΟΣΑΡΙ~ΓΗ ΗΠ ΑΒΛΗΤΩΝ 

(5·ΑΡΙΣΤΕΡΑ , 6-ΚΑΤΩ , 7-ΠΑΝΩ , 
8-ΔΕΞ ΙΑ) 

90 lf CS•"S" ΤΗΕΙΙ Α •Α· Ι 
100 !F CS•"6" ΤΗΗΙ β •8•1 
110 IF CS•" 7" ΤΗ Ε/Ι 8 •8- 1 
120 IF CS•"8" ΤΗ[Η Α •Α•1 
130 REH ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΟΙΙ 
140 If A(LEFT ΤΗΕΗ A•LEFT 
150 lf A>RIGHT τΗ[Ν Α RIGHT 
160 lf B< UP ΤΗΕ~ B•UP 
170 IF Β> DσΝ~ τΗΕΝ B •DOW~ 
180 PRHIT ΑΤ Α , Β;". ": R[l~ [ΚΗ

ΠΩΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ IH~f!O 
190 GO το so 

Η Ρουτίνα 2 μηορε( νο κάνει 
σwστό τη δουλειά της, αλλό όλο 
aυτό τα Jf •.. τΗιΝ των νραμμ~ν 
80-170 τπν κάνουν οργ~ και όχι 
ιδιαίτερο λειτοvσνικ~. Οι εξοι
ρtτοι λοιπόν λονικοι τελεστές 
έρχονται οι βοι\Οειό μας και κά· 
νουν τις 8 εντολές ΙF ... τΥΕΝ 
μόνο 21 Σβήστε λοιπόν τις γρομ 
μές 80-170 και γράφτε αυτές τnc 
ρe>•ιτ (vnr 3. 

?Oγi\titΙ 1 
Ι lO ,_~;.Α Ι ρ.!{ Ο CS""8" ~;;!) p.( RtGιΙi) · { \ p.NO C'>""ς" ΜΙ( 

" > ιε.tτ) \30 Ι);β•~ \ ΑΝΟ C'!/6 •• p.!{Ό ΙΙ< oo~ \ -t' p.!ΙΌ c~ ; "l" 
~·:(' \) J Ι\~\ 

Η γρομuή 130 της ρουτίνας 3 
θα μπορούσε να διαβαστεί ως εξής.: 
Κdνε το A•A•I, υε την ποοΟπόθtοη 
ότι το CS ε ίναι 8 και το Α είναι 
μικρότερο από το RIG~T. r.ο ι κόνΕ 

ι α τον παn;jrνικό μας δισνν· 
νισμό, πήοσυε οκοιβως 74 
οnοντήσεις. Καθε σοχή και 

δύσκολη ... !lόντfις από τις a!!Uν
τήσεις σχεδόν όλες ήταν οωοτtς, 
ον ~οι σε μερικούς Φίλους είχαν 
ξε~νει κάποιες λεπτομέρειες ••• 
Η οωοτΛ απάντηση εινοι ότι τn 
τοίο αδtλΦια δσνείσtηκαν ~όποιο 
άλογο, τα έκαναν λοιn6v 18, και 
π~οοv το 1/2, 1/3 και 1/9 aντί· 
οτοιχa δηλαδiι 9, 6 και ι όλονο. 
Ευτυχώς όμως 9+6-17, ώοτε να 
ιιnooouv να εηιπτοέΨοuν ιο ό~ονο 
που δο~εtοτηκaν! 

Από την τuχοίu διαλογή ~ou 
tvινε ανάμεσα στις οwοτές αnον• 
τ~οεις, τuχεοbrεοος όλων Βvήκε ο 
Ευθύμιος Σύρος, Ποπσpηνοnούλου 
6, Αινdλαο. Εάν θέλει, ας μας 
πάρει τnλέωωνο μια οπό τις ερνd· 
σιuες μέρες και ώρες, να μας πει 

τι υπολονιστι\ έχη, για να ιc:ανο· 
νίοουμε τα του δώρου •.• rισ το 
δεύτε ρο "πρ()βληματάκι" , η λύση _ 
Έ(ναι απλή, σν σκε~τείτε ότι τα 
δεδομένα έχουν ρίζες, επομένως 
aρκεί νο τα υ~Μσετε στο τετρόγω· 
νο, οπότε ρίζες ~οι τέτρόγωνσ 
σnλοποιούντοι, και το δένδρο πέ
Φrει! 

Μια επίσης αξιόλογη οπάντn· 
ση ήτον αυτή που μας έστειλε η 
Μάνδσ Σrοίιπούλο•ιλου, &ιuαλό 4, 

το Α Α·1, με την προUπόΒεοη ότι 
το t s είναι 5 και το Α uενολύ· 
τεοο από το LEfT. 

Όπως Βλέπετε λοιπόν. η σω
ο τ~ χρήση των rελε01ών κόνει τα 
προyρό~ματα πολύ πιο γρήνnra κn ι 

λειτουργικό. Σαν ε~pμογή των 
ποpαιιόV\J πι>οσπαQήστε να γρόl!;ετε 
μια ρουτίνα nou νο ον ι ι εΌUη ίζr ι 

πέρα από τις προηγούμενες και 
τις 4 δισvών ιες κιν~εις. ((ναι 
μόνο 4 εντολές ••• 

Αιγάλεω η οποία ιhήΛUσε ότι τα 
τρία αδtλιιιισ ιιοιpι\στn~αv το dλο
vα aνάλονα. • . ιιε ιο νmιιμrιτο, 
ιιοιι tχει το όνοιιό 'tauς: ο Αμιι• 
ντούλ nήrΙε Β, ο Αχμf.τ S και ο 
Αλή 3. Το πρόβλημα τοu ολόγοu 
nou ΙΙεοισσεύει, η ιοίλη ιιας το 
έλυσε λέγοντας ότι το ό,ησαν 
ελεύθερο ..• "εις μνΛιιην" του no· 
ttP<' ιους. 

rιο "tL\11<1 το επό~ιενο πρόβλη· 
uo, nοιι σίνοuρο θ« "tαρ<Jκουνή· 
οει" τον υπσλονιο~ή οας κοι θα 
τον ~ροτήσει ζtο~ό πολλές από 
τις r.~Jες νύχτ~ς to~ Δεκέμβρη. 
Είvοι γνωστό, 6'ι το nθρο~σμο 
κnι'οιου αριθμού διοl>οχιιών κύ!!t:ν 
που ορχ(ζοuν οnό την μονοδο. ει
ναι τέλεια τετοd~να. tηλnδή: 

1'•2' 9 J 
ι·~ι'•J' 36 G 
ι· •2' •3' •4* 100 10• 

Αλλά, νιο νο σας κόνου
με τη ζωή δύσκολη, δεν εnιτρtnε
ται vu ooxLζttt οπό το Ι!. Λrό 
εοός ζηt6με το uικrόrεοο τtλειο 
τετοαvuνο που δημιουι:>νt\ται οπό 
το όΟοοισμα τεοοό~Jν (ή nεριοοό
τει:χ ν] διο~οχιι;ών κύΒt. ν. Για nα
ιχlδεινμα, ιιια λύοη θα l)τov 11 
5'•6'•7'•9' 1196, cnv το 119u 
ήτσν τtλειο τετpόνι.ινο (1ιοu δu~ 
στuχι.ι(. νια 0~1(, 1\εν ειvuι). Τις 
απuντήοι;ις σοι; ποpακιιλοιίμε, ιηη 
διεύθυνση (ΟΙΙ ιιεριοδι~οιί, 1101 

όο!ι το διιvaτόν σιιντοιιότεrιο. 
Υ~ι ~οα ιο προΒλη~ατάκι 

νια να tχετι r,όrι νο κόνεtε, όσο 
ο ιnicro nσς θα C(Ι(Ιlζετιιι. 

Εόν 4 εpνόtε<; χρι:ιdζονtοι 8 
μtpες να σκdΦοιιν 4 τρύιιες, πόσες 
ημέρες χrειάζεται 1 άνδρας νιο 
να σκdΨι.ι ~ιισ~ ιρύπα; Προσέtτr., 
η απόντ•ισn δεν ε [ναι: τtσοtpις 
ιιf.nε~. ··-



ΥΠΟΛΟΠΣ"ΓΕΣ 

AMSτRAD 
SPECτRUM 
SPEcτRUM + 

ATMOS 
COMMODORF 
EPSON ΗΧ 20 
NEWBRAIN 

LYNX 
1ΈΧΑS 1Lι99 

ΒΙΤ90 
DRAGON 

ΟθΟΝΕΣ 
SANYO 

HANTAREX 
BMC 

ΖΕΝΙτΗ 
ΤΑΧΑΝ 

GRUNDΙG . 

ΣΥΣτΗΜΑΤΑ 

IBMPC 
SANYO MBC-555 
FUTURE FX 20/30 

DIMAN 
1UIIP 

F.PSON QX 10 .. 

ΕΚτνπΩΤΕΣ 

STAR 
EPSON 

SEIKOSHA 
ΑDΜΑτΕ 
BROτHER ΕΚ'JΎΠffiΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 

BROτH~R CE50·CE60 
ΕΡ-44 ΕΜ 100! IIR 25ιΉR 35 

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ 

8 ΠΟΛΙτΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΑ 
e ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 
8 ΕΜΠΟΡΙΚΆ (Λογισrική , 

Πελάτες, Αποθήκη κ .λπ.). 
8 ΕΠΕΞ:ΕΡΓ ΑΣΙΑ KEIMENOY ... 



Σ
το τεύχος αυτό θα ασχολη
θούμε με δύο (2!) arcade 
gan1es. Πρόκε~τα~ Ηα το 

FROGGY της "DJL" κα~ το JH PAC 
της "UL fiMArE". Στο μεν JΠ PAC 
θα κάνετε το δLκό σας αντίγραφο 
και επιπλέον θα έχετε τη δυνα
τότητα για πολλές ζωές και γιο 
τους δύο παLκτες. Συγκεκριμένα 
θα μπορεLτε να επιλέξετε από ο 
έως 255 ζωές για κάθε παίκτη. 
Πρακτικό, αν διαλέξετε 255 ζωές 
θα μπορέσετε να δείτε και να 
παLξετε όλες τις πίστες του 
παιχνιδιού. 

Η επέμβαση στο FROGGY είναι 
κάπως διαφορετικ~. Πόλι και εδώ 
θα μπορέσετε να κdνετε το δικό 
σας οντLγραφο επιπλέον όμως το 
πρόγραμμα δεν θα τρέχει ουτόμοτα 
για τη BASIC όπου και θα μπο
ρείτε να προσθέσετε κάηο~ο δικό 
σας nρ6γρσμμο που θα συνεργοστε ι 
με το FROGGY. Όσοι δε διαθέτετε 
κα~ microdriνe θα μπορέσετε πολύ 
εύκολο να βγάλετε αντίγραφο κα~ 
σε μ Lκροκασέτα. 

Καταρχ~ν το JH PAC. ~την 
αρχή πληκτρολογήστε το πρόγραμμα 
που υπάρχει στο LISTING-3. Κστό
π~ν κάντε έλεγχο για τυχόν λάθη 
και, αφού Βεβαιωθείτε ότι εLναι 
σωστό δώστε RUN 50 και ENTER φυ
σικά. Στην οθόνη θα εμφονιστει 
το μ~νυμα LOAD JΠ PAC CODE. Στο 
σημείο αυτό θα τοποθετήσετε την 
κασέτα με το JH PAC και θα πιέ
σετε το rLAY του ιιαyνητοι'1(:ινου. 
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Μην aνησυχήσετε που στην αρχή 
δεν θα εμφανιστούν οι χαρακτηρι
στικές γραμμές του φορτώματος. 

Όταν τελειώσει το φόρτωμα 
θα εμφσνισ~ει μ~νυμσ νια καινού
ριο κασέτα. Τοποθετ~στε κσινού
οισ κασέτα στο μαγνητόφωνο και 
ελέγξτε τα καλώδια νια την εν
γpQΜή. Στη συνέχεια ακολουθήστε 
τη συνηθισμένη δισδικαοια εγ
γραφ~ς. ΛLγη υπομονή όμως νιατι 
θα χρειαστεί να πιέσετε τρεις 
φορές πΜκτρο. · Οταν τελεu.\οε ι η 
εννροφ~ (θα το καταλάβετε οπό το 
μ~νυμα στο κάτω μέρος της οθό
νης) καθαρLοτε τη μνήμη του 
Spectrυm , γυρίστε την κασέτα 
στην αρχή της και ωορτώοτε την 
δίνοντας LOAD" ". Στο nντ(γροφο 
αυτό που μόλις aποκτήσατε δεν 
υπάρχει η χαροκτηρ~οτική εικόνα 
που είχε το πρωτότυπο. Αυτό έγι
νε νιο νο μειωθεί ο χρόνος φορ
τώματος κατό 30% περιπου. ·οσαι 
τώpσ θέλουν αντ(γροφο σε μικρο
κασέτα θα πρέπει να τροποποι~
σουν κατάλληλα τη γραμμή 7~ του 
L I ST ING-3. 

·οσαν αφορά το FROGGY θα 
πρέπει να ακολουθήσετε την εξής 
15ιαδικαοLα: 

α) ΓράΨτε το πρόγραμμα του LI
SfiNG-Z. 

β) Κάντε έλενχο για λάθη και 
μετά δώστε RUN. 

γ) ·οταν εμφανιστεL το u~νυμα 
LOAD FROGGY CODE ξεκιν~οτε το 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

κασετ6Μωνο στο οποιο πρέπε~ ήδη 
να υπάρχει η κασέτα του FROGGY. 

δ) Τοποθετ~οτε καινούρια κασέ
τα κάντε τον έλεγχο των καλωδίων 
και μετά π~έστε ένα πλήκτρο για 
να γίνει η εγγραφ~. 

ε) Γυρ(ατε την κασέτα nιοω 
στην σρχ~ της για να γlνει VERI
FY. 

Αν κότι δεν πάει καλά τότε 
με GO ΤΟ 70 επαναλσuΒάνοντα~ οι 
παροnάνω διαδικaσ(ες. Αν όλα π~
γαν καλά θα εμφανιστει το μ~νυμα 
Ο.Κ. Η κασέτα που μόλις τώpσ 
γράψατε περιέχει το FRYGGY. Γ~α 
να φορτώνετε θα δ(νετε CLEAR 
32767: LOAD" " CODE. 

·οταν τελειώνει το φόρτωμα 
τα παιχν(δι δεν πρόκειται να ξε
κινάει μόνο του. Αν θέλετε να 
παίξετε θα πρέπει να δινετε RAH
DOMIZE USR 49152. ·εχοντος φορ
τώσει το πρόγραμμα αυτό μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε τα πρώτα 8Κ 
πεpLnου της μνήμης για προγράμ
ματα BASIC. Ακόμη κι αν κάνετε 
NEW το FROGGY θα εξακολουθεL να 
υπάρχει στη μνήμη. Ειναι δυνατόν 
λοιπόν έτσι να ενώσετε το Froggy 
με οποιοδήποτε δικό σας πρόγραμ
μα. 

r~α παράδειγμα μπορειτε να 
κάνετε ένα εκπα~δευτικό πρόγpσμ
μα αριθμητικής. Όταν tχετε πάνω 
από έναν ορ~θμό επιτυχιών που 
εσεLς θα καθορίζετε τότε θα δί
νετε μέσω του προγράμματος RAN
DOMIZE USR 49152 και ο μικρός 



nou έκανε σωστd ος πούμε δέκα 
διnιρέοεις θα έχει σον ομοιβ~ το 
FROGGY. Ηιο dλλη σκέψη ε(νοι σε 
κόπσιο δικό σος πσιχν(δι να δ(
νετε σε κάποιο αημε(ο RANDOMIZE 
USR 49152 οπότε θα σuνεχLCετε με 
το FROGGY. 

νουν το LISTING-1 θα τους ε(νοι 
εύκολο να αφαιρέσουν ~ να τροπο
ποι~σοuν κοτdλληλn τις υποροuτι
νες και να επιτύχουν αλλαγές στr. 
ποιχν(δι. Επ(σης μπορούν να rό
ροuν κdποιο σπ' αυτές νιο ~ικn 
τους χρ~ση. 

Γ ι σ όσr>ΙΙς 'ώι>Ο κστολοβο ι- Κολ~ διοnκt~ση λοιπόν κrι 

ι.. I.-'ST ΖΝΟ 2. 

'?8!5!! Aro .>(Uh >'I 
? 83r" 30171iii5C ι.. ο 15C791 ,Α 
786& CDDδ:JI! CRt-L Ι!! Ι! Ο δ 
78&!5 COA~70 Ckι 71!\AS 
7868 ΑΙ" χu:-- Α 
7869 32795C LO 15C79JSA 
786C 22.1587r" ι.. ο HL,7f"S 
7861" 2278SC ι.. ο 15C78J , HL 
78701 :31!31" ι.. ο Α 3F 
7!174 328/!SC L.O ιlscer:: ι , ι:ι 
7877 COB877 CAL.L 7788 
787R COC!Ά77 CALL ?71!R 
7870 1112.311!!0111 LO BC , III03E 
7!181!1 21.C0δ7 ι.. ο HL,δ7C0 
7883 2.2.11888 ι.. ο 011!!,68111111 
71!188 1!:08111 I..OIR 
7888 1111.1110111111 L.O 8C,0000 
7888 CD1.S!511!! CRLI.. 51::1.5 
7'881! COI!δ151!! CALL 151!1!6 
78'92. C03781! CAι...L. 811!!37 
7894 coeeeι:ι CRL..L 8RBIII 
7!1!il7 1.1.0488 LO Of!S11100.ι. 
?ll!iiR C0!5088 CAΙ.L δβ 0 
7890 1113.1118~ ι.. ο 8C,IIIf!08 
78Aiil C03.!55e CALL. 5ξJ.S 
7.8'Α3 83.81118δ ι.. ο ec/:;111500 
78Αδ coc8ee cΑι..ι:. sιο e 
78Α9 01.0808 ι.. ο ec.eeee 
78AC 11.787Α L.O 01!,7Α78 
?ΒΑ,.. co~cae CAL.I.. 0103C 
7eea C08R7A CΑι...Ι.. 7Α6Α 
7ΙΙ.e5 C001!!511 CAL.I. Sf\01! 
7β8δ C35078 ..JP 7 8!50 

15Αβ0 coccso CΑι...Ι.. socc 
βΑ83 C0815?8 CALL 781115 
6RBO C01777 cι:ιι..ι.. 771.7 
βΑ89 C04008 CRLL. oe• e 
8A8C C08908 CAL..L 0889 
I!IAΩr" cooaδe CRLL δeoa 

-~ co:ι-s. CRLL 15!il.2:8 
6ACIS cοe.ι.ιsςι C AL.I.. G984 
6RC8 COOIII09 CRι..L 89D0 
OACe CO~IIIδR CAI..L δΑ2β 
δRCI! COR~OR CAL.L ORR2 
6ΑΟ1 C0215?2. CAI..L. 712!5 
1!\RΟ.ι. COSIΘ?.a CAL.L 7290 
6R07 CD0769 CA\..1.. 6967 
1:\AOR coo.ae.e C R L..l. 6802 
βRDO CDR1.δR CRL.L βRR:I. 
6Af!0 C0706R CAI.L 81'17111 
0Af!3 3Ailί>08 LO A!l f6829J 
ΒΑ!! β l"f!32 CP ::ι 
01'11!:8 ο.ι.::ιe7& CRI.I.. ΝC,763β 
βΑΕθ 00 ΝΟΡ 
6AEC coe.ι.e9 CAL.L. 698 ... 
δ ΑΕΊ• C00069 CAI..L 6900 
5ΑΡ2 CD0268 CFIL.L 680:2 
βFIPI!' COFilβFI CFIL.L 6AFI1 
6ΑΡ6 COI!!OδD CA1..L βDSD 
βΑΡΒ COC5β0 cι:ι ... ι. βOCS 
e.ι:ι.Ρe cooaoe CAo...L β8D2 
681!11 COA115A CAL.L. 6RR1 
6.6111 ... CD50?1 CFit.L 7.15'0 
681117 C0186E cι:ι~ι.. βΕ18 
βΒ0Α CD700FI CALI.. 61'170 
6800 C3B0&A ..ι Ρ δΑ β Θ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

νιο το επόμενο τεύχος σος επιφυ
λόσσουμε μια έκπληξη. Μετατροπή 
του VV-FILE στο ελληνικό, πρdγμο 
που κοτό το φαινόμενο θα σος ει
ναι ιδιο(τερο χρήσιμο, αν κρ(
νουμε οπό τις σχετικές οιτ~
σεις ••• 

Ρ 

L 1 ττ•ιr. ~ 
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και 

Σ' αυτό το άρθρο δίνεται μια εικόνα 

της κατασκευής διαφόρων σχημάτων, 

με βάση το τρίγωνο, μέσ' από την 

προγραμματιστική τεχνική των βρόχων. 

ΤΟΥ ΔΡΑ ΛΛΕΑΝΔΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ 

ΚΑθΗΓΗΤΗ ΣτΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΛτtΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ. Ε.Ι. 

ΛθΗΝΑΣ 

Μ 
ιο απ' τις πιο οημανηκtς 
δυνατότητες του Η/Υ ε(νοι 
n nληpσφόpηοη του χρ~στn 

ιιt σxlt\Jaτa. Ας (ε~Ι νι\σουμε μ· 
ένα πσρόδcινμο, που θα μας κάνει 
σσφέστερu τα ηρόγματο. Ι1ετό το 
τρέξιμο ενός πpογρόμμοτος, διο
βόζουιJε στ ην οθόνη του Η/Υ ιιος: 

ΤΟ τzΑΜΙ (Xrl ΜΗΚΟΣ 3 t•IHPA ΚΑΙ 
rJΛΑΤΟΣ 2 ·~ΠΡΑ 
Δεν θn ιLμοστr παραστατικότερα 
ηληpΟ<,ορημtνσι, αν βλέnομε στην 
οθόνη μας το σχ~μα 

ΣΧΗΙ1Α 

nντι της πσρaηόνc.ι ΙΙρότσσης; 
Το nαοόδειγμα, που δόθηκε, 

r.ιναι βέβαιο ηολό απλό. Σήμερα 
οι Η/Υ δ(νουν πολύπλοκες nσσο
στόσtις στις οθόνες τους, όπως 
εtνσι π.χ. ένα ηλοlο με nλήοεις 
λεπτομέρειες, όσον ο~οοό την κα
τασκευή του. κι ακόμη nεοισσότε-

οο. Οι ποpαστόσεις μπορούν να πσ
σουοιόζουν προοπτική κίνηση σε 
τρεις δισστόσεις. ΚατολοΒοίνει 
λοιπόν κάποιος την ποιότητα και 
ποοόιητα προγραμματισμού πισw 
aπ· όλα αυτό. Ας αφήσουμε τις 
δυνατότητες σε γραφήματα και 
χρώματα, που υnοοεί να έχει ο 
fi/Y. 

fιιε(ς θα περιοοισουuε τις 
ΦιλοδΟ((ες μα(. σ' ένα κοινό σύ
στημο Η/Υ, που ιιιλόει BASIC. 
Και μέσ' aπ· την προγραμματι
στική τεχνική των βpόχc.ιν, θα 
δούμε μερικό προγρόμμστο, που,με 
βόση το τρtγc.ινο, πορόγουν διό,ο-
00 σχήματα. Υ.ωρ(ς Βλάβη της γε
νικότητας, το τρίγωνά μας θα ει
ναι ορθογώνιο και ισόπλευοα. 

Δεν ε(νοι όσκοπο να εεκινή
σουuε με την οηόντηση ο' ένα ε
ρώτημα, που πρσ~<ύnτει ouxνd, 
ιδιαίτερο όταν γρόφαυμε προνοόιι
μοτα με επικσλυπτόμενους (δι
πλούc, τριπλούς κ.λπ.) ΒΡόχους. 

''Αν το I είναι ο δεtκτης, 
που χρησιμοποιούμε σ' ένα βρόχο. 
ποιο είναι η τιμ~ του, μόλ~ς ο 
βρόχος ολοκληρc,ιθεί;" είναι το 
ερώτημα. Η απάντηση σ· αυτό, 
προκύπτει οπό το πσοοκότω πρό
γραμμα, που περιλσμβόνει ένα 
Βοόχο με τρεις εηονολήφεις. χω-

ρ(ς ο αριθμός τuν επαναλι\Φεων 
συτι.')ν να έχει ιδιαίτερη σnιισσίσ. 
Οι εησνολήψε ι ς θα μπορούσαν να 
είναι δύο ή επτό ή οσεσδήποτ~. 
10 fΌR Ι I ΤΟ 3 
20 PRJNT f, 
30 ΝΕΧΤ I 
110 PRINT I 
50 (ΝΟ 

~ 3 4 
Δηλσδ~. ον ένας βρόχος πε

ριλαμβάνει Ν το πλήθος επσνολή
Ψεις, όπου ~ ~ ε(ναι ένας ΦUσι
κός αρι~ιός, ο δείκτης του, μετά 
την ολοκλήρωση του βοόχσυ, θα f.
χει τιμή Ν•1. Αυτό συμβαίνει νε
νιιtl. αλλό όχι πάντα. Υπάρχουν 
πυσtι\ιιατσ, που. aντί Ν+1, Οα έ
διναν~. Γι αυτό, καλό εινοι. 
πριν νσ γοι\'ρουιιε nοονοόιιιιατσ ιιε 
βρόχους, να ελένχουμε τη συυπε
ριφοpά tou συπτι\μοτός μος. ως 
προς αυτούς, με το nρόνpσμμα που 
rtδcιιιε. 

Ας δοί•με το nσpσκάτω ποό· 
'ΙΟΟuιισ κατασκευής τpινώνου: 

10 Ι OR I 1 το 10 • 
15 FOR J Ι το I • • 
20 PR!'H •.·•; ••• 
25 ~[ΧΤ J •••• 
'0 PR!'H ••••• 
35 NCXT 1 •••••• 

••••• • • 
• • • • • • • • 
• • • • • •• • • 
•••••••••• 

I 

Ο βρόχος που εrιικολύnτει, 
φτιόχνει τις γραμμές (Ι) κι ο 
βρόχος, ιιοu επικολιίrιτεται ( J) , 
φτιάχνει rις στήλες, ενώ ιο ίδιο 
σχ{)ιισ θα προέκυπτε, ον π .χ. οι 
vonuμtς 10 και 15 γινόντουσαν: 

10 ΓΟR Ι Ο ΤΟ 9 
15 ΓΟR J Ο ΤΟ I 

Το πρόγραμμα που ακολουθεί. 
στρέφει το τρίγωνο που r.οτασκtυ
όστηκε γύpω οπό τη βόοη του. κα
τι\ 180 • 
10 ΓΟR 1•1 ΤΟ 10 
15 FOR J 10 ΤΟ I STEP -1 
20 PRINT "."; 
25 NLXT J 
30 PRJNT 
35 rιιχτ 1 

• • • • • • • • • • 



Ας στρtΨουιιε τίιρο το τοιvω
νο (I), κοτό 90 , νύρu οπό την 
κάθειή του πλευΡό. 
10 FOR I I ΤΟ 10 
15 ΓΟR J 1 ΤΟ Ι 
20 PRI'H ΤΑΟ( ΙΙ -1);"."; 
25 ΝΕΧΓ J 
30 ΡRΙΝτ 
35 ιιατ 1 

• 
• 

•• 
• • 

• • • • 

3 

••• 
• • • • • • 

••••••• 
• • • • • • • • • 

• Ί nr πει να πούμε ότι 
χρειdζttcιι ιδιαίτερη προσοχή 
στον τρόπο με τον οποίο ουμπεοι
φέρrται η συνάρτηση ΤΑΒ στην BA
SJC κάθε υπολονιοτή. Γιο ηορά
δεινιιο, Ο!Πν S"!"RUCfURED BASIC, 
που tJLλάr ι ι ο CROttE'-1CO CS3, το 
σχήιιο ( 3) Οο :ιρόκυrtτε οπό το α
κόλουθο nρόγοοιιμσ. 

10 PR/'11 IAU( 9); 
15 F"OR Ι Ι ΤΟ Ι Ο 
20 roR J 1 το r 
25 pqιιι• ''."; 
30 ΝΕΧτ 
35 PRINT TAB(10·J); 
40 ιιι;κτ 1 

Ας οτptψουιιε το οχhιιο ( 3), 
γύρω από τη Βάση του, κατά 180". 
10 FOA 1• 1 ΤΟ 10 
15 FOR J 10 το I STLP -1 
20 PRHH ΤΑΒ(Ι);'Ό"; 
zs rιατ J 
30 PRH/1 
35 ΝΕΧΤ Ι • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
••••••• 

• • • • • • 
• • • • • 
•••• 

• • • 
• • 

l{ • 
Ας κατοσκεudσουμ τωοο με

Ρικές συνθέσεις, με βόση τα nρο
~νούμεν~ σχήunτ~. 
I Ο FOR Ι Ι ΤΟ Ι Ο 
15 FOR J Ι ΤΟ I 
20 PRINT •."; 
25 ΝΕΧΤ J 
30 PR!NT 
35 ΝΕΧΤ Ι 
40 FOR Κ 1 το 1-2 
45 FOR L Ι-2 ΤΟ K"STEP -1 
50 PRIN " "· 
55 fiEXT ι 
60 ΡRΙ~τ 
65 'ICXT Κ 

5 

••••••• 
• • • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • 
• • • • 
• • • 

••• 
• • 
• 

Η nαικι ιόνω ούνθεοη, σε 
STRUCTURED BA~IC, θα προέκυπτε 
από το παρακάτω πρόγραμμα: 
10 ro~ Ι • Ι το ιο 
15 FOR J 1 ΤΟ Ι 
20 PRHH ΤΑΒ(J};'Ό"; 
25 rιεχτ J 
30 ΝΕΧτ I 
3~ FOR 1• 10 ΤΟ 1 STEP -1 
40 FOR J 1 ΤΟ Ι-1 
4S PRINT TAB(J);"."; 
5Ο l'iEXT J 
55 ΝΕΧΤ ! 

1το πρόγραμμα αυτό χρησίμο
r.οιήθηκnν τα I,J και στους δύο 
επικαλυπτ~ιενους Βρόχους. Σε πε
ntπτωση που αυτό δεν επιτρέπεται 
από την BASIC του "uιλά" ο δικός 
σας υπολονιοτής, θα πρέπει νa 
χρησιμοποιήσετε άλλες μεταβλητές 
στη θtσq τους και να κάνετε τις 
ανάλογες τροποποι~σεις στο nοό· 
νραμιισ. 

Ας πικιχwο~σουμε στη στροφή 
της σύνθεσης (5) κατά 180, οπό 
δεξιό προς τα αοισιερά. 

10 roR ι 1 το 10· 
15 FOR J•l ΤΟ Ι 
20 PRI,T ΤΑ8(11-Ι);"."; 
2!> 'j(XT J 
JO PRINT 
35 ΊΕΧΤ Ι 
40 FOR K• l ΤΟ 1-2 • 
45 FOR L•Ι-2 το κ s~εp -ι . : : 
50 PRINT ΤΑΒ(Κ•1);''."; 
55 rιεχτ ι 
60 PRtr. τ 
65 ΙΙΕΧΤ Κ 

• • • • 
••••• 

•••••• 
• • • • • • • 

•••••••• 
• • • • • • • • • 

•••••••••• 

Και τι.ίρα ιιια άλλη σύνθεση. 
10 FOR Ι 1 ΤΟ 10 
15 FOR J 10 το Ι STEP -1 
20 PR 1 'Ι Τ 'Ό"; 
25 ΝΕΧΤ J 
30 ΡRΙΝτ 
35 ΝΕΧΤ Ι 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

40 ΓΟR Κ 1 ΤΟ Ι 2 • • • • • • • • 
45 roR ι ο το κ 
50 PRI'H "."'; 
ss Νατ ι 
60 PRI'IT 
65 ΝΕΧΤ Κ 

••••••• 
•••• • • • 
•• • • • 
•••• 
• • • 
•• 
• 

7 • • •••••••• 
Ας σιοέΨοuυε τη ούνθεοη (7) 

κnτd 180 , από δεξιά ποος το α· 
ρισιr.ρά. 

10 FOR Ι 1 ΤΟ •Ο 
15 FOR J 10 ΤΟ Ι SiEP -1 
20 PRINT ΤΑΒ(Ι);'Ό"; 
25 ti[XT J 
30 PRI'Il 
35 '\Εχτ Ι ~ • • • • • • • • • • 
40 FOR Κ•1 το 1-2 
45 FOR ι • 1 το Κ+ 1 

•••• • • • •• 
• • • • • • •• 

50 PRINT ΤΑΒ(10-Κ):"."; 
55 t.IEXT L 
61) PRitΠ 

•• • • • • • 
••• • • • 

• • • • • 
65 ΝΕΧΤ Κ •••• 

••• 
• • 

8 •••••••••• 
Τα nρογράuuαrσ τuv κσrα

σκευών, nou θα ακολοuθ~σοuν, ει
ναι γρομutνσ σε STRUCTURED ΒΑ· 
SIC . "Οnοια BASIC κοι να μιλόtι 
το σύστημό μας, η προοαpμοvή των 
προγρcψμοτων ποu σας nοΡΟuσιό
ζουιι ε ο ο αυτ~ δεν ει ναι δύσκο
λη. Αλλό aς (ικινήοοuμε . 
1 Ο FOR Ι 1 fO 10 
15 ΓΟR J 1 ΤΟ 2• 1-1 
20 PRINT τΑΙJ(J·Τ•10}i'Ό'"; 
25 Ν(ΧΤ J 
30 Ν(ΧΤ I 
35 FOR 1•1 ΤΟ 9 Jιοοο-
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40 FOR J 2•1·1 ΤΟ 17 
45 PRINT TAB(J-1•2);"."; 
50 NlXT J , 
55 Ν(ΧΤ I 

• • • • 
• • • • 

••••••••• 
• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 
••••••• 

••••••• 
• • • • 

••• 
• 

~lnd rον ιιοοcιπdνω ρόμβο. 
ακολουΟει η "κλεΦ\ιΙΙοcι" . 

1 Ο I ΟΙ! I 1 το 1 Ο 
15 ΓΟR J ? • Ι-1 ΤΟ 19 
20 Ι>RΙΝΤ IAB(J-1+1);"."; 
2s ~.:ατ J 
30 rιr.χτ 1 
35 FOR I 1 ΤΟ <1 
40 FOR J Ι ΤΟ 2• 1•1 
45 PR1NT τΑΒ(J·1•9);•.•; 
1)0 ΝΕΧΤ J 
55 ΝΕΧΤ I 

•••••••••• 
• • • • • • • • • 
•••••••• 
••••••• 
•••••• 

••••• 
• • • • • • • 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Κο~ 1ώρα, tνος ρόμβος ιιtοn 
ο ε nλοlιιιο. 
10 FOR I 1 ΤΟ 19 
11 PRINT ΤΑΒ(Ι);" "; 
12 ΝΕΧΤ I 
20 ΓΟR Ι 9 ΤΟ 1 STCP -1 
25 FOR J 1 ΤΟ 19 
30 lf J Ι OR J 19-1 ΤΗΕΝ 45 
35 PR INT TAB(J);" "; 
40 ΝΕΧΤ J 
45 PRINT ΤΑθ(J);•.•; 
50 rιεχτ J 

55 ΝΕΧΤ I 
60 FOR 1• 1 ΤΟ 8 
65 ΓΟR J 1 ΤΟ 19 
70 !Γ J ι J• 2 OR J 18-1 τΗΕΝ 85 
75 PRINT τΛΒ(J);" "; 
80 ΝΕΧΤ J 
85 ΡR/Ντ ΤΛΒ(J) ;''. "; 
90 ΝΕΧΤ J 
95 ΝΕΧΤ Ι 
97 FOR !•Ι το 19 
98 PRINT ΤΑ[) (Ι);". •: 
99 NF.XT I 

• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

• 

• • • • 
• • 

•• 

• • • 
•••• 
••••• 
•••••• 

• • • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • 
• • • • 

• • • 
• • 

• 
• • 

• • • 
• • • • 

• • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • • 
• • • • • • • • 

• • • • • • • 
•••••••• 

• • • • • • • • • •••••••• 
••••••••••••••••••• 

Ας κnτοnηυdnουιιε τώοο ένο 
"dδε ι ο" τnι νι1νο. 
10 FOR 1•1 ΤΟ 2 
12 FOR J • l το I 
14 PRIHT TAB(J);" ."; 
16 ΝΕΧΤ J 
18 ΝΕΧΤ I 
20 FOR I I ΤΟ 4 
25 FOR J 1 ΤΟ 6 
30 IF J 1 OR J 1•2 τΗΕΝ 50 
35 RPINT TAB(J) ;" "; 
40 ΝΕΧΤ J 
45 GOTO 60 
50 PR!NT TAB(J);"."; 
55 ΝΕΧΤ J 
60 ΝΕΧΤ I 
72 FOR 1• 1 ΤΟ 7 
74 PRINT TAB(I);"."; 
76 ΝΕΧΤ I ' 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • • • • • • 

Λν στο προηγούιιενο nπόνrn~ι
μα η εντολή 35 νίνε~ 
35 ΡRΙΝτ TAB{J) ;"• "; 
θα πdρουμε. μετό το RUN, το οχl\μα 

• • • •• 
• * • 

• • 
•• * • • 

• • • • • • • 

Και τέλος ένο οκοληνό τρL· 
νωνο. 

10 PRINT ΤΑ8(2);"." 
15 FOR I • 1 ΤΟ 5 
20 FOR J • l ΤΟ I•J 
25 PRINT TAB(I+J+I};"."; 
30 Ν(ΧΤ J 
34 ΝΕΧΤ I 

RUN 

fL( • • • • • • 

Το ιφοηνούμενο nρόγοομμn 
/ι ι νι. ι μ ι ο ιδέα ν ~α τον τρόπο. 
που ιιποροι)με νο rεΦύνουμε οπό 
τn ορθογώνιο τρtγωνο . Φυοικό, 1\ 
μετο3οΜ των ορ(ων στους βρόχους, 
που σημαίνει μεrοβολή οτ~ς δ~ο
οτόοεις των τρ~γώνων. θο μος δώ
σει νέα σχήμοτα. 

Tn nρογρdμμοτο γρόιπηκον 
"εντοΜ και γραιμή" νια καλύτερη 
κατονόηnή τους. Η συμnύκνοοή 
τοιιι; αφήνεται στον αναγνώστη, 
που θο ονιιννωαίσε~ επίσης οε nυ
ιά μ ι ο π οι κ~λισ ιδεών προνοοιιμιι
τιομού με βρόχους. 

Σίγουρο θα tνινε καrονοητό 
πόσο πολύιιμο εργαλεία προγραμ 
μοιιομού r.ίναι οι βρόχοι. Ο ανα
γνώστης ος προσπαθήσει με ου
τούς να φτιάξει n.x. τις συνθέ
σεις: 

• 
•• 

• • • • • 
• • 

• 
• 

••• 
• • • • • • • • • 
•• 
• 

• • 
• • 
• • 

• 
• • ••••• 
•• 
• 

• 
•• • • • • • • • • • 

• • • 
• 

~ανάλογες, χnησιuοποιώντας τη 
φovτno(n του. 



• ~ ~ 
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Κάντε δώρο στον εοιηό σας κuι στους φίλους σας το nρόγρσμμα της οστρολοy1ας, γιο τον ΖΧ -Speιcιum 

Στο rιρόγρσμμο aυτό υπάρχει δυvοτότητο κοτογρσφής του ωροοκόπιου όλων των Ζωδiωv. 
Εηiοης δισΟi rουμf το ηρόγρομμα «ΔΙΑ ΙΤ Α>>, γιο να φηάξε r€ μόνοι σος την καθημερινή σικ, τέλειο διωροφri 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ~' 
Για κόΟι onoρio οος γιο τον ΖΧ Spectrum. τnλεΦωνεiατε ατο 82.~8.908, ακόμα και ημ{ρες ι:;] L) 

εορτων (ι ο 12 π. μ. 3 6 μ.μ.}, 
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ο 
τον η Acorn ττορουσlσ
σt , μ f.oo σι σύντοι•ο 
χσονικό διαστήματα, τα 
μοντέλο Α και Β του 
μ ι • ροΙΙnολογ ιστή BBC, η 

πονκόομ ι ο ογορό ω δέχτηκε με τη 
μεγαλύτερη δυνοιή ευμένεια, σαν 
σημαντικές r.οινοτομίες στον χώρο 
των hoor-mic ros. Κόnοιο ορχικό 
προβλ()uοτο ιιε το αλληλοδιάδοχο 
λειτουργικό συστήuοτο γρήγορο 
ξεπεοόστηκον και προέκυψε μιο 
περίεργη διαrιίοτωοn . 

Ο BBC rιροσf.φερε ιι εν σημαν
τικές δυνατόtrιτιc;, όπως το 1 MJΙz 
bus κοι το σύστηιιο Tube, που 
όμως δύσκολα eα ιιποpούοον να εκ
uεταλλευθοον οπό ιιόνοι τους, 
όσοι δεν σκοπεύουν να εντpυ~ή
οουν στον σκοτεινό κόσμο του κώ
δικα ιιηχανής και του λεΗουpγι
κού σuοτήιιοτοc. Οι δυνnτδτπτεr 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Τοι> Α . Αρyίιρη 

ηου vα 

σου · nθε ι 
Ταμ-plιιs . 

Το Plus 1, που προοφατα αρχιοε να διαθέτει η 
Acorπ στην αγορά, είναι το πρωτο από τα τρία σuνολικα 

περιφερειακα που θα κάνουν τον Electron 
τελικά αντάξιο του μεγαλοu BBC. Ειναι όμως 

λογικό να υποθέτουμε ότι όλοι οι Electron 
οuμμεριζονται μια τt'rοια φιλοδοξία ; 

αυτές tχουν και σηιιnνιικό αντί
κτυπο στην τελική τιμή του υπο
λογιστή, που είναι οπό τις υψη
λότερες νιο τον κόσμο τuv οικιο
κuν υπολογιστών. 

Προέβαλλε λοιπόν ξεκόθοpο η 
ονόγκη πορουσιοσης ενός uι~ρότε
ροu ιιοντέλου, το οποίο να έχει 
μεν σημαντικό χαμηλότερη τιμή, 
ώστε να μην αποκλείει τον χρήστη 
χωρ(ς μεγόλες φιλοδοξίες και οι
κονομικές δυνατότητες, ενώ συγ
χρόνως να μην "παγιδεύει" και 
όποιον Οtλει αργότερο να αοχολη
θε( ~ι ε πιο αrιοιτητικές εφοpμο
νές. 

Γι:ννι\θηκε λοιπόν ο El e
ctron. Ο υιτολοησιής αυτός ικα
νοποιούσε ευθύς εξαρχής την πρώ
τη προδιογp~pή, ολλό, νιο την 
δ~ύτεpη, οηιιnντικό σόλο 9α έπσε
nr. vo rιrι(rουν οι επεr.τόσεις, ιιιο 

και ι ο Βασικό σύοτηι rn δεν b ιέθε
τε παοό τις πλέον β~nικtς θύpες 
επηοινωνίος. Η πρώτη τέτοια 
εntκταοη, ιο Plu~ 1, tι.τοσε rαι 
στη χώοn ιιας, ιrtα ι της αvτιnρο-
04JΠίας ιι1ς Acorro, τηc 'ΆΞΑΡΛΗΣ 
Α.ε.• και, όπως ή!ον ~οικό 
( ••. ) , δεν ιιπορούοε ποσό νο πε
ρόσει οπό την Ανσ~ριτική Επιτρο
πή του περιοδικού. Ας το δούμε 
λοιπόν λίγο κολύτερn: 

Η ΣΥΝΔΕΣΗ 

Το Plus 1 είναι ένα στcνό
ιιοκοο κουτί, στο ίbιο ακριβώς 
χοομα ιιc τον Cl ectron . Στη μπρο
στινή του πλευρό βρίσκεται η 
υποδοχή που το συνδέει με τη Ού
ρο νενικής χρήσης του υπολογι
στή, καθώς και δύο μενnλες βίδες 
που χρησιμεύουν (μόνο οι oνnvvώ· ~ 
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στες με ε(αιοετικ~ φαντασία θα 
μ"ορtσοιιν νο ιο υποπτευθούν) στο 
νο οτrουώνουν ιον δεσμό μεταξύ 
του [1ecιron και Ρ1υs Ι. 

Αξίζει νσ σημειωθεί ότι, 
όταν 11 σύνδεση τελικό ολοκληιχ.ι
θεί, οιιοδtικνύετσι ιδιαlτερσ 
οταθεο~. υιο και το περιφερειακό 
κο ι ο υrιολον ι στ ή ς ν ι ν ον τα ι στην 
κυριολεξία ένα κομμάτι. Λέμε τε
λικό, νιοι( nαο'όλο που η σύνδε
ση αποτελεί tνο πρόβλημα, που θο 
μπορούσε, μrτά από λίγη σκέψη, 
νο λύσει και ένας έξυπνος πίθη
κος, οποδc(χθηκε (προς οτιγμ~ 
βέβαια) υπεράνω των δυνάμεων της 
Ανακριτικ~ς Επιτροπ~ς. Η διοδι
κοοία "κόλλησε• σε εκείνες τις 
δύο β(δες, που πρέπει νο βγουν 
τελείος no να νlνει η σύνδεση. 
Άοχιοε λοιπόν η fηιτpοπή νσ ξε
βιδώνει, όπως θο έκανε κόθε λο
γικός όνΟιχ.ιπος, αλλά μετά οrιό 
tνο περίπου τέταρτο ονονκάστr.κε 
να ενκοτολείΨει, μια και οι βί
δες αρνοι!ντο π ε ιαματικά νσ συ
νερνασιούν. Τελικό η εσπευσμένη 
μετάκληση ενός ξένου ειδικού έ
λυσε το ιtο6Βληιιο. Οι βίδες έπρε
πε συνκεκριμένο νο χτυπηθούν νιο 
νο πσ~ουν νο εξέχουν οπό τη λά
θος πλευρό (πού να το φοντοοτε( 
κανείς ... ). 

Στην πάνω άΨη του Plυs 1 
βρLοκονιοι δύο Ουρίδες σκεπασμέ
νες με κοπά•ια που κλε(νουν μό
να τους, όπως αυτά των Atari, 
ενώ στην nίou πλευρό φαίνονται 
οι δύο Ούρες, το ανολονικό 
ίnιcrracc κοι η θύρα Centronics . 
Διν υnάι>χει ΚΟΙιιό οχε·ηκή επι
νοοι'ή, αλλό είναι Ιιόλλον απίθανο 
να ιις μnεpδέΨετε, ιιια και είναι 
εντελώς διαφορετικές. Ας ξεκινή
σουμε όuuς να τις εξετάζουμε με 
τη οrιοό. 

ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 
INTERFACE 

Ι Ούρα, ουι~ που είναι δε
ξιό όταν βλέπουμε ιο Plus 1 οπό 
nίw, τυΙtικά ονοφέρετοι οον μια 
θύρα νιο σύνδεση των joysticks, 
αλλά οι εφαρμογές που μπορεί να 
εξυπηρετήσει είναι στην πραγμα
τικόιηιο αρκετά πιο πολύπλευρες. 
Πρόκειται στην ουσία νιο ένα 
lnter•face tιετοτροπής αναλογικών 
σημάτων σε ΨΓ\ΙΗΟκό (ΛDC). Δέχε
τnι δηλαδή ηλεκτρικό σήμοτο, εύ
ρους οπό Ο tως Ι,θν, το οποίο 
και ποριστόνει ως ορι0μητικές 
πληροφορ,ες εύρους οπό Ο έuς 
256 (θ bιιs). Κοτό nιινέnειο η 
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διακριτική ικανότητα του inter
face φτάνει το 0,007V. Αξίζει νο 
σημειωθει ότι τα νούμερα που ~ι
νει τελικό το interface εκτεί
νονται από το Ο έως 65280, σε 
βfιΙιοτα των 256, έτσι ώστε να μην 
δημ ιουpγούνται προβλήματα 11 ε την 
BBC BAS!C . Η μέθοδος αυτή επι
τρέπει, όπως καταλαβαίνετε, τη 
μετέπειτα αύξηση της διακριτικής 
ικανότητας του interface έως το 
16 bit~. με τη χρήση όμως άλλου 
ολοκληιχ.ιιιένου. 

Το Plus 1 μπορεί νο uποστη
ρίtει γενικό 4 εισόδους τουτο
yρόνως, που μπορεί να κοτσλομΒά
νονιοι οπό 4 χειριστήριο παιχνι
διών (paddels) ~ 2 joysticks ή 4 
πηγές τόσης ονεtάρτητο από το 
ε'δος τους. Όnuς είπαμε κοι πο
οοπάνω, το ~nterface είναι απο
λύτως σιrμβοτό μ ε τ η γ λώσοο του 
υπολονιοτ~ και, κοτό συνέπεια, 
ό,τι κι ον του έχουμε συνδέσει 
ιιιιορούιιε να πληροφορηθοι!με την 
κατάστασή του με οπλές εντολές, 
όι1uς η ADVAL ( n), που επιστρέφει 
έναν αpιθιιό που αντιπpοαιπεύει 
την τάση στο κανάλι (η), εν~ η 
AOVAL (ο) διαβόζει την κοτόστοση 
των κουμπ~ν τuν joys~icks (πρό
κειται νιο τα παοlννωοτο fire
buttons). 

Όσον οφορό τη λε ι τουργ ίο 
του ιnterface, αξίζει καταρχήν 
να οχολιnατεt η σχετικό χαμηλή 
του ταχύτητα αιην επεtερνοσίο 
τuν δεδομένων, η οποίο συνκεκpι
ιιένα είναι 10 msec σνό κσν"λι 
(το διόΒοσιισ των καναλιών νLνε
τοι με τη σε~pό οπό το 4 πpoc το 
I ). lόν λο~nόν χρησιμοποιούμε 
και το 4 κανάλια, Οο έχουμε χοό
νο aπόκρισης 40 msec, ταχύτητα 
που δεν είναι ιδανικ~ νια 
real-ιime εΦΟομογtς. Στον πίνοκο 
1 φαίνονται οι εντολές που ελtν
χαυν το σν θο διαθdζετοι κάποιο 
κανάλι~ όχι, έτσι ώστε νο μην 
σnσταλιtτοι άδικα χρόνος και νο 
βελτιώνεται η ταχύιητο του ου
οτήιιατος. Όλο το πσοοr.άνω ισχύ
ουν ιιόνο νιο real-time εφοpμο
νές, νιοι( οι space inνaders δεν 
φημίζονται νιο τα οοτοσπιοία ον 
τονοκλοστικό τους και κατό οuνέ
πιισ το interface θα αποδειχθεί 
110λύτιμο στον ιερό ονώνο εναντί
ον τουr. 

Και κότι ακόμα. Το εύρος 
τόαεων που διαβάζει το interface 
Οο μnοp~ύcε να ε(νοι κnι λίνο 
πιο μεγάλο, χωρίl' αυτό ~t3σια να 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
•ΓΧ16,0 οΒΛνει όλο το κανάλια. 
•FX16,1 ανάΒει το κανάλι 1 και 

σΒήνε ι το κανάλια 2 ώς 4. 
•FX\6,2 ανάβει τα κανάλια 1 και 

2, σβ~νει το κανάλια 3 
και 4. 

.rX16,3 ανάβει το κονόλιο 1 ώς 
3, σβήνει το κανάλι 4. 

•ΓΧ16,4 ανάΒει όλο το κανάλια. 
•ΓXI/,n διακόnτtι τον κανονικό 

κύκλο και διαβάζει το 
κανάλι η. 

nηιια ίνι ι όιι το Οε~Jροuμε ενοχλη 
ιικn μικρό. Το εvχειοίδιο τοιι 
Ρlιιs 1 npοτε(νει λύσεις όnwc ο 
διαιρέτης τόσης ή η χρήο~ της 
τάσης ανσφοpός (VREF), που λύ
νουν μεν σε κnποιο Βαθμό το πσό-



βλnμα, αλλn εις Bnpoς της ακοί
βεισc στο αnστελtσμοτο. 

ΟΙ ΕΚΤVΠΩΤΕΣ 

Η σοισ εpή θupo του Plus ι, 
όnwς το βΜnοιψε οιιό πισι.ι, ΙΙΡΟΟ
ptζr rσι γιο εκιυιιwrtς. ιlρόκειται 
νιο i~t~rfδcP συμβατό με Centro-
n ics και ό11ι.ις δηλώνει κο ι το εν
χειρ ίδιο ιου Ρ1υς ι, καλό θα εί- . 
ναι νσ βrβ<ιιwΟι:ί τr ότι σ εκτ•Jnu
τής που Οtλετc να χοησιυοποιήοε
τc μnoprl να συνrογσστεί υε το 
σύοιπμσ ;:σι ότι ιιnορεί να <ατα
ακευαστrί το σχετικό καλώδιο, 
πριν αποοaοίαετε οποιοδήποτε σ
γοpό (υπόρχουν α~λυτικές nλnΡΟ
οορ(ις νιο το τι κόνει κόθε επα
φή γ ι σ όοοιιζ rιοοτ ψούν να κατα
σκευόσοιιν το καλώδιο μόνοι τους). 

·στον η σύνδr.ση ολσκληpw
θεί, Οσ nptnει νο θέσετε σε λει
τουοvίσ τον rκιυιιωτ~ και μετό 
τον υπολογιστή. Για νο σταλούν 
οι χαοοκτ~ρι:ς που ι:ιοόvετε οπό 
το πληοτοολόνιο στον εκτυπι.ιτή, 
σvτι της οθόνης, θα πρέπει να 
δώοιτι ι ην εντολή νου 2 ή CTRL !I, 
ενώ νια το ανιίστροφο θα nοέπει 
να χρηοψοποιr\σετr. την νου 3 ή 
CTRL C. 

ΠΙΝΑΚΑΣ2 

.rx3,0 εκτυπωτής και οθόνη. 
•Fχ3, 1 Ο εηυιιωι~ς ιιόνο. 
•ΓΧ3,4 οθόνη μόνο. 
•FX3,6 ούτι εκτυnωτ~ς. σUτε οθό

νη. 

Νtσι.ι των ινιολ~\ν rou πίνακα 
2 καΟορί(ιιιιιιι ιιpο~ tα ιιού θέλου
μr νrνικά να "nηνοlνουν'' οι ει
σονόιιι-vοι χαpαι.τ~pες. το Plus ι 
προσψfpι ι όιιι.ιι: • σι ιιαpοπέpο δυνσ
τότητι:ι; στον χρήστη. Αν, νια nα
ΡCiδει vιιn, tχσuμε ενεργοποιήσει 
τοuιοχοόνως την οθόνη και τον 
εκ τυι:ι.ιτ~, μποpαίιιε utoω ε ι δι κών 
ενrολίιν νιι ηηοφύγοuμε την απο
οτολ~ ενός χοnnκτΛοα ελέγχου που 
θσ tχει απrυκrσίσ σποτελέσμοτο 
τόσο στον rκruπιιιή, όσο και στην 
οθόνrt. 

Η εκτιίπι.ιοη v lνεται μέσω 
ενός εσιιιεnικοιi bιιΓfer, όπου κο ι 
αποΟηκειίονισι ιιpοσωpινό οι χαρα
κτήρες ιψι ν σταλούν στον εκτυπω
τή. Κσι ι:οο\ δίνεται πλήρης ελευ
θερlα, μια κιιι μηοpούμε είτε νσ 
σδcιόσουιιι όλους ιους buffer του 
συοτήματοr. ((SCAPC), είτε vo α
δcιόοουιιι ιrΛνιι I'Jν t•ιrr,.r .,." ε-

κτυπwτή (•Fχ2ι,3) ή οκόuο και να 
:μποδlσουιιε το όδειοσμa Ίι.ιν bυf
fer, ποιι vtνεται utoω ι:SCAPE, με 
rην εντολή .rΧ23Ο,ι και να το 
εnιτρtψουμc και πόλι με την εν
τολή .rχ230,0 (μπορεί όλο αύτό 
νσ μοιά(οιιν ·•nολυτtλειει:", αλλ6 
δεν εlναι). 

Τ Α CARTRIDGES 
~την πόνu επιφάνεια του 

Plus Ι βρ!σκονται, όπως εlπaιιc 
και προηγουμένως, οι δύο θυρίδες 
νια εμβuωαιοιίμενες RO~i. Σ· αυ
τtς ιιποpούν να συνδεθούν πσιχνί
δια, ρουτίνες ή κοι διΟQοοετικές 
γλώσσες. Η λειτουργία τους στη-

ρίζεται σε δύο διΟΦοοετικές με
θόδους, τα αρχείο ROfo\ και τις 
σελίδες RON. Οα τις εξετόσουιιε 
με τη σειρά. 

τα αρχείο Rο~ι μοιόζουν με 
το οίrοτ rtμα αnχr. (ων γ ι α κασέτες, 
ιιόνο η ου ε ι να ι ηολύ τοχύτεοα. Η 
είσοδος στο αρχείο (nou μπορεl 
να πtpιf.χει κάποιο παιχνίδι ~ 
poυr(νr.r,) γ[νrτοι uε το όναμμα 
rου uιτολογ ιστή ή πιέζοντας τα 
πλ~κτpn CTRL BREAK, ενώ νια νο 
βγείτε θα πρέπει να πιέσετε τα 
CτRι ΒRΓΑΚ κοι, uετό από ένα 
δευτερόλεπτο, το ΞSCAPf. Ι~ποοεί
τε να χρησιμοποιήσετε εντολές 
όnuς ·CAT, LOAD κοι CΗΑΗι, που 
λειτουργούν όπuς στο σύστημα ορ
χείι.ιν νιο κασέτες. Δίνεται επί
σης η δυνατότητα να χρησιμοποιη
θούν εναλλακτικό τα δύο συστήμα
τα αρχείου με τις εντολές •ΤΑΡΕ 
κο ι • RON. Αξίζει να ση με ιωθε ι 
ότι, όταν υπάρχουν δύο carlridqes 
ουνχοόνως στο σύστημα, ενερνο
ποιημtνο θα είναι το cartridge 
παι 11ι>ίσκcτοι πιο κοντό στον χrr\στη. 
Για να χοηοιμοποιήσετε το ~εύτε
ρο, Οο πρέπει να πόρετε κατάλογο 
των αρχείι.ιν μέσα στα cartridqes 
(εντολή •CAT) και στη συνέχεια 
να κάνετε C~AIN του aρχείου που 
βρίσκεται αμέσως μετά το !ΒΟΟΤ 
του συγκεκριμένου cartridge. 

Οι σελίδεc Rα~ περιέχουν 
συνήθως dλλες γλώσσες (L1SP, LO
GO, κ.λn.) και τοποθετούνται 
στις ίδιεr, διευθύνσεις που κοτα
λσμβόνει η OASIC ROt-1 (&8000 έως 
COOO), την οιιοία και αντικαθι
στούν. ·rτσι διν καταναλώνεται 
ποpοπονlσιοc χώοος αιιό την RΑ~Ι. 
·οπως κοι στην προηγούμενη πεοί
πτωση, ενεργοποιημένη θο εtνοι η 
νλώσσο που βρ(σκετοι πιο κοντό 
nτο nληκτρολό•,•ιn γ,οι, γιο νο 

χρηοψοποιήσουμε οποιοδήποτε aπ 
τις δύο ή κοι την ενσwuατι.ιμένη 
στο σύστημα, θα πρέπει να χρηοι 
μοηοιήοοuυε εντολές του τύπου 
•LlSP ή •BASIC. 
ΤΕΚΜΙΙΡΙΩΣΗ 
- ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το Ρ1υs ι συνοδεύεται σιιό 
ένα εγχειρίδιο 20 περίπου σελί
δι.ιν, που πεnιέχει όλες τις ονον
καίες ηλnοοιοορίει; νιο όμεση χοή· 
ση του συοτήυοιος, χωι>Lc όμι.ις 
και να μπαίνει σε πολλές λεπτο
μέρtιες. Καλό θα ήταν να περιει
χε και κόnοιες εφσpμογές, ώστε ο 
επίδοξος χpή(1της να μυηθεί πιο εύ
κολο στο 'Ίιυστικό" του συστήμα
τος. 

Κοι φτόνουμε στο τελικό ε
ρώτημα: εξυπηρετεί το Plus ι τις 
ανόνκες νιο ιις οποίες σχεδιά
στηκε; 11 αιιόντηση, νιn μας του
λάχιστον, εlναι καταφατική. Μέσι.ι 
αιιιού, ολλό και τ~1ν P1us 2 και 
3, μποσr.ί κανείς να ονοπτύUι 
ένο ούοτηιια που vo ικονοπο ι ε l 
τις ιδιοίτερές του ανόγκες, χω
ρίς να είναι αναγκασμένος να 
πληρώνει και νιο δυνατότητες που 
δεν σκοπεύει να εκμεταλλευτεί. 
Αnουένει εντούτοις να ξεκαθαρι
στεί ον τα επόιιενα Plus (που θα 
προσφέρουν npόοβοοη σε driνes, 
δίκτυα, κ.λπ.) χpειόζονtοι το 
Plus ι γιο νο συνδεΟει με τον 
υπολονιστή, ή θα μπορούν νο συν
δεθούν κοι απευθε(σς. Αυτό που 
μέχρι στινιι~ς ννωp(ζουμε rίναι 
όιι, νια να οuνδι.θούν, έχουν 
ανάγκη ιιια απ· ιις θύρrς νιο 
cδrtridqe ιου Plus-1. Αξίζει tέ· 
λοc νσ σημcιι.ιΟεί ότι ένα οόοτημα 
η ου θσ αιιοτrλεl ται οπό τον Ε1 e
ctrorΙ και όλο τα Plus θα κοστί
ζει τελικό ιιερισσότερο οnό τον 
BBC. 

Το Ρlιιs ι κοστίζει (το καλό 
πόνrα στο τέλος ... ) 1ι .900 δρχ. 
και ro βρήκαμε στην αντιπροσι.ιπίο 
του υπολογιστή 'ΆΞ:ΑΡΛΙιΣ Α.Ε. ". 
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Η 
ιιετΟΦορό κλοσιχώlι λογοτεχ
νικών έρ~ν στην κινημοτο
γpσφική οθόνη έχει πολλό 

noo Ιλι\ιιοτο να ονrιμετωn,σει. Σε 
οντιθεση με τις συνηθισμένες 
ταινίες, όnou ο θεnτής aπλώς 
~οίνει nν το θέαμα τον πείθει 
κσι ιιόνο, στην περίπτωση των uε
τοnσοών, η κρίση θα εtνσι πολύ 
ηιο αυστηρή. Ο θεατής έχει ή~η 
unόρξει ανnγΥώστης και έχει σχη
μ•Jt(σει uέσα του κόπσιο εικόνn. 
Όσο θα δει λοιπόν, θσ πσέπει 
όχι μόνο να τον πείθουν, ολλό -
το σημαντικότερο - να μην προδί
δουν και τις εντυπUσεις που έχει 
ήδη σχηματίσει. 

Το πΡΟΒλήματα συτό, που έ
χουν να κόνουν ιιε το ύφος. την 
οτιιόοιοσιρο και την πλοκή του έρ
γου, εμφανίζονται όλο και πιο 
δύσκολο, όσο το έργο ννωρtζει 
πλατύτερη διόδοοη. Γιο να ανana
ροστήσει κανείς στο πανί, νιο 
nορό/iεινιιο, την εnαρχιnκr\ οτιιό
σnοιρο της ">'οντόμ '\πο8ορi" ι\ 

τον aριβισμό στο "Κόκκινο κοι 
το Ι·~ύρο" θσ notnε ι όχι μόνο να 
σκεΦτεί πολύ, ολλό ~οι νο εLναι 
έτοιuος νια οξεία κριτική. 

Στην :ιεpintωση του "1984", 
του Τζώpτζ Όργουελ, οι δυσκολί
ες ον και έχουν κοινι\ πηγή με 
τις προονΟΜεοθείοες, οποιτούν 
δι~ετική μεταχείριση. Το Ί98~" 
δεν διακρίνεται τόσο νιο τη λε
πτή ~χογρσφία του (ον και υπάρ
χουν και τέτοια στοιχείο σrο tρ
vol όσο νια την ένταση •σι το 
ιιένεθος του μηνύματός του. Ο 
συγγροιιιέας λέει κσnου ότι το 
μέλλον ιιnορε' να ποροστσθεί σον 
μια μπότα στο πρόσωπο του ανθρώ
που. Η ΚLνηιιατογροφική μετο••οικi 
του έργου λοιπόν θα πρέπει κο
τό τη ννώμη μας τουλόχιστον -
'ο αποδίδει πιστό αυτή οκριΒUς 
την αίσθηση, της μπότας. 

Αλλό ας δούμε καταρχήν 
?ε συντομίn την υπόθεση του 
έσνου νιο να ~οlνουμε στην σuνέ
χεισ πώς ουτι\ nορουσιόστr,~ε. 

θοισ~όυαοτε λοιπόν στην 
uελλοντιrr\ εnoxr\ ... του 1984. Ο 
•όσυος είναι χωοισμένος σε τρία 
ολ~nλοσ~ορσσσnuενο στρστόπεδn-

κρότη. ro ένα σ,_• Q<!Τι\, η .υρσ

σίσ, βρίσκεται κό~ οπό την ο~ό
λυtη εξουσία τσ<.ι '·lεγόλοv Αδερ
φού, η οηοίο (71Ιiνει να Οεωοεί tnΟ\Ο
στστικri εκδήλuοη axcjμo κοι μια τυχαίο 
σκt~η του πολίτη. ro tρvo '"000-
<nλαιθεί τη στοδιοκι\ σuνειδητο
ποίrιση του πολίτη Σμίθ, τ~ν ιιε
τfπειτο εr.έονεσri του κnι την τε
·'·' κή τιιιwρ{α. " Οτα" οι ~στnnτολ
τικοί ιιηχονισμοί ολοκληρ<'J<Ιαιν το 
Ι.~νο τους ο Σμίθ θσ έχει.όχι μό
νο συνειδητσποιηοει ότι κόθε 
οπόnειρσ σvτίδσοσ~ς είναι ονώπε
λη. nλλό θσ έχει χόσcι ~οι κneε 
διόθεοη νιο •ότι τέτοιο. Σε κά
ποιο σημεlο του έργου λέγεται 
χαοοκ τηρισrι r.ό ότι ··ο άνθιχ;πος 

χόνει ΙΟ παιχνίδι πριν καν vεν
vηθε ί ... ". 

Και δημιουρνε{ται τσ ερώτη
μα: Ι'ώς ΟΙ1Οtυπ~ηκαν όλο αυτό 
στ~ν ταινία, τι τονίστηκε και τι 
χόΒηrε και σε τελικri ανόλvση πuς 
"διόΒnσε ο σκηνοθέτης το βι-
3λίο; 

Η nρωτη και πιο επικίνδυνη 
r.ογ ίδσ ή τον ουτ•i της !t:X'>!O~oy!
~ς. Ιιο ποσουσιnοτεί δηλσΜ tνΙΙς 
~τουριστικός κόσμος uε ο~ο
στοόπτοντο τεχνΙΙλονι<.ά κοτοσκευ
όοιιστα. που θα κυριαρχούν στην 
εικόνα ιης μελλοντικής <nθημερι
νότητας. Και όuιΙC όχι. Ο κόσμος 
του "1984 • είναι ένσς κόσμος ι?θο
Ρός ~σι εξαθλίωσης, το πόντο tί
νοι οπποχnιωυένα ~οι οόnιn. Οι 
οθόνε~ σπόνιο λειτουργούν . το 
κaτασκοπευηκό υ ικρι\<rιιvο QIOι ν• ιν
τοι ολοκόθσρο, το όργανο βασανι
σμού θα μnορούσον κόλλιστn νσ 
αποτελούν tξ~πλισμό του περοσut
νd..ι σιώνσ. 

Η δεύτερη παγίδα είνα~ aυτό 
I'!OU οvουόζετσι •μελό". 'Jo διαΒα
στεί δη~σδfι το έovo-oav va επρό
•ειτο νιο υισ οπλή tβΙtικ~ ιστο
οlα. που "<όποιοι" δrν αιοfινουν 
να ε(ελιχuεί όπι.χ; θα έπρr.πε. Το 
έργο σvτίθετα nσοauσιόζrι το 
ΕC'J(ιΙΗΚό ινtεριιένtζο ~ν ΠC'J(ιΙtΟγω
νιστών σον μια οπλή εκδήλωση της 
mυσ~κής τους τόσης νιο ελευθε
ρία, σον μια επσvοστατι~ή npόξη, 
ον θίλετε. 

Η τρίτη και τελευταίο nανι
Όο είναι ο '.J(J.!!!!I!~S· •ιa προβλη
·ιει δηλαδή το κεντρικό nοόαιιπο 
του έργου σον ο aγπτnυόχ~τnr ή-



Υπό το Βλtιι~ια tou Ι•lεγΠ.\ου Αδελφού . . . 

ΤΟ ΦΩΤϋΓΡΑΦIΚU ΥΛΙΚΟ ElNAl 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ τΉΣ ETAlPlAΣ fΛΚΕ 
Α.Ε . 

ΡωCΙς , ο aρνητής των rιάντων που 
έρχετο~ σε σιίνκρουση ιιε την κα
τεστημένη τdξη. Αντίθετα ο Ουίν
στον Σιιίθ &ίναι ένας κοινός άν
θρωπος, όχ~ όμως κο~ απλός, που 
δεν επ~θuμεί τη σύγκρουση, οδη
γείτο~ σ· αυτήν από τα πρόγμοτα. 

Καταλήγουμε λοιπόν ότ~ το 
έργο δεν την "ηάτηαε" πουθενά. 
θα μπορούσε βέβαια κανείς να 
μειιΦιμο~ρεί για ορισμένες σκη
νές, όπως aυτή του τελικού βασα
νισμού στο δωμάτ~ο 101, που στε
pεlτοι της απαιτούμενης ένrασης 
και δικαιολόγησης, μια και πt
ιοτε ι κάπως ξεκόi)(IΧ.)tα, αλλά παρ· 
όλο αυτό πρέπει κανείς να ανο
γνωοlοει ότι το έργο δεν προδί
δει το όραμα του συγγραφέα, 
πράγμα που είναι και το πιο ση
μαντικό . 

Από πλευράς διανομής, το 
"1984" ευτύχησε οναμιοισβήtητα. 
Τόσο ο Ρ. ~Ιπόpτον στον τελευταίο 
του ρόλο σον ανακριτής όσο και ο 
Τζών Xdpτ σον Ουίνστον Σμίθ απέ
δωσαν π ιστό το κλίιια της τα ι ν Lος. 

Και κάτι τελευταίο. Εντύπω
ηη μας κόνει ο στόχος των ιιολυά
ι•ιθμων κειμέν~)ν και κnι τι κών ιιου 
έχουν δημοσιευθεl τον τελευταίο 
καιρό, που εν ολίγοις σuνtστατοι 
f!tO νσ συγκρίνουν την εποχή ιιας 
ι ι ε αuτ~ν του "1984" και να δια
πιστώνουν ομοιότητες και δια~ο
ηές. Αν ζούσε ο Όργουελ, nou 
θέλησε να κατοννεLλει τη δυνα

τότητα και μόνο ιι ιας τετυιας ε
ξέλιξης, θο έι?ρι ττε οπωσδήποτε . .. 
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Οι μαιοpοι ιι.ιιμβοι, ιδώ fiHΙnlfιnχoι>• σι Ιltσιι.; 01tcιtι ι α μαιιpα λDμμdrια 11Df·V ι η~ Ι(ί\ηιτη. ttτ;J 01 
dt11tJ'OI σι OλUλiQflλl.., n,,,..._ 61tόf tίnu, ttcιpd ιων λιιικώ~ \'(1 .ιιαΑ:'ΟΝ' Οι αιιrtχιι 6mil\ 
J'f'Ι1'ψμf.ς n~ιιιιφισιυι.\ ι ι~ ι ''ΟλλCΙλιιι<ί\ •·όμψt Λη·ι)οιι.., tωι· μαιΊpω-r "'"'οι αιιλlr; ανrιοτοιχΟiιr 

nι ι•fιμψι ι; λ tί'f/Oll .., ιωv λtι,ΜiJν, Οι Ιηπι.i:ι; διιιιι.ιλΟJψl.'vι, nημαiι•οιι~ "'"'ήσcι..; nou, ''01 μr..ν • ιοιριd 
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ι.ιι.ιr,(}rιμtι·ο αf· ιινrinιι)η ιυtflλι}. Το ovd}.oyu ισχιjιι και 'I'" tΙςanλt, διtJAfA'Qμμl.ι•rx; ypο,ιφtι; nοιι 
ιιιψιnιούv -rulfιιι.t.- .. ιtλi{ι CΙ\'ttλανιιΗλiς λtνήαιι rων λrιικών 

Του Πdνου Κο.pιηιιώpyη 

Σ 
το προηγούμενο τεύχος ειχα
με αnοτολιι~σει ιιια συ νοπτι
κ~ παρουσιαση του Βασικού 

σκακιστικού αλγόριθμου, του σκε
λετού, αν προτιμάτε, ενός προ
γράμματος που ηα(ζει σκάκ ι. Κά
"011 ιπn r•t"'n τοιr λονικού δια
γn(ιμμιπος "ΛΡΙΜΙiΗ- 1 " , κάνει την 

44 ΡΙΧΗ 

εμφάνισή της μια αθώο ταμnελ(
τσα . Γράφει: "Βαθμολόγησε με Β Ι ". 

Στην nρογματι κότητ~ πρόκει
ται νια μια ακατανόητη επιγροφή 
κρεμασμένη έξω από τη σκοτεινή 
σπηλιά του ••• Μι~ταυρου. Μέσα 
στη σπηλιό , διαδροματιζονται τό
σα νεvονότα , nou μόνο ο (διος ο 
Μι~ταuρος θα μπορούσε να τα πε-

"λιτό πού ν· αρχίσω και πού να 
τελειώσω ; •<ρώτησε η Λλ!κη το 
λαγό.« · Αρχισε από την αρχή και 
σuνέχισε μέχρι το τέλος. Μετά 
σταμάταΜ της αιτάντησε εκιίνος. 

Σίγοuρα ο σοφός λαyός, όταν 
τα έλεγε αuτά, δεν είχε uπόψη τοu 
το πρόβλιιιια τοu Θησέα στο 
λαβύρινθο. Μα κι αν εγνώριζε το 
μύθο, πάλι Οα είχε δώσει στην 
Αλίκη την !δια συμβοuλή. Γιατί 
όπΦς ήρθαν τα πράγματα, αποδε ί
χτηκε ότι το πρόβλημα ήταν 
πιο έντονο για τον ... Μινώταυρο, 
παρά για τον Θησέα! 

ριγρόψει . Γιατί μόνο vι αυτόν 
ισχύει στον λαΒύρινθο η συμβουλή 
που ο λανός t&ισε στην Αλ(κη ό
ταν εκε(νη θέλησε να του εξιστο
ρήσει τις πεpιπέτε ιές της. 

Από το βnθος της σπηλ ιάς 
πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμ ε ν ια 
να δημιοuονήοουμε το 81, αφού 
πρώτα θα tχουμε ορισει μια 
"πρωτογενή" διαδικαα(α αξ ιολόγη
σης νια κάθε "τελική" θέση, στην 
onoιn θα μπορούσε να μας οδηγ~
σ ε ι η σκακ ιστική ανάλυση, Το 
σχήμα 4 αποτελε ( απαραLτητο βοή
θημα ν ια κάτι τέτοιο και ε(να ι 
σινουρο πολύ πιο διαφωτιστικό 
από το σχήμα 2, που μας ειχε ~
νει χρήσιμο στο "βασιλ ικό Προνό
μιο• (σκακιστικός προγραμματι
σμός , τεύχος Νο 4). 



Το πρόβλημά μας εlνα~ να 
αnοδΟΟουμε στην κ(νηοη Ι wν 
μαύρων τη βαθμολονια 81 που της 
αρμόζη. Η οξ~ολόγηαη αυτή θο 
βασlζεται αναγκαστικό στην αξιο
λόγηση των "τυπικών" απαντήσεων 
Κ, Λ, Μ, Ν καυ Ξ των λευκών. Την 
"πρωτογενή" βαθμολονlα αυτών των 
κινήσεων βα επιχειρήσουμε τώρα 
vσ ποοσδιορ(σουμε με θόση την 
"ελευθερlα κινήσεων• που συνεnό
νεται η καaιμιό τους νια τους 
δ~ο σντCπαλους. 

Στην κCνηοη Κ, όπως ~οινε
τnι και στο σχΛuα. δεν υπόοκει 
νόμιμη απάντηση. 'Αρα η Κ δημι
οuργεl κατάσταση ΠΑΤ ή ΜΑΤ και 
βaθμολονειται αντιστσιχο με 0,01 
ή 1. Η υπορουτινα CHECK έχει το 
~όνο στη 8έσn θ, νιο να μας πε~ 
τι οπό το δύο συμβαlνει. Αν πρό
κειται νια ΠΑΤ, τότε η κ βαθμο
λονειται με 0,018 και δεν εlμο
στε τότε σε θέση να aξιολογήσου
με αμέσως την κίνηση Ι , νιατl 
δεν γ~ρlζουμε ακόμα τις βοθμο
~ονlες που αντ~στοιχσUν στις 
υπόλοιπες απαντήοε~ς Λ, Η, Ν και 
Ξ. Αν όμως διαπιστωθr.l ΗΑΤ στη 
θέση θ, τότε μπορού~ιε σνεπι(!)ύλσ
κτσ να τερματίσουμε τη διαδικο
σια και να αnοδόσουμε στην Ι τη 
βaθμολονlα Β1 •-0,99ΧΙ -0,99β. 

Βέβαια η Κ αποτελε( ειδική 
itεοlπu.ιση, όπuς εξ.όλλ('Οι και .η Ξ. 
Η Ξ εινσι κ(νηοη αντικανονική, 
και συνεπώς δεν fii10τcλεl εναλλα
κτική δυνατότητα των λευκών. θσ 
πρέπει να την αννοήσουιιε. Αν ό
μως ... επιμένετε, τη Βαθμολογού
με με -2 νια νσ οnαλλοvούμε από 
αυτήν οριστικό. 

Ο τρόπος που διαλέξαμε νιο 
να βαθμολογήσουμε "πρωτογενώς" 
μια •.• nonnδ 1 κlνηοη, έστω τη Λ, 
εlνσι ο εξής: Οι απαντήσεις στη 
ΛΙ εlνοι 4, οπό τις οποιες η μ(ο 
αντικανονική και οι 3 νόμιμες. 
θεωρούμε συuβοτικά ότι το πλ~θος 
των αντικανονικών κινήσεων πρέ
πει να πολλοπλοαιοστεl με 0,8. 
Κι αυτό, νιο να μην εκληφθεί 
σον ... νικηφόρο ένα ανώδυνο ΣΑΧ, 
που φυσικό θα περιόριζε σε ελά
χιστες τις νόμιμες απαντήσεις 
του αντιπάλου. Από την άλλη με
ριά, αν δεν κάνομε καμιά διάκοι
ση ανάμεσα στις νόμιμες και τις 
αντικανονικές τυπικές κινήσεις, 
το πρόγραμμα θα "θεωρούσε" σκιν
δυνο όλα τα ΣΑΧ ανεξα(ρετσ και, 
γενικό, θα υποτιμούσε το λεγόμε
νο "πλεονέκτήμα θέσης•. 

Έτσι λοιπόν, συμβατικό 
πόντο, θεωρούμε ότι υnόρχουν 
3•0,8Χ1•3,8 (!)τυπικές απαντή
σεις στη ΛΙ. Με τον lδιο τρόπο 
υπολονlζουμε ότι οι απαντήσεις 
στη Λ2 ε(ναι 3•0,8Χ1•3,8. Ακόμα 
υπdρχουν 2•0 ,8Χ2-·3 ,6 αντιδράσεις 
στην Λ3 και 0+0,8Χ?ο1 ,6 στην κι
νηση Λ4. Από όλες αυτές, η Λ4 
παρέχει τη μικρότερη ελευθερια 
κινήσεων στn λευκd, vιατι το 1,6 

Μια οιισιacnιιη\ βιλttωαη τη~ 
νnoρou'liνa~ CRECK, nou 

ιιaροιισι6σaμ& στο 
προηyο(ιμενο τεύχος, 

δημοCΝ\Jοuμc .:8ιίι σc ... 
Staιιdanl Basic; χωρlς 
πιρισσ6τcρa crx6).ιa 

ΥΠΟΡΟΥΊΊΝΑ 

CHECK-2 
Ττιν καλεί η εντολή 

GOSUB 1010. 
Δεδομένα: 1) Η ελενχόμr.~η θέση_ 

του βσσιλ ιό. 
2) Ο πίνοκσς-στ~λη 

Α(2β9), ~ηλαδh η 
σκακιέρα με τα πε
ριεχόμενό της . 

Ζητο~μενο το Τ. Συγκεκριμένο, 
Τ•Ρ όταν ο βοαιλιdς 
δεν απειλείται. 

111111 Κ•-Α(Ξ): Q• K+K: R•Q+K: β• 
R+K: Ν~Β+Κ: T•l: Ρ•Ρ: RE
STORE 

1J211 IS•4 
111311 IS•IS-1: REAO V,S: IF Α 

(Ξ+Υ)~Ν OR Α(Ξ+S)•Κ τΗΕΝ 
RΠURN 

1~11 Υ•Ξ 
IPSfl Y•V+S: IF A(Y)•fl ΤΗΕΝ 1~51! 
111611 lF A(Y)•Q OR Α(Υ)•Ρ ΤΕΗΝ 

RErURN 
1fl7fl IF IS >Ρ ΤΕΗΝ ΗΙ3g 
111811 IF P•R ΤΗΕΝ Ρ•β: GOTO 1Ρ2Ρ 
111911 Ρ•8+Ν: IF Α(Ξ+Ρ)•Ρ OR 

Α(Ξ-Ρ-Q)•Ρ ΤΗΕΝ REfURN 
111111 T•fl: REτURN 
111fl ΟΑΤΑ 8, 1,-8,·1,12,11!,-12, 

-111 ,19.9.-19. -9 ,21 • 11 • -21 ' 
-11 

εινσι μικρότερο οπό τους άλλους 
αριθμούς. 

Η βσθμολογ(α της Λ εξαρτά
ται όμως και οπό τον αριθμό wν 
"συμβατικών" κιν~σεων που υπόο-

χουν νια τα μαύρα, μετά την 
πραγμοτοποlηο~ της. Αυτός ε(νοι 
ίσος με 4+0,8Χ2 5,6. Σαν πρωτο
γενή Βοθμολογ(ο της κ(νησης Λ 
μπορούμε τώρα να ορ(σουμε τον α
ριθμό (1,6-5,6)/(1 ,6+5,6)• 
-ο ,555613. Όποια κ(νηση κι ον 
είχαμε να αξιολογήσουμε, θα δια
πιστώναμε ότι η βοθμολογ(α, που 
εξάγεται με τον τρόπο αυτό, κυ
μαlνεται πάντα ανdμεοα στο -1 
και το 1. 

Εφαρμόζοντας στη Η τη μέθο
δο που αναπτύξομε νια την κlνηση 
Λ, καταλ~νουμε στο συμπέρασμα ότι 
η Η οuνκεντρώνει (1,8-3,8)/(1,8+ 
3,8) •-0,357113. Γιοτ( υπάρχουν 
3,8 αντιδράσεις στην κ(νηση Μ, 
ενώ έχουμε 1 ,8 απαντήσεις στη 
ΗΙ, 4,6 στη Μ2 και 5,6 στη Η3. 
Ο αριθμός 1,8 ε(ναι μ~κpότερος, 
τόσο από τον 4,6 όσο και nπό τον 
5,6 και νι αυτό ακριβώς είναι ε
κεlνος που εμ~νίζετοι στον τύ
πο. 

Αντίστοιχα, έχουμε 1 ,8 
οπαντ~σε~ς στη Ν, ενώ 3 εινσι οι 
τυπικές αντιδράσεις στη ΝΙ. Άρα 
η πρωτογενής βαθμολονια της Ν 
εινσι (ση με (3-1 ,8)/(3+1,8) 
0.25β. 

Τώρα δεν μένει παρά να 
προσδιοp(σουμε τη μεγαλύτερη από 
τις βαθμολογίες των Κ(Ο,ΟΙβ). 
Λ(-0,5556β), Η(-0,35718) και 
Ν(Ο,25β).Οι 0,258 της κίνησης~ 
μας δίvουν τη βαθμολογία της 
1: θ1•-0,99Χ0,25 -24,7513. 

Το αρνητικό πρόσημο είναι 
απαραίτητο νια να μετατρέπονται 
τα μέγιστα σε ελdχιστο κι αντί
στροφα, ~όθε φοpό που αξιολογεί
ται μια κίνηση με βάση τη βαθμο

λονία που συγκεντρώνουν οι δυνα
τές αποντ~σεις του αντιπόλοu 
στην κίνηση αυτή, Γιατί, όπως 
εlχαμε τονισει και στο "Βασιλικό 
Προνόμιο" (Σκακιστικός Προγραμ
ματισμός, τεύχος Νο 4) μια κ (νη
οη είναι τόσο πιο καλ~. όσο χει
ρότερη εlναι η ... καλύτερη από 
τις δυνατές αποντ~σεις του αντι
πάλου. 

Εκεινος όμως ο μυστηριώδης 
συντελεστ~ς 0,99 οε τι άραγε να 
εξυπηρετεί; Ας δούμε τι θα αυνε
βαινε αν απουσ(αζε ο οuvτελεστής 
αυτός . Έστω ότι το πρόγραμμα 
tχει να επιλέξει ανάμεσα σε διό
~ορες κινήσεις, από τις οηοιες η 
μια κάνει αμέσως ΜΑΤ τον οντ(πα
λο. Ας υποθέσουμε όtι υπάρχουν 
και άλλες νικηφόρες ενολλοκτι
κtς κινήσεις που, ενώ οδηγούν 

Ρ ι χι ι 4~ 
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"tJ!oρσt" σε :~Ι\ Τ. χρειάζονται 
"χρόνο" νιο να το πετύχουν. Ή 
νιο να το πού~ε αλλιώς, κάνουν 
t1AT nε 2 ή ιιερισοότερες ηνή
σεις. Όλες ου cές τις νικηι~όρες 
επιλογές, το πρόγραμμα θα τις 
Ιkιθιιολογούσε μ ε 1 • θα ης θεω
ρού οι δηλαδή ισ6ξιες, ενώ δεν 
ε(νοι. t1ικρό το κακό, θα μου 
πει τε. Όμως ιροντοστε ι τε να noL
ζrτr σκάκι με έναν υπολογιστή, 
να σας έχει στριμ~ξει για τα κα
λό, •οι κάθε ΦΟοά . που tχει ΜΑΤ 
"στην κίνηση" να το "βλέπει" και 
οχr.δόν να το ... αποφεύγει. Γιατί 
συνήθως, σε μια παρτίδα, εκε(νος 
που έχει τη δυνατότητα να κάνει 
nμέΟι.Jς 111\Τ τον αντίπαλο, έχει κι 
ένα σωρό άλλες νικηφόρες κινή
gεις που θα μπορούσε να επιλέ
ξει. Οι πιθανότητες λοιπόν να 
ευνοηθε( οπό την τύχη η συνκε
κρψένη επιλογή ε ίνα ι ελάχιστες. 

Ακόμα 11ι0 εμφανές μειονέ
κιημα αποτελεί νιο το πρόγραμμα 
η απουσtο του συντελεστή, στην 
περ(πτωση που ο οντ(παλός του 
έχει το "πάνι.ι χέρι". 

Σε μιο θέση χαμένη, αντί νπ 
προτιμήσει μια κίνηση που nορα
τεtνει την παρτίδα, τα πρόγραμμα 
θα: .. διευκόλυνε ίσuς τον αντί
παλο, προσφέροντάς του ένα ΜΑΤ 
στα πιάτο! Ενώ η παρότοοη της 
παρτίδας θα δημιουργούσε πιθανά 
τις προUποθέαεις νιο μια αβλεΨία 
ή ένα λάθος οπό τη μεριά του αν
τιπάλου, με αποτέλεσμα η νίκη να 
αλλάξει διεκδικητή. 

Να λοιπόν σε τι μας είναι 
χρήσιμο εκείνο το ... δόλιο το 
Ο ,99. Όμωι;: nριν βγούμε αnό τη 
σnηλιά του Μινώταυρου, μένει ένα 
ακόμα σκοτεινό σημείο να Φωτί
σουμε. Πρόκειται νιο την πρuτο
νενή βαθμολογία μιας κ(νησης που 
προξενεί ΠΑΤ. Στην κίνηση Κ νια 
παράδειγμα (σχήμα 4) κάπως αυ
θαίρετο θεuρήσσμε ότι αντιστοι
χούν 0,01β. 

Δεν θα ήταν αλήθεια rtιo 
απλό, μια που το ΠΑΤ είναι ιοο
παλίο, νο το βαθμολογήσουμε με 
Οβ, αντί να μπερδευόιιαστι: με ε
κατοστά της μονάδος; Ψυσικά θα 
ήταν απλό . Δεν θα ήταν όμ~ις προ-

κτικό. Γιατί ότον το Ο ιιολλσπλα
σιαστεί με το 0,99 θα παραμεLνει 
Ο. Το πρόγραμμα όμuς θα πρέπει 
να ννωpLζει το ΠΑΤ "στην κίνηση" 
και να το αναγγέλλει. Γι' αυτό οοιεί
λει να το ξεχωρίζει οπό όλο tα 
άλλο ΠΑΤ που θα μπορούσαν να 
συμβούν σε δύο ~ περισσότερες 
κιν~σεις. Αυτό το τιετυχαtνουμε 
ιιε τους 0,01β, τους οnο(ους aν
τιστοιχίσαμε στις κινήσεις ΙΙΟU 
τερματίζουν όμεαα και πρακτικό 
I' j.α ... θεωρητικά ιΟόΠΟλΓΙ πορτ (
δα. Έτσι, το ΠΑΤ ''στην κίνηση" 
παίρνει -0,99ΧΟ,01 -0,0099β, εν~ 
κάθε "σρvοπορίο" κατά μια κίνηση 
( μια~ πλ~ρη κίνηση) σημαίνει και 
ένα νέο πολλαπλασιασμό με ιο 
-0,99. 

Λεπτομέρειες βέβαιο όλα αυ
τά. 'Ομι.ις λεπτομερείς πρέπει να 
είναι και οι 'Όδι1νLες" με τις 
οποίες ε(μαστε υποχρει.ιμtνοι νο 
εφοδιάσουμε ένα ιιρόγρσμ μο, ικανό 
να επιτελεί μια τόσο ειδικ~ λει 
τουργία, σον αυτ~ που έχουμε 
υnάlιη ιιος: Να πα(ζη σκάκι και 
κόπου-κόπου νο ... κερδίζει! 

[C U R R Α Η M_ !!II!S Ρ Ε Ε C Η 

SPEECH SYNTHESISER 

FOR ΖΧ SPECTRUM 

Ο Εύκολο στη χρήση 
fJ Απειρο λεξιλόγιο 
BJ 'Ηχος · ομιλία από την τ ν 
a Συνοδεύεται με ΕΛΛΗΝΙΚΟ • ΑΓΓΛΙΚΟ MANUAL 

SPEECH GAME «ΜΥSτιC TOWER" 

~ Φαvταστική σειρό nαιχνιδιων ήχου ομιλίας 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 · ΤΗΛ. 0311545 1167 
54 626 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



Μίcrοκάρτα: η πιστωτική κάρτα, για όλες 
σας τις ιnίcrοαγορές! 
Η Μιcπικιίρτα, μιο ακόμα από ης καιvοτομιε; τοu /l.lιcrob~ιe., 
ε(vαι μια υ~er J'ncιιc.lly πιστωτική κάρτα ποu δίνει στον ..:άτοχό 
της πολλf.ς διινατότητcς. 
Όλcς σας οι ιηίcrι)(~yορές σc uπολοyιστtς. πcριφcρcιa..:ά, ..οfι 
wnrc. σιινδρομt.ς clιJh, δίδaκτρα σχολών ηλεκτρονι t.;ών ιιπολο· 
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ταστιηιατα. clιιh και σχολές. 
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Ε 
ίνοι πόνιο τακτική των κα
τασκευαστών κομπιούτερ να 
δημιουργούν πολύ θόρυβο γύ-

ρω οπό ένα νέο τους προrόν, χω
ρίς - δυστυχώς - αρκετές φορές σ 
ίδιος ο κοιιπιούτερ νο αξίζει τέ
τοιες τιμές! Στην nερίnτωσn του 
AHSTRAD φαίνεται ότι ειναι από 
το μηχαν~μοτα που θα προκαλέσουν 
θόρυβο λόγω της αξίας ~ους και 
όχι μόνο εξαιτίας της διοφ~μι
οης, Ας σταιιατήσουμε όμως τις 
υποθέσεις, νια νο δούμε ον ο AI~
STRAD δικαιολογεί την αισιοδοξία 

νια το μέλλον του - και τα χρή
ματα ν ι ο την ον ορά του ... 

ΤΡΙΑ :tE ΕΝΑ 

Όπως δείχνουν κοι οι φωτο
γραφίες, η κεντρική μονάδα του 
κομπιούτερ περιλαμβάνει ένα εν
σωματωμένο κασετόφωνο νια aποθή
κευση των προγραμμάτων μας χωοίς 
ανάγκη επιπλέον ογορός και σύν
δεσης άλλου κασετοφώνου. Ακόμη, 
στσv κομπιούτερ περιλαμβάνεται ένο 
έγχρωμο ή μονοχρωματικό μόνιτορ, 

ώστε να είμαστε έτοιμοι νο "Βά
λουμε την πρίζα" κο ι να ξεκινή- _ 
σουμε - χωρίς πρώτο vJ διαφωνή
σουμε με τα ιιέλη της οικογένειας 
που προτιιιούv τον μονόλογο των 
τηλεοπτικών καναλιών οπό τον 
διάλογο με έvσν κομπιούτερ ... 

Αυτοί που έχουν ήδη πείρα 
στους κομπιούτερ θα αρχίσουν να 
Ψάχνουν το κουτιά ενανωνUως, νιο 
να δουν ov χάσανε κόπου το τρο
φοδοτικό ... Όταν κι ενώ, μετά 
τη μάταιη αυτή αναζήτηση, αnοΦό
σισσ να aρχίσω να διαβάζω το βι-





π 21 fV1sτRf\D CPC-464 
Βλίο οδηγιών, ονσκόλuΨα ότι την 
τροφοδοσ((Ι ιου κσιιπισύτερ ονο
λοιιΒόνει ένα ~nιrιλtον καλώδιο _ 
που Βνοίνει οπό το μόνιτορ! 
· ι:τσι σι οnοι τσύμενες καλωδιώ
σεις νιο να ξεκινήσουμε είναι 
cλόχιστες, noόvuo πολύ βολικό. 

Αφού ιιιλήσοιιc όμως νιο κα
λωδιώσεις, ος σταθούμε λίγο στην 
περιγραφή των διοΦόοων υποδοχών 
του CPC-464. Στrιν πία.ι πλευρά θο 
βρούμε πρώτο aπ· όλο τις υποδο
χές νιο τροφοδοσία και νιο σύν
δεση με το ιιόν ι τοp. Ακολουθούν 
δύο απολήξεις της πλοκέτος του 
υπολονιστή (edηe connector) με 
τις rνbείξεις PRINTER και FLOPPY 
OISC. Ο εκτιιπωτr\ς υπορεί να συν
δεθεί εδώ, εφ'όσον είναι του τύ
που Ccnιronics (nσρόλληλος), και 
μόνο nρόβληι ισ θο είναι το ιιη τu
nαnοιιlιιένο Βύσιια. 

11 Ούρα με τίτλο FLOPPY DΙSC 
αποτελεί στην πpάξη ένα πλήρες 
EXPA~SIO~ PORT που περιλαμβάνει 
τις γραμμές bιευθύνσεων και δε
δομένων, τις CPU κοθWς και όλο 
το σnαρα(τητα σήματα οπό και 
προς τη μνήμη ~οι την CPU. ~έσω 
αυτr\ς της θύpας είναι δυνατή η 
προσθήκη διοΨόοων περι~ερcισκών 
(π. χ. επtκτασrι μνr\ιιης, μονάδες 
1Ηοκοu κ.ό.). 

Ι~ιο υποδοχή τιiπου Ο 9 πόλων 
Μχεται δύο joyst ίcks και έχει 
τον ΧΟΡΟκτηρισιιό USER PORT. Εδι:ι 
μπορούμε να συνδέσουμε joystick 
8 Οέσεων (11.χ. τύπου ATARI), αλ
λά - καΟώς υnόρχει μόνο μια 
υποδοχή . πρέπει να κατασκευο
σθrL Ι>ιοκλόbωση, ον επιθυμούμε 
δύο jσysticks ταυτόχρονα. 

Η τrλευτοLσ υποδοχή του 
πίσω μέρους είναι ένα στερεοφω
νικό jδck των 3,5 mm, απ' όπου 

:ίΟ ΡΙΧ[L 

παρέχονται το σήματα ήχου νιο 
σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή. 
Περισσότερες χρr\σεις των παpαπά
ν~Ι υποδοχών πcοινσόιοονrαι σε άλ
λα σηιιε (α ι ου τεστ. 

ΕΣΩΤFΡΙΚι\ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΥΙΚΑ 

Το ενοωμστωιιtνο κοσετόcι.ωνο 
δ(νει μια ιδιαίτερη εμΦόνιοη 
στον AMSTRAD και ταυτόχοονο τον 
•άνει ... οοκετό μακρύ σε μ~~ος. 
Οι διαστάσεις Φτόνσυν το 58Xt7X7 
c~ δίνοντός του τον τ(τλο του 
μακρύτερου κοιιπιούτερ της ονο
ρός! Αισθητή είναι η έντονη αν
τ ίΟεnη των πολύχοωιιων πλήκτρι.Ιν 
με το σκούρο νκρί περL3λημα του 
κο~ιπισύτερ. Ίο πλήκτρα συτd εκτε
λούν bιόφορες ειδικές λειτουρνί
ι:ς, 11. Χ. CAPS LOCK, CSCAPl, 
ENHR, SΗΙΠ, ΤΑβ, COPY, OEl και 
CTRL. Το υπόλοιπο κανονικό πλήκ
τρο του nληκτρολόvιου έχουν 
ίδιο χρώιια με την κονσόλα και το 
ούιιΒολο επάνω τους είναι λευκό. 

Το πληκτρολόγιο είναι πλή
ρες ~eσνονικό πληκτρολόγιο τύπου 
ηλεκτρι κr\ς νιχ:ι·~ηχανής, ενύ 
υπdρχει ανεξάρτητη οuόδο πλήκ
ι~ν (keYPdd) με τα ψηφία, την 
υποδισστοΜ, ένα πλήκτρο ΠΙΠR 
κοΟWς και το πλήκτρο edit ' nQ. Σε 
σύνολο το πλήκτρα φθάνουν το 74 
και αποτελούν ένα πολύ λει τοιιρ
νικό Ηληκιpολόvιο χόρις στιc. 
ανεξάρτητες οιιάδες, το ... τειχl
στιο ENTfR και τους ζωηρούς χοω-

·μσιισιιούς ιων ειδικών πλήκτnωv. 
Η nάνω ιιλευρό του κοιιnιού

τεp περιλ~ιβόνει οκόtιη το πλι\κ 
τρο χειpισμού του κοσετοοοώνου, 
την υιιοδοχ~ της κασέτας, τον με
τρητή ταινίας κι ένα ενδεικτικό 
led λειτουργίας του κομπιούτερ. 
Ένα πολύ χρήσιμο ρυθμιστικό έν
τασης νιο το ενσωματωμένο μεγό
ΦUνο Βρίσκεται στη δεξιό 
πλευρό, μαζί με τον διακόπτη 0~-
0Fr. 

Tn ... tρι(ι 
n~ηΜτρολΟ• 
yιιι tόu 

ΛM'i'l RΛD 

Η rιictιtι• 
w>.(ωρό 100 

\>nο>ιον•ο•η 
.0,\I'(,IVfht 

οι ιcφιιc; 

rιιιοδο:.;:ι"' 
ιιιuιnοcπι( 

ΜΑτιU: ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ 

Λνοίνοντaς τον AI~STRΛO βλέ
πουι ιr ότι το εσωτερικό χ~ιρίζεται 
σc ιρ(ο κύριο τμήματα. Αυτά πε
οιλαιιβόνουν ανι{στοιχο το πληκ
ιρολόγισ, το κασετόφωνο και την 
κύρια πλακέτα του κοιιιιιούτερ. 11 
πλακέτα αυτή είναι αρκετά οραιο
κατοιι:ηιιtνη, λόνω των μεγάλων 
διοστόσεών της και των λίνων 
ολοκληρωμένων που χοησιμοnοιούν
τοι. Τα 64 Kbytes της RA'' υλο
ποιούνται με 8 chips του τύπου 
4864 (64KXIJ, ενώ το 32 Κbytes 
της RΛ" βρίσκονται σ· tνn chiρ. 

'Ό προηγούμενα ολοκλησωιιtνο 
βρίσκονται τοιιοθετr1ιιένο σr. βά
σειι-. όιιως ε π ίσης και η CPU ιιε 
την ULA CPU είναι ο ννώστός 
7 -80Λ, ι ι ου τρέχΕL στα 4 /o1Hl, η 
δε UlA (ιιε στοιχεLα ANSTRΛO 
40,HJJ) είναι εωοδιοσιιένη με ιιια 
ιιεταλλική ψιjκτοα που την ..• ανα
κουφίζει από τη ζέστη της πολ
λής δουλr. ιάς. 

Ι·Ιε την UlΛ ελαχιστοποιούν
ται το βοηθητικό λογικό ολοκλη
~ιένα, που θο χρειάζονrον νια 
τη λειτουργία του κομπιούτερ. 
Ηr.ρικές οιιό ης οριιοδιότητές της 
είναι ο χρονισuός, η δημιουργία 
χιχ.ιιιά ιuν κο ι η σπεu θείος ποόσ3ο
ση σι η uνήιιη (α<ΙΛ). Ο επεf,r.ργσ
στής οθόνης 6845 {CRT control
\er) r.{voι κιίοιο uπε•jΟυνος νιο 
τιr δυνατότητες απεικόνισης τοιι 
AMSΓRAO. 

Οι πολύ καλές ηχητικές διι
νοτότnτες οφείλονται στη νεννή
ιοιο ήχων ΑΥ-3-8912. που προσφέ
ρει 3 ανεξάρτητα κανάλια τόνων 
κnι tνο θορύΒου. Κανονικό και τα 
τοίο κανάλια ακούγονται ιιονοιrω
νι κά 011ό το ενσι,.ιιιοτννένο μεγd·Γ<J-

- -···~-ι~~~ ...... ·- .. .. ·~"ι.:).; ..... ~.;·;·;;"•t.'!J 
.·..,_._..,.:·~ 

----~ -
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ο υπολογιστης 

Το νέο SUPER κατάστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην καρδιά της 
Γ Λ ΥΦΑΔΑΣ, που είναι συνδιασμόςCΟΜΡUΤΕR SHOP και SOFTWARE HOUSE 

8 Υπολογιστές που Μ ι λ ά ν ε 

8 Υπολογιστές Δ ά σ κ α λ ο ι 

8 Υπολογιστές Λ ο γ ι σ τ έ ς 

8 Υπολογιστές Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ έ ς 

8 Υπολογιστές Γ ι α τ ρ ο ί 

8 Υπολογιστές Παιχνίδι α 

8 Υπολογιστές για Ό λ ε ς τ ι ς δ ο υ λ ε ι έ ς 

8 Υπολογιστές για Ό λ ε ς τ ι ς Τ Σ Ε Π Ε Σ 

• Ενα πραγματικό COMPUTER SHOW με όλες τις γνωστές μάρκες 
COMPUTERS 

Ο υ π ο λ ο γ ι σ τ ή ς είναι ένας ... αρκεί να μπορείτε να τον αξιοποιήσετε ... 
εμείς μπορούμε, γιατί πίσω από τον «υπολογιστή)) υπάρχει ένα εκλεκτό 

επιτελείο συνεργατών επιστημόνων, στις υπηρεσίες σας. 

Μια μεγάλη προσφορά του «υπολογιστή•• στην ανάπτυξη της 
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ I Κ Η Σ στη χώρα μας. 

= 
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΗ: 

Λεωφ. I. ΜΗ ΑΞΑ 34 ΓΛΥΦΑΔΑ 

(Εμπορικό Κέντρο BRASILIA CENTER κοντά στο κολυμβητήριο). 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 4181 .980 - 8955.644, TELEX: 211913 

11 =11 
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να, αλλά μια έξοδος sιereo επι
τρέπει σύνδεση με ε~~ιτι:ρικό 
στερεοφωνικό ενισχυτή. 

Η έξοδος ουτ~ δίνει στο ο
ρισΊερό κανάλι του ενισχυτή του<; 
i1χσuς του καναλιού Λ του κομπιού
τερ, ενώ το δεξιό κανάλι του 
ενισχυτή τροφοδοτείται με τους 
ήχους του καναλιού Β (του κομ
πιούτερ). Το τρLτο κονόλι (C) 
του κομπιούτερ τροφοδοτεί εξίσου 
το δύο κανάλια του ενισχυτ~. Με 
κατάλληλο softΙ·ιarc ιιιιορούμε να 
πετύχοuιιε εύκολο ηχηηκά ειρφt, 
όπως κίνηση της ηχητικής πηγής 
στον χuρο. 

ΚλεLνουμε την περιγροQή του 
εσωτερικού αναφέροντας την ύπαρ
ξη του 8255 (Paralle1 1/0 deνi
ce), που ανιχνεύει το πληκτρολό
γιο, το joysticks, ελέγχει το 
κοσετόιιχ.ινο κοι τον εκτυπωτή και 
τροΨΟδοτεί ιιε δεδοιιtνα τη γεν
νήτρια ήχου. 

ΕΥΚΟΛJΟ: ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΓΡΛΜΜΛτtΣΜΟ 

θα οναι>ερθώ εΜ σε μερικές 
ιδιότητες του Λt1STRΛO που βοη
θούν τον χρήστη στο γράΨιμο και 
το debυqqinq των προγραμμάτων. 
το πλήκτρο CΛPS LOCK επιτρέπει 
να γρόρουμε οuνεχι:χ: ιιε κεφαλαία 
γρόμματο, χωρίς να κρατάμε πατη
μένο το SHJF1. Ακόμη το ίδιο 
πλήκτρο, όταν πατηθεί μαζί uε το 
CTRL, μας δίνει SΗΙΓΤ LOCK, δη
λαδή το πλήκτρο δημιουργούν τους 
χοροκτήρες που κανονικό ειιφονί
ζοντοι με το τουτόχοονο πάτημα 
τοιι SHIH. 

Τ ο ιιλήκτρο ESC, όταν ποτη
Οι( μια φορά, σταματά το πρό
γραμμα που τρtχει μέχρι να πατή
σουμε το SPΛCt, οπότε ουνεχιζε
τοι η r.κτtλεσή το\k Διπλό πάτημα του 
ESC διακόπτει εντελώς το "τρέξι
μο". Ο συνδυασμός SH!Fτ-CTRL-ESC 
κάνει "θερμή εκκίνηση" οτο ού-
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στημα όποτε χοειοστεί. 
το πλήκτρο CLR και DEL διο

γρόφοιιν χαρακτήρες στα δεξιό ή 
στα αριστερό αντίστοιχο του δρο
ιιέο κεψένοv και είναι χρήσιμο 
σε δ ιορQ:dοε ι ς μαζ ι ιι ε το πλήκτρα 
κίνησης δρομέα. Ο A~STRAO επι
τρέπει editing με τρεις διοQΟρε
τικοuς τρόπους. 

Ο πρώτος είναι με την εντο
λή fDIT αριθμός γρομμής που 
μσς εμφανίζει τη ζητοuμενη 
νροιιμή στην οθόνη με rον δρομtο 
τοιtοθετημένο στην αρχή της. Μπο
ρούμε τώρα να διαγράΨουμε ή να 
εισονόγουμε χαοοκτήpες σε οποιο
δήποτε σημείο μετακινούμενοι με 
τα πλήκτρο κίνησης δρομέα ορι
σιcρά-δεξιό. 

Οι δύο άλλοι τρόποι είναι 
πορόιιοιοι κσι σΊηριζοντοι στη 
χρήση ενός δεύιερου δρομέα, του 
δρομέα οντιγροφής (COPY). Μπο
ρούμε έτσι να μετοκινηθούuε σε 
οποιοδήποτε σημείο της οθόνης 
και να αντιγράΨουμε από εκει χα
ρακτήρες οι οποίοι εμφανίζονται 
σε νέα γραμμή. Ο τnόπος αυτός 
είναι ιδιαίτερο ευtλικτοc κσι 
εξυπηρετικός στις διορθώσεις. 

Το πλή~τρα editing βρίσκον
ται σε ξεχωριστή ομόδο, όπuς και 
τα πλήκτρο με το Ψ~~ιο. Η τοπο
θέτηση αυτή εξυπηρετεί πολύ τον 
χοnοτη, τόσο οτο editing όοο κσι 
στην εισαγωγή ορι~ιητικών δεδο
ιιένων. 

Τα 16 πορσπάνω nλήκτοο μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν ενολλα
~ τικά ν ι ο προγραιιιιοτιζόμενες 
λειτουργίες. Έτσι π.χ. η Κ[Υ 
135, "L ιsτ• •CHRS( 13) θα κάνει το 
ιιλήκτρο 7 {τnς keypad) να κάνει 
1 i st ing στο πpόγοοιιιιο όποτε το 
πατάμε. Σε συνδυασμό και με τα 
rrRι. και/ή SH Ι Π, ο οοιθιιός των 

προγpομμοτιζόιιεΙΙΙJν πλι\κτοuν ιιπο
ρεί να φτάσει το 32. ΔυστυχUc η 
ιιέγιστη RN1 1 ιιου μπορεί να δια
τεθεί στο συνολο των fun~ιion 
keys είναι 12(1 χαnακτήρες, ιιοι'ιv
ιια που περιορίζει κάπως τη χοήση 
τους όταν θέλουμε πολλές τέcοιεr. 
λειτουργίες. 

Ο AMSTRAD επιτρέπει πολύ 
εύκολα να r-οθορίσουμε τον κωδικό 
που θα παράγει κόΟε πλήκτρο του 
rιληκτpολόγιου. Έτσι η ΚΕΥ OlF 
71,1 ,66,66,67 (Χι κάνει το ηλί)κ
τρο 71 (η αρίθμηση δεν έχει 
σχtσn με ASCII) που κανονικά έ
δινε τον χαρακτήρα z (ΛSCJJ 122) 
να δίνει τώοο το κεφαλαίο Α όταν 
πατηθεί μόνο του, το κεοσλοίο Β 
όταν πατηθεί ιιαζ( με το SΗΙΓΤ 
και το κεΦΟλα(ο C όταν πατηθεί 
μαζί με το CfRL (δηλαδή το ASCII 
6!>,66 και 67 αντίστοιχα). Οι δiιο 
προηγούμενες εντολές δ(νουν ου
σιαστικό ένα "soft• πληκτοολό
vιο, που μnορούιιε να το διοιιορ
~jοουυε όπως θέλουμε. 

Σε συνδυασμό π.χ. με τη δυ
νατότητα κοθορισιιού δικών μας 
χοοοκrήp~ιν, θα ιιιrοpοιJσοιι ε να έ
χουμε ελληνικούς χοοοκτήpες πα
τώντας τουτόχnονα με το γράμιιαιπ 
και το SHJFT ~ το CTRL. nι δυνα
τότητες είναι nροκτικό ανεξάρτη
τες (π.χ. ιιιτατοοπή μέοu soft»a
re σε s. n91 e ιey entry πληκτρο
λόγιο), χαpοκτιιpιοτικό που δεν 
tχει εμφανισθεί μέχρι τώρα σε 
όλλους ηροσωιιικούς κομιιιούτεο. 

Ο AHSTRΛO διαθέτει τις εν
ιολές AUTO, OlLrT' και RENUI•1BER, 
που βοηθούν στο να γράφουιιι r.αι 
να βάζουμε σε τό(η το nοογράμμσ
τό μας κοΟUς και τις ΟΝ ERROR, 
ERR, ERL, RESUI·1( που επιτρέπουν 
σ· ένα πρόγροιιιιο ν σ αναλάβει 
"ηοωτοβουλίες" σε nερLιττωση 
σιράλμοτος. 11 τRΟΝ-TROFF ειιιτρt
πει την ποοοκολούθηοη της ροής 
του προγράμματος {trace) κατό 
την εκτέλεσή του νια debuao1na. 

ο 
ΑΜ..'>ΠtΑΟ 
wαrcι nι 

διCιριc(ιο ... ~ 
tVkftPιιcnt'( .. 



Εvος ισχι·ι><'κ; κιιι 'ρήy()jΧ)ς μικροι.;rιολογ10τής οι ιηοvοστοτική ολοκλιJfΜύΙΙΙ νι) μοροή Σι fio)o μοwδfι; 

(μ' έvο μοvο ι«ιλι..διο σrηv noρo~iJ), ηιριλαμβάvtΊ εV<ι ιιληρ{c; σύστημα μι ttχvιιιά χοροιιιιJιικιτικcι '"" 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ:11ΚΑ 

ΜΙΚΡΟFΠΕΣΕΡΓΑΣ'J'ΗΣ Ζ 80 
ΜΝΗΜΗ: Μ Κ RAM, 32 Κ ROM 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Πλί)ρfς 
eηοηιλιιστιιιό QWERTY κω οvι{άpιητο 
οριθιιι)tι><ιi 
ΟΘΟΝΗ 80 σrηλι<,, οvόλuοη 640Χ200 
PIXELS ( ποpάΟυρο) 
ΓΛΩΣΣΑ; LOCOBASIC 
ΕΝΔΩΜFΤΩΠΕ1." RGB. Ιοχi>ικ;.δiοκωv. 

fKtunωτoύ, liO PORT χρήστη 
ΗΧΟΣ: k τίρeο, f vοωμοτωμίνΩ ιιι·γlιφωvο 
ιιοι ρuθμιστίΊ(; •ΙΧ<>Ι>. 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ: Mr Ωύrόμιιτο 
προγρομμοτιζόμεvο ίλεγχο, τοχιιιι 

φόρrώοη oe 2 000 Bιts sec, 1000 Rιιs "'', 
και .mο()όθυρο• 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ: Διοκfτει;. CP, M. 
εκτuηωτίοι;, διημορφωτής κ.λη 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΖ:Η 

Kc\l!t ουv><ρ/ιfΥ1110 uπο>.ογ"'ιή AMSτRAD CI'C-464 π._ι>iwτο• '-""ό αnό nMr"' cλ<vxo κοι δοο<•"< IIOo" '""' •ιxv<""'v 
nPQδ.avC')CιOιώV 6ιcιyνι.ιιοι~Μών nρογρόμ;,ι6rων φι 6-ο&ιαισιων ιλt-'().οu της κσιοσο-.tuόαιριος nαιρίος. Οι δοιι<ψtς outtς 
ιnu..aλu~co ""' οτην Γ».όδο 

ΙΙ•όμη νΝ<tοι ίλ<vχοι; '<"' SHOCK (~ ΙΝΙοJΙΙΩ).οος ""'οκονόwπος ~ ιι<τό τη....-. μι την tlδοκή ιιχwuι 
SHOCKWΙΙTCH 

Ot uηι)).ογιcnίς nοιι πιρwuν αnό 11( .ω.Οοριομινt'Ι.. •Διιοδ.ιι.οοιις ιλίvχοι.. cxouν σι ην Μσtω * tω\1 ~ν c:ι61'1.(ς n·"l<iιtc; ~ ~ 
ιιι ρaβδwιο\.<ις ΜωδικοUς. οι onoloι ονtι01οιχοW στο μητρωο rης ι<σtαcnm.JΟΟ1ριψ; AMSTRAD. της mιο;ιιιt)Ι.; ονrιnριοαι..ιιτiος 
C0~1P'UMAΚ ιφι ιων Μαγνιιrικών ΕηΙ<nών Λοοολιiσς rtou βρiοκοντόι μlοά 010 ζtύγος twv ΙJί\ΧΟVημότωv <ιΟόνrκ ι<Ο1 
unι>λοv•οτ {1' 

· Ηδη η μιγά).η t1'-f\lxlo nou σημιιWνιι ο ΛMSTRAD CPC 464 στην Εuρώιm, &\!Ηούρ'(Γι('ι Uf1ερβολ.ική ζή~η MCJι ουαοώprοση 
n,ιροyγιλιιιiw Ο. t~·l'(~μt\801 αγοροσt(ς nctρο.cι1\n6νισι vσ tλtyxoιuv οχώ.οσιικ() 1.ς nιι<ίτιις μι 1~ κ.ω(ί.Ιι<οJ< I(()~ vo 
anotιtu't'OUν tt( t\)k.Oι.(MO•ιt:; Ο"ιδιp(ς (6ιιyμά:ιwν STOCΚ-&JRPI..US) cmό οw(ιλιyκ1tς και n.φισtcιοιnκlος rrη'(f'( nou ιχ..,ι 
6ιrcJι,ιιVcM'O\ μt' τηο.ι Ιι.'f\ΙΝ(.\Μ!nητο f\.υζ .ι(CJ1Uι01015o1"1Vf\OU Kivtρou ΠωληοιW\ .. και τηι.ιι ηο)..ιnιιc;η 1ης A.'tSTRλD 

I ια ηιριοοότερε.; πλιJι>οφορ<ις οηrοΟυvθεηε Οtι) Γεvική (ο m Ρ um a ι Lt.J Αοκληnιοο 9 Αθήυο 106 79, 
Αvιιrφοοωηιο Ιί U τηλ. 3620.812, 3629.212 



Οι λέF.εις της BASIC μπορούν 
να γpόφονται και ιιε πεζό γρόμμα
ι '• μετατρέπονται δε αυτόματα 
σ ιεφαλαία κατό τα ltstinqs. 
ΚΜε νραιιμι\ μποοεί να είναι 
πολλαπλών εντολών ιιε ιιtγιστο μή
κοζ 255 χαρακτήρες. το μηνύuοτο 
οφαλιιότuν είναι οαφή και σίινο
~ι.ιΊονιαι οπό τύπωιι α ιης γραιιμι\ς 
ιωιι ποοκόλεσε το σιηόλιισ, νιο 6-
ιιι.οη διόpθωση. 

PΛGING, ΜΝ .. ΜΗ ΚΑΙ 
I AXYI .. T A 

0~ς ονσQέροuε στην περι
'"'" •ι\ ι ου εα.ιτερικού, ο AMSTRAO 
διαUf.τει 64Κ RAM ι.οι 32Κ R0/-1. Η 
ύnunξιι συνολικής uνι\ιιης πόvω οπό 
&4 Kbytes σε κομπιούτερ με CPU 
ιον Z-8G bηλώνει κόtιοισ σύστημα 
σελιδοποίησης της ιινι\ιιης, κααις 
ο /-Βρ ιιιtοοεί να "βλέπει" ταυτό
χρονο utχρι 641< συνολική ιινήμη. 
>ιην ιιερ(πτωση του AI·1STRAD tχου
ιιε Πι1ρολληλισμό των 32 Kbytes 
tιις RCN με 32 !(bytes ιηζ RAM. 
Αννiλογσ με την εκτελούμενη λει
τυuργιο, η CPU κόνει παοσπtλοση 
ενσλλακτικό ατη RCt-1 ή στη RAt-1, 
xunir. βέβαια αυτό να το σντιλαu
βόνετοι ο χρήστης. 

Λtιό το 64Κ της RAM, το 16 
Κbyιι~~ αποτελούν την ν idco 11ΑΙ1, 
ονε[.όpΊητα οπό το mode λειτουρ
νίας, ιvώ περίπου 5 Κbytes χρrι
όζονται για "σηιιει~ιuατόριο" του 
λειτουργικού συστ~ιιοτος. Τελικό 
ελεύθερο στον χn~στη αποuένουν 
nεοί11ου 43 Κbytes RAN, ποσό που 
'ναι οπό τα μεγολιίτrρο σε nρο

σΜπιt:ούς κοιιπιούτεσ και uπεp
αρκεrό νιο σοΒαρές εφαρμογές. 

Το 32 Kbytes της R0/1 tιtpιέ
χnιιν 16 Kbytes λε τοιιργικοιί συ-

56 ΡΙΧΙ L 

στήμοτος ΚΟι 16 Kbytes LOCOMOti• 
νe BASIC. Παρά την καθυστέρηση 
του συστήματος paqinq, ο CPC-464 
είναι κορυφαίος οπό όπpψη ταχύ
τητας και το benchmarks που έδω
σε οιιγκρίνοντοι μόνο με αυτό του 
BRC micro. 

61·11: 1. 3 
8~1?: 3.6 
8~13: 9.5 
81•14: 9.9 
81•15: I \!. 5 
81·16: 19.5 
01-17: 39.6 
BHS· 3.7 (100 φορές) 

.. LΟCΟΜΟτινΕ BASIC 

Ι-Ιια nολιί καλι\ διάλεκτο ι ης 
BASIC tχει νο tιοοουσιάσει ο 1\11 
STRAD στον CPC-464. 11 ποικιλία 
των εντολι:ιν είναι μεγάλη και ο 
προγοο~μοτιστής έχει στη bιόΟι
σή του αρκετά ευέλικτα εονολεία, 
που θα τον διευκολύνουν στην πραγ
ματοποίηση πολλών εφαρμογών. 

Αρχίζοντας οπό τις μετο9λπ
τές, Βλέπουμε ότι επιτptποντnι 
ονό~ιστα μέχρι 4(;! χαοοκτήοων και 
γίνεται διάκριση σε ολόκληρο το 
μήκος τους. Οι aριθμητικές ιιι τα
Βλητές ιιποpει νο είναι προγ~ιοι ι
κές ( ιιε ιιεpιοχlι -Ι Ε3Β και 9 ση
μαντικό ψηι,[ο) ή ακέραιες (~ιι 
πεpιοχι\ 32767 ~ις 32768} και. 
εφ· όσον δεν έχουμε δώσει τιιι~ 
σε κόποιο ιι ετο3λητή , αυτή Οεω
ρείτοι 11. 

Ο καθορισμός του τύπου με
ιαβλητιίν γίνεται με σύμβολα όπι..r. 
"t " νιcι ακtροιες ή "!" νια πιιον
μοτικές. Μπορούμε όμως να δι:ιοου· 
με γενική εντολή του τύπου orr 
Ι •η ι\ ΟΓΙ REAL, που θα κανε ι 
όλες ης επόιιενες μετοΒληι lr. ν<ι 
είναι ιau τύπου που θέλουιιε. 11 
DEF ΗΙΤ I' ,ι Οrι ''δηλιίσει" σαν α
κέραιες όλες τις μετο3λητές ιιε 
όνομα που οσχίζει από κ ή ι. Με 

ο 
σr.>νι.ρνiιnιι; 
pας nov ... 
αyοnιι 'tΟω«. 

ς.no~oyt<nί~ 

••. tιO'f'Q '"' 

διορκι-tο 
τοο ,,-οτ. 

τις εντολtς CΙΝΤ ή CREAL μnοοού
με να ιιετοταt~ουιιr μεταΒλητές 
από ακέραιες σε πΡ<ινιιατικές, και 

ον tίσΤΟΟΦα. 
Οι πίνοtες ιιnορι ί να είναι 

οιηθμητικοί ή stι•tngs <Οι ο σριθ
ιιός και το ιιέγεΟος ΙΙJV bεικτwν 
περιορίζονται ιιόνο nιtό τη bιοΟέ
ο ψ η μνι\ιιη. Vιtάpxouν σιιναpτήοεις 
που μετατptιtουν ιφιΟιιούς ιιεταξύ 
των συστημάι~ιν δεκοbικού δεκαε
ξαδικού κο ι δ\ιnδι κοιί, οοτε να 
ιιπορούμε εύκολο νn bοuλtΨουμε σε 
όποιο σύστημα ιισι. iΊιευκολύνη. 
Οι Α/,0, OR, ΙΙΟΤ κcιι XOR είναι 
διαθtσιμοι λογιt:οί rrλεστtς, ενώ 
οι συναρτήσει(, ΗΑΧ κοι "111 επι
στρέφουν ι ον ιιενσλtίι coo ή τον 
μικρότερο αριθμό ονιίοιοιχα οπό 
ιιιο σειρά οοιθιιι:111 nοιι δίνοuιιε σον 
ncιnαuέτοοuς. Υπόρχι ι nκόι ιη η buνο
τότητο νο ορίοοιιιιε δικέ<; ιιας σu
ναρτήοε ι ς ( rιεr ΓΝ) κο ι να πει>ό
σουur διόφορrς ποpοιιtτοουc σ· 
αυτές. 

Η δοιιr\ 1ιi'IILE ••. W(ND επι
τρέπει την επονόλη~η μιος σειρός 
ενεργειών, όσο ισχύει uιο συνθή
,η. 

π.χ. 

10 liii!Ll τι~1ι 1\Ι~~;ι 
?Ρ PRJNT "'Hl L!.O" 
3a ~JFND 

Σημειι:ινιτnι ότι, αντίθετα 
ιιε το Βρόχο I'OR ... 1\ ΧΤ, η HHILE 
••. ~ΕΊΟ ιιnοοιί νn ιιην η τελεσθεί 
ούτε μια φαpό. ι·~όσον η συνθήκη 
δεν αληθεύει, vιοιί ο lλενχος 
γίνεται στην ααχή του Βοόχοu 
(1,1HL[). 

Πολύ ευtλικτι ι. ι,οι οσυνrιθι
στες εντολέ~ νιο IIASIC cιναι οι 
EVERY • •• GOSUB και AI-HR., .GOSUB, 
ιιου ιιπορουν νο hιοκόnτουν την 
κανονική οο~ τοιι ιιρονράμμοτος 
κοτό τσκrό χοnνικό hιοστι\uοτο 
και να εκτιλούν ιιιn υποpουτίνο 
nou θέλουμε, Έτσι η ['/ERY 1P;J 
GOSUB 3g~~ On κόνει τον κοuπιού-



rεο να ικrελεί την υπορουτίνα 
στο 3\JG0 κόθε 10gιs0 του δευτr
οολέπτου (δηλσδ~, κόθε 2 sec). 

'(να ενσωματωμένο ρολόι ει
ναι προσnελ~σιμο οπό την Φευδο
μετα3λητ~ TIMF και μετρό τον 
χοόνο μr ρυθυό 1/30Q του δευτr
ρολέπτοιι (η ιιt ιρηση δισκόπτrτσι 
όταν χοησιιιοποιείται το κσσετό
~vο). Ο tλεν χος των in terrιιp Ls 
με την Βο~θtισ των EVERY και των 
ΕΙ και ΟΙ (enable interrupts 
disab1e 1Πtι>ι..,.υρts) μπορεί να 
χοnοιιιοποιηθε ί σε σημε(ο που να 
πετύχουιιε .:όποιος μορφ"ς mu 1 ι 1 ιa 
s<1nq από την BASIC. 

Από ιιλευρός κώδ ι κο μηχαν"r., 
μπορούμε να χρηοιμοποι"οουμr. rην 
εντολή CAll νιο να κσλέσουιιr. 
υηοοουτ ίνες τις οποίες tχουιι ε 
ποοηνοuιιέvως γρόψει (Ιιε ΡΟΚ!). 
Οι ΙΝΡ και OUT ~ιαβόζοuν και 
γρόφουν αντίστοιχα στο ροrιs του 
Z-8\J, rνίι η ΝΛΙΤ πεοιμένι:ι ιιισ 
τιμ~ οπό ~όποιο port νιο να ου 
νrχιση ί το "τρέξιμο" του προ
γpόμμσrοc. 

Στο λε(ιλόνισ της locomoti
νe BASIC θα βρε(τε όλες τιr. εν
tολές της BASIC, σι περισσότrρες 
<mότις οποίες σας είναι /fκι στάνταρ 
γνωστές. 11 FRASΓ ΙΙ ΠΟρεί νο χprΙ
οιμοποιηΟε( νια να διαγρόΦοιιιιε 
έvον πίνακα η κόποιες μεταβλητές 
οπό τη ιινηιιη. εφόσον δεν μος 
χρειόζον1οι ιτλέον. Η CιEAR δια· 
γρόφι:ι όλες τις μεταΒλητές. tν
διΟΦtpον είναι τέλος ότι εντολές 
όπως ΝΓW ή LIST μπορούν να γρο
φοιίν και μέσο σε προγρόμματο. 

fΡΑΦΙΚΛ ΗΧΟΣ 

Κοι σιους δiιο αυτούς τοιι εις 
τα χσpσκτηριστικό του AMSTRAO 
εtνσι αr1ό τα εντυπωσιακότερο 
στον χώρο των προσωπικών κομ 
πιούτεο. Μπορούμε να ερνοοτούιιε 
σε τρεις mod!!S κειμέναυ-νι»Jι~Uν, 
με το εξής χαρακτηριστικό νια 

κσΟεμιό: 

~Π~f~Q 
2!ΙΧ25 
48Χ25 
8!ΙΧ 25 

r~~!~8 
161JX2ιJ8 
32ΙΙΧ21111 
64!o1X2g8 

~~!8 
16 
4 
2 

Κανονικό ιJnόοχουν 27 δ ιοςιο
οετικό χΡώuσισ οπό το οποία μπο
ρούμε να διαλέξουμε ποιό θα χρη
σιμοποιούμε κάθε φοpό (αφού ο 
ιιέvιστος aριθμός χοωμότων ταυτό
χρονο στην οθόνη είναι 2, 4 ~ 
16). Η εντοΜ Ιιικ χρnοιμεύει νι· 
αυτό το σκοπό και παρέχει επίσης 
τη δυνατότητα να πόροuμε συνδυα
σμούς των Ί7 χοωιιότων, που να 
ενολλάσσοντα ι ονό δύο. 

Το περιθώριο (βOROER) της 
οθόνης μποpει να tχει οποιοδήπο
τε οπό το 27 χρώματα (ή εναλλαγή 
δύο απ· αυτό) ανεξόpτητα οπό την 
mode οθόνης. Η σχεδίαση γραμμών 
γίνεται ιιε πληθ::ιρσ οπό σχε
διαστικές ιντολές του τύπου 
PLOT, ORAW ι! MOVE. Αυτές ωοοούν 
απόλυτες ή σχετικές συντεταγμέ
νες, χρώμα σχεδ(σσης, καθώς και 
τρόπο εφορμογι\ς του χρώματος 
( λονική σύγκριση με ήδη υπόρ
χοντο χρώματα νιο κινητικό εφ
φέ). 

Αισθητή πρέπει εδώ να ποpσ
τηρήσουιιε ότι γίνεται η απουσία 
εντολών νια απ'ευθείσς οχεδ~αση 
κύκλων και νιο γέμισμα σχημότων 
με χρώμα. Είναι δυνατή ακόμη η 
μετακίνηση της αQttηοίας των 
γpοφι ~Uν οποιιΜποτε στην οθόνη, 
καθώς και το τύπωμα κειμένου σε 
συντεταγμένες υψηλής σνόλυσης. 

Ι-Ιέχρι οκτώ ονεξdpτητο πσρό
θυρσ Ιιηορούν να ορισθούν στην ο
θόνη με την εντολή WINOOW . Τα 
ποpόθυρσ αυτό μπορούν να έχουν 
σνεξόρτητο χρώματα (μέοσ στο 
επιτρεπόμενα οπό την επιλεγμένη 
ΜΟΟΕ) και μπορούμε να τυπώνουμε 
επιλεκτικό σε κόnοιο οπό αυτό 

(π.χ. ΡRΗΠ #6, ''HELlO" Οο τυ
πuσει HELLO στο πσρόθυρο 6). Το 
παράθυρο γραφικών είναι tνa, σλ
λό η θton του μποοει να μεταβλη
θεί. 

Η ανεξαρτησία κdθε pixe1 
οπό aπόΨεως χρώιιοτος, σr συνδυα
σμό με την ποικιλια των γραφικών 
δυνατοτήτων επιτρέπει τη δηιιι
οuρvtσ εξαιρετικό σύνθετων εικό
νων. Αναφέρουμε οκόμη δυναΙότη
τες, όπως αλλαγή του ρυθμού 
εναλλαγής χρωμάτων, υπtρθεοn χο
pοκτήpων, επονσκοθοριομό όλου 
του σετ χαρακτήρων (user dcfΙ
ned), επιλογή του πλάτους πεδtων 
της οθόνης (fie1d >11dth). Το 
hδrdware μπορεί να επιτ·ρέψει 
πλόνιο ή κατακόρυφο scro11ing 
ιης οθόνης και εναλλακτικές οθό
νις, αλλό οι δυνατότητες aυτές 
μόλλον αναφέροντο ι, ησρι\ τr.κιιn
ριώνονται στις οδηνtες. 

Στο τομέα του ήχου ο AM
STRAO πσρουσιόζει δυνατότητες 
που δύσκολο θο βρούμε σε υπολο
γιστές αυτής της κατηγορίας. 
Έχουμε λοιπόν 3 σνεξι\οτηrα κσ
νόλισ tόΥων, καθώς και 1 κανάλι 
θορύβου. Η εντολή SOUND r.πιτρέ
πει να επιλέξουμε το κανόλι, τη 

διόοκεια, το ύΨος και cην ένταση 
ιιισς νότος. Η προσθήκη ορισμένων 
παραμέτρων στην εvτοΜ SOUtιO 
μπορεί να επιτρέψει ιιιο εκτετσ
ιιένο έλεγχο της κυμστομοpφής των 
ήχων, ώστε να μπορούν να nαρο
χθούν πολλό και ενδιο~tpοντα 
ηχητικά tφe)έ. 

Τέτοια "εονολείο" νιο τη 
διαμόρφωση του ήχου είναι οι 
εντολές Enνe1ope (ENV και fi'Π). 
Ι1ε αυτές μπορούμε να ρυθυίσουιιε 
χαnοκτηριστικό, όπως η ένταση 
και το ύΨος μιας νότος σι συν~ρ
τηση με το χρόνο. μ διοδικσσ(α 
δεν είναι οπλή, σλλό το σnοτελt
σμοτσ είναι απεριόριστο. Άλλες 
δυνατότητες στον ~χο είναι ο 
συνχοονισuός καναλιών (νιο αυν
χοΡδίες), ο χειρισμός των bυf
fers των καναλιών ήχου από 
την BASIC κ . ό . 

ΤΟ ΚΛΣΕΤΟΦΩΝΟ 

Τ ο ενοωμστωμ ένο κοσιτόQχ.ινο 
είναι αρκετό ευnρόσ~ει.το μια και 

PIXEL ~7 

... 



έφτασαν 
• 

οι πρωτοι 

δείτε τους 
δοΚΙμάστε τους και 
αγοράστε τον δικό σας 
με 4 προγράμματα 
δώρο. 



πολλά περιφερειακά 

μεγάλη ποικιλία . . 
πρωτοτυπωv κασσεπωv 



τ;>- τ fV15ΓRRD CPC-
μας αrιαλλόσσει από τον μπελά τ~1ν 
εF,ωτερικών συνδέσεων. Η χρησιμο
ποίηση ιου κασετοφώνου σποδεί
χΟηκε ε(aιρετικό απλ~ και λει
τουονικ~. εvώ το λειτουργικό του 
σύοτημο πλούσιο σε δυνατότητες. 

ιι εντολή SPEED ΜΗ τι rπ ιλέ-
νι ι την ταχύτητα εγγpαφής/σνσ-
πσpαγ~ιγής ιιετσξύ 10\J0 κο ι ?000 
l>aud . Κα ι σιις δύο τοχίιτητες το 
σύστnι1α δείχνει σξιόrιιστο. ιt CΛΤ 
μος δείχνει το περιεχόμενο ιιιος 
κασέτας χοοοκτηp(ζοντος κάθε 
εννfl'lΦ~ (π. χ. πρόvοσιιιιο, σο χε ίο, 
κώδικας ιιηχονής) κοι ελtνχοντος 
το~τόχρονσ ον είναι σε θέση να 
δισ3αστεί οwοτά (VΕRΙΓΥ). 

ιι SΛVE επιτρέπει σώσιμο nοο
VΡΟιιιιότuν σε εσωτερική μορφή ι\ 
σε ιιορφι\ ASC Ι Ι καθώς κο ι σώσιμο 
πεpιοχιδν της μνήμης . Οι εγγραφές 

ιιrιορούν νο χοοακτηριοθούν "nρο
οιοτευιιέvες" ιιε αποτέλεσμο να 
τρέχουν μεν, αλλά να μην δίνουν 
1 i s ι ιn' του ποονοόιιιιστος. Συγ
χώνευση και αλυσιδωτή κλήση προ
VΡΟ\/ιιότων είναι επίσης δυνατές 
στο σύσ-rιιο ~οσέτος τοι A"STRAD. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΕΚΤΑ:t.Η 

Ο ΛΗ5τRΛD μπορεί να οvορα
σΟε:( 11 r έγχρωμο μόνιτορ τύπου 
RGB ~ με πράσινο μονοχοωιιατικό 
ιιόνι τορ σύνθετου ν i deo. lt ποιό
τητα rου RGB ιιόνιτορ ε(νσι σε 
ι1εγόλο Ι!αθιιό αμφιοβl)τf\σιμη και 
το γρόμμστσ σε mode των 8;J στη
λών ήταν πολύ δυσδιόr.ριισ. Στο 
ε(uτrρικό ο AMSTRAD κυκλΟΦΟpε( 
ισι 11t διαμορφωτή (εξωτερι•ό) 
νια t:οιν~ τν κσι ελπίζουιιε cιυτό 
να ν Lνε ι σιίντομσ και εδώ, ώστε 
να ι ι ην ε r να ι υποχρεωτι κr\ π σνορό 
των 11όνι τορς της ANSTMD. 

Κάrι τέτοιο θn κaτεΒόσει 
κοι ιην τιμή του κομπιούτερ σε 

60 Ριχrι 

;ξσιρετικό, νιο την αξία του, 
επίπεδα. Η σύνδεση ε κτυπωτή πα
ράλληλου τύπου απαιτεί aπλώς την 
κατασκευή του σχετικού κσλώδιου 
και η BASΙC υποστηρίζει εντολές 
όπuς ΡRιrιτ Ιι' 8 ~ ι lST# 8, που 
στέλνουν το oυt-put στον εκτυπω
τή (κσνόλι ι'fβ) . 

Σιη νενικr\ θύρα επέκτασης 
θο μπορούν να συνδεθοιJν ηόσι1ς 
φύσεως περιφερειακό, αφού βέβαιο 
κυκλοφορήσουν . . . Πάντως θα πρtrιει 
σύντομο να δούμε μονάδες δισκέ
τας και ίσι.ις με σύστημα συιιl!ατό 
με το OOS τοι1 CP, Μ. Εcιιόοον ο 
κομπιούτεΡ διαθέτει τον Ζ-80, θα 
nοέπει σύντοιιο νσ κυκλ()C)()ρf\οει 
επέκτοοη που θα επιτρέπει τη 
χρnσιuοπο(ι]ση του εμποοικότατου 
αυτού λει τουργικοιί συστήματος . 

Τέλοc, στα περιφερειακά 
ανοφέρουιιε και το διάφορο joy
sticks , που μπορούν να συνδεθούν 
στον CPC-464 (τύπου Sρectraνid~o 
ή ATARI). Κυκλοφορούν ακόμη και 
joysticls οπό την ίδιο την ΑΗ· 
STRAO. 

τΕΚΜΗΡΙΩΙΗ ΚΑΤΑΛΗΖ:Η 

Το n<1nuαl που συνοδεύει τον 
Afo1STRΛO Οσ ιιηορούοε νσ ήταν κα
λύτερο . Οι πολλές δυνατότητες 
του κοιι nιούτερ χρειάζονταν ΙΙ ιΟ 
αναλυτικότερη nεριγρσσή, ενώ 
σιοθητή είναι η οπουοίσ παρα
δειγμάτων στο Βιβλίο . Τέλος, ο 
χuοισιιός σε τιιr\ματσ νιο σpχόρι
ους, γιο ... κανονικούς κσι νιο 
ποοχuοπυένους μάλλον μπλέκει πσ
ρό οιιλουστεύtι το ΒιΒλίο. 

Καταλήγοντας μπορούμε νσ 
πούμε ότι ο ΛNSTRAD ησρουο ιό ζ ε ι 
εξαιρετικές δυνατότητες σε σχέση 
με άλλους horιιe compυter . Η ιιολύ 
καλή σχέση τ ιιιής προς απόδοση 
τον Βάζει στην ίδια ιιοίpα με τον 
αρκετό σκοιSότερο ΒθC (με τον 
οποίο ~σι nσοουσιόζει πόρο πολ
λές οιιοιότητες στο finrware). 

Το 
(\.'0Wtll01"tιi· ... _ 
ιcuuι«-•ω· 
νο teoι 1Ό 

αραn6..-φιtV 

ιιιpιιχόμn-1> 
.,0~ .... 
ιιcqqt'fo 

1Ό 
ιιvχιορlδtο 

oloιv•
li•k ..... 
-.MV'<nll 

ΛU:ΙΛΟΓΙΟ BAS IC 
- ΑβS. Afi'ER AND, ASC. , ArN ΑuτΟ 
- 811'1$. BOR!>EA 
- CAI.L, CλΤ CΗΑΙΝ, CHR$, C!Ντ. 
CLEAR. CLG. CLO!;UN, CLO$EOU1'. 
ιΊ$, CONT, COS, CKI:Al 
- DA ΓΑ. Dff, DUΊΝΊ , ι>fFREAL. Dt:r 
Sl Κ. DEG, Dl'lf Ι 1', ΟΙ, DIM. DRAW, 
ORAWR 
- EDJT. ΕΙ, ELSL, I'ND, f.Nf, ENV, EOF, 

fRASt . ERL. ERR. ~RROR , fV[RV,EXP 
- FIX, FN, FOR, I ΚΙ: 
- GOSUB. GOTO 
- HfX$. ΗΙΜΕΜ 
- lf, II'IK, INKEV, INKfYS, INP, INP\Jf 
ιNSTR, IN'f 

JOY 
ΚΕΥ 
I F.Fl$. LfN, Ll Τ, L IN~ . LIS f, LOAD, 

ι ΟCΑτΕ, Ι OG, ι ΟΩ ιο, LOWER$ 
ΜΑΧ. ΜΙ ΜΟΗΥ Mf I{() I ,ΜΙ{)$, MfN 

ΜΟΟ, MOOl, MQVι MOV! I! 
Να Τ . ΝΙ. \Ν, NO l 
ΟΝ ΟΝ Bl<fλK 0/>ό t RROR <;στο. 

ΟΝ SQ.O~'tNIN ,OPENPI.JΙ,OR OR!GιN, 

απ 
- PAI'l;.R . Pt±K, ΡΓΝ , f 'l, l 't.OT PLO'ffi. 
I'OKf i"'S. PRINT 

RAD, RANOOMI/1 Rι.AD, RELEASE, 
REM, RΕΜΑιΝ, RtNUM. ΙΙι .S10RΕ. RE 
SUMΓ RETURN, Ηιc;ιηs. ΙΙΝΟ. ROUND, 
RUN 
- SΛVE, SGN. SIN, SOUI'ID, SPACE.$ 
<;PC, SPEED, SQ, SQR, STEP STOP, 
STRS. SτR!NG$, SWAP, SYMβOL 
- Τ Λ8, TAG, TAGOFI , ΤΑΝ, ΤΕ5τ, 
Π.sτR, ΤΗΕΝ. nME, 10, rROΓf, 'FRON 

UN'f. UPJ>EJ\$, USING 
- VΛL, VPOS 

WAIT, WENO. WHIL.E, W\DΠi, WIN· 
OOW, WRm: 
- XOR, XPOS 

YPOS 
ZONF. 



Γr.νι κό ο ΛMSTRAD έχει rιολιί 
καl.ό hιινι•ιι ι·ό κο ι υπόοχr.τοι rιολ· 
Μ νιο ιο ιιέλλον . • λπίζουιι ε να 
uπ:i ρ!;ει nooovuvll soft,~rc ανόλο· 
vn με ιις δuvοιότnτες του •ou 
πι ούτε ρ , v ιrn ί είνα ι γεγονός 
όη , όσο καλός κ ι ον ε ίνιιι tνor. 
κομπιοιiΗΡ , διiσ κολcι Οο εn ιΒ ι ι'ιοrι 
χωp(ι; ΙΙ λη~ιpn έτοιμων πpο γρΟΙΙΙιό
των. 8 

CPU: Ζ-89Α στο 4 ΜΗΖ 

AMSYRAD CPC • 464 
MEMIAMAYIA 

I!OH: 32 Kbytes που περιλομβQνουν το λειτουργικό σύστημα και τπν 
Locomotiνe βASIC. 

ΜΝ: 64 Y.bytes μr 16 Kbytes νideo RAI~ και πόνω από 42 Kbytes δια
θέσιμο στον χρήστη. 
ΠΛΙΙΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Κανονικό, τuπου ηλ. νρΟΨοιιnχανι\ς ιrε 7~ πΜκιρα. Ανε
ξόο•nτn οριθunτικn k~ypad και πλήκτρο κίνησης δρομέα. Μέχρι 32 
πλήκτρα npογpομμοτιζόμενων λειτουργιών. 
ΟθΟΝΗ: Τρεις modes απεικόνισης με μέγιστη ονόλυση 640Χ?ω~ ptχels. 
Υπόοχουν 27 χρώματα οπό το οποίο ιιtχοι 16 μπορούν να ι:ιι•ΙΚJV((οντοι 
τουτόχοονσ στην οθόνη (ονόλυσn 16~Χ20β σ'ουτή τη mode). ΧοοοκτΛσες 
κι:ιμt·ισu 2Q, 4;1 ή 8i σε 24 γραμμές. Blt ιnaρped με δυνατότητα ορι
ομοιί nαραΟύοων. 
μχΟΣ: Τρία κανάλια τόνων και ένα θορύβου ονεξόρτnτα nοοvοοιιιιατιζό
μενο με πλήρη tλενχο κuιιατομορφ~ς. 
ΥΠΟΔΟΧΕΣ: Έξοδος νιο μόνιτορ σύνθετου ν1deo ή RGB, ttοδοζ νια 
στεpεαJJωνικό εν ισχuτή, είσοδος no διίο Joys t icks, tξοδος ι \ιποιι 
Centronicς νια πορόλληλο εκτυπωτή και vενικ~ θ~pα επtκτασης. Γνοω 
ματωμένο κοσιrόφyνο . 
ΤΙΜΗ: 65.~ωe μr. μονοχ~ατικό μόνιτορ. 

9~.~Θ0 ιιε μόνιtοο r6nou RGB. 

Π ΣΤΕ ΧΡΟ~ΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΜΕ ΕΝΑΝ OMPUTE 

Star* 

COMMODORE 
64 

Apricot Fl 256 Κ\ 
+ 720 diskdriνe I 
pήcot P.C. 256κl 

2 χ 720 

ΕΞΟΥΣJΟΔΟΤΗΜΕΝΟ 

ΚλΤλΗΗΜΑ 

m~LPι[] .. 
... for peιsooaι cDrnpuleιs 

0ΘrιΝΟ1 99 ~ΗΦΙΣ!Α TttΛ -~ '>&. 

PΙXll 61 
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ΥΙΙΑΟΙ; ι\ΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΠΗl: COMMOOORE • 64 
ΜΟΡφΗ; ΚΑtΠΑ 

KA1AlKEYAttHt: t . δΗΜΗΤΡΙΟΥ 
YIMH: 1.000 ΑΡΧ. 

Ηpεμ~"τε. Γ~σ μισ,κσι μόλ
λον μονσδική,φορό ΔΕΝ έχουμε να 
κόνουμε με μοχθηρούς εξωγήινους 
που απειλούν τον σνθpύπινσ πολι· 
τισμό (ον συνεχιστεί αυτή η ι
στορία, θσ σνσνκσστι.i να πουλήσω 
το υπερσύγχρονο διαστημικό μου 
υnεpσκόφσς, κρLμο το λέιζερ ... ). 
Η υπόθεση του παιχνιδιού εκτι•
λίσσετοι πολλό χρόνια πίοω,στη 
ιιυθική χι.iρα του Ηρακλή (μα ποιο 
να είναι;). Πρέπει λοιπόν να 
σκοτώσετε το τέρας με το πολλό 
κtφόλιο που κρύβετσ~ σε μια σκο
τεινή σnηλιό της λίμνης Λέρνης 
και ερημώνει το κοπόδιο προκσ
λι.iντος τον τρόμο των κατοίκων 
της πεpιοχής. 

Όπως θα κοτολάθστε,σγσπη
ί ανοννίιnτες, το θέμα του ποι

~νι'ιο•Ι σ·ηρίζετοι στον αρχαίο 
μιΙ·ι,. το•ι Ηρακλή και της Λερναίος 
·ν~mς . Σκοιιός σος είναι να κό
Ψετε τn r.r.~λιο της Λερνοίσr Ύ
δρος nετι\ντο<: της nυιχ.ιμtνσ 1\ο
<"ιι'ι. 

~όλις ΦΟμιωθεί το πρόγρομυσ 
Βλέπουμε τις οδηγίες και κατόπιν 
διολtvουιιε ον Οο πσLξουν ένας ι\ 
δύο 110Lκτες, και εισάγουμε το 
ονόιιστό τους. Στη συνtχΗσ περ
νόμε στο πρώτο στόδιο του πο~
χνιδιού, όπου προσπαθούμε να ΙΙf.
τύχουιιr ιο κεοολ~ο του τέρατος 
με το δσδιό που εκσφενδονίζουμε 
εναντίον του. Δεν πρέπει Βέβαιο 
να κόνουμr όστοχες Βολές, vιοτι 

δαδιά που θα χρειαστούν 
ις επάιενεr η(nτες. 

Το ο.εt'Jόl.ιο τοu τέρατος ειι
φανίζοντοι το ένα μετό το άλλο 
σε διόΜορο σημείο της εικόνας 
(πρόκειται νιο Βουκολικό το-
πίο ... !) κοι οι ευχάριστες νκρι
ιιότοει: τους κόΟε άλλο ποpό τέρας 
θυμlζουν. Eaεtc όμως, δεν θα 
συγκινηθείτε οπό το συμπαθητικό 
έως ανόητο ύφος του "τέρατος" 
κοι,ο~ού κ&~ετε όλο το κεφόλιο 
του, θα συνεχLσετε στην επόμενη 
πίστα με το δοδιό που σος από
μειναν και όλλn πέντε επιπλέον. 

Σ το δεύτερο στόδιο ένα ι: ~ιε
νόλος κόβουρος ooc κστσδ~κει 
"υνε)'ιΊς. Πρ11nέχετε να μην nετότε 

~bιό όσο αυτός οσς δαγκώνει το 
r.~δι. Στα επόμενο στόδισ οι δυ
οκολlrς ουtάνονιοι Βοθιιιοισ και 
η επιτυχla εξαρτάται όμr.οο οπό 
την ευστοχιο και τις γοήγοpες 
αντιδρόσε~ς σος. Στο tκ•ο και 
ιrλευτaίο στόδιο, σιρού σκοτι.iσετε 
το τtρας κό~οντος το τελευταίο 
και ιιιο επικίνδυνο κεφόλι του,Οο 
κεpδίοετr .•. ένα ακόμα παιχνίδι 
(τι άλλο θα μποrούσε να εlνο~;). 

ο ι\χος κο ι το qra ρ ι, 'c: s ε ι 
ναι ικnνοποιητικό χωρίς όμως και 
να ι'τόνουν στο όρ~σ -των δυνοτο
τι\τ~"' του μηχονι\μοτος, ενώ η 
υπόθεση του παιχνιδιού εlνοι 
πιχ τότυπη, μ ι α και ξεφεύγει οπό 
την καθιερωμένη θ(JιΙJtολονίσ. 
Όσοι επιπλέον βοpέηηκσν να βλέ
πουν κοκοτυιιωι.ιένο ι\ ονύποσκτα 
ει;ι:ιφυλλο,θο ουνrιντι\οουν εδι.i μ ι ο 
nολύ καλή συσκευοσίο, που τουλό· 
χιστον bεv θα τους επηρεάσει 
δυσμενι:ις νι· αυτά που θσ δουν πα· 
ροκάτ~ι. 

rrνικό, πρόκειται νια ιιιο 
ιtολύ ι1ξιόλογη •ιpοσπόθε~σ και uό
λιοτο εντελώς ελληνική που σνοί
νει ένα καινούριο κεφάλαιο στο 

• • ό εvχώοιο sofιware και εvκο~νι -
ζει" στη χώρο μας μια κσιηγοpί'1 
όποιι υπάρχουν μεγόλες απ οι τήοε ι r, 
και πεοιθι'ιnιο. 

Την •εντnιrή διάvεοη του 
πpo•;po'1 ιιοtcς έ)'r.ι η nντιιιροοr.ι
πίπ tηιι Γ.ο "11'1dorι>, ''Γ"''~ ΑΒΓΗ~ 

GRAPHICS: 8 8 8 8 0 
ΗΧΟΣ: 

ΠΛΟΚΗ: 8 8 8 0 0 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ; 8 8 8 8 0 

ΟΝΟΜΑ (ΚΡΟ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣτΗΣ ZX·SPfCIRUM 
ΜΟΡΦΗ ΚΑtΗΛ 

KΛ1AtKEYAl1HI; ΙιΙΑGΝΕτ 

ΙΙΜΗ: 1 000 1 500 6ΡΧ. 

11 σειρό ΕΚΡΟ περιλομβόνη 
tκrιοιδι:υτικό προγρόμμστσ, που 
οrιευθύνοντοι σε ποιδιό nροοχολι
τοιι Ι>ηιιστ ικού. Τα προγρόμμιηα 
χ~ιrιlζοντοι οι: δύο γενικές κοτη
νορlες. Η ποοιτη περιλαμβάνει αυ
τd ιιε μονοΦήιΗο ~ει κ τη, δηλnίι~ 
το [ΚΡΟ !1, lΚΡΟ 1, ΕΚΡΟ Α, το 
οποίο txouv χρUμο, ~χο και γρο. 
Μικd, ενώ η δεύτερη το πnονοόu
ματο ιιε ~ιΦt'ΙΦιο δεlκτ~ ΕΚΡΟ 



1 ~, ΕΚΡΟ 11 , ΕΚΡΟ 12, ΕΚΡΟ 1 3, 
που έχουν μόνο Ιιχο. 

Όλο το ιφογpόιιιιοτα περ~
λσμβόvουν αναλυτικές οδηγίες 
χρήσης και έχε~ γίνει προσπάθε~ο 
ώστε οι απαντήσεις να δίνονται 
uέσω ενός μόνο πλήκτρου (s;ngle
key), χωρίς δηλαδή τη ιιεσολάβηση 
του πλήκτρου ENT(R. 

Ας δούμε τώρα το προγράμμα
τα αναλυτικά. Το ΕΚΡΟ ~ και ΕΚΡΟ 
Α απευθύνονται σε ποιδιc προοχο
λ~κής ηλικίας,κοθώς και σε μαθη
τές της πρώτης τάξης δηιιοτικού. 

Το ΕΚΡΟ 0 ζωγραφίζει ένο α
ριθμό, μέχρι 12, αντικειμέν~ιν, 
όnως δεντpόκιο, πεταλούδες και 
μήλα και περιμένει οπό το παιδί 
να μετρήσει και να πληκτρολογή
σει τον αριθιιό των αντικειμένων. 
Αν δοθεί σωστή λύοη,οκούνεται 
μια θριαιιΒειιτική ιιουσική και 
προχωΟΟμε στον επόμενο οχε1ιιασμό 
αντικειμένων. Αν όχι, μετό το 
μήνυμα λάθους, ο υπολοv~στ/ις πε
ρ~uένει τη α.ιοτlι λύση. 

Το ΕΚΡΟ Α απευθύνεται σε 
ποιδιά που δεν έχουν ιιόθει να 
διαβάζουν. Ζωvροφίζε~ στην οθόνη 
ένα θέμα (π.χ. ψάρ~, υποβρύχιο, 
σnίτ~, φορτηγό) κnι ζητό από το 
παιδί να πατήσει το πλήκτρο που 
οντ~στο~χεί στο τιρώτο γpόμμα του 
αντικειμένου. Εδώ έχει προβλε
φτεί, να εμwανίζετο~ κο~ η αντι
στοιχία μεταξύ ελλην~κού και αγ
γλ~κού nληκτpολόγ~ου , μια και το 
πληκτρολόγιο του Spectrυm δεν 
δ~αθέτει ελληνικούς χαρακτήρες, 
π.χ. Ψ,ψ-c νιο τσ Ψάpι κ.λπ. 

Το ΕΚΡΟ 1 απευθύνεται σε 
πσ~δ~ά που έχουν μάθει ανάγνωση 
και γpαrοή και ιι ποpούν κατά συνέ
πεια να καταλάβουν τα μηνύματα 
του υηολονιστ/ι. Το ΕΚΡΟ 1 αποτε
λείται αnό 1'\έντε ιιικpό προγράιι
μοτο . 

σ} Νάθημο αριθμητικής: Ηνα~ 
παρόμοιο με το ΕΚΡΟ ~ 1 χωρtς να 
διοθέτε~ ήχο και γρσιηn. 

tKPO 0 
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β) Πράξεις οοι~ιnτ~~ής: Tn 
πρόγραμμα αυτό μσθοtνει στους 
μαθητές πρόσθεση, οωοtpεση, πολ
λαπλασ~αομό και διαίρεση με α
ριθμούς που τους ορίζουμε ανάλο
γα με τ~ς ννώσειc των μαθητών 
( n. χ. πρόσθεση οριθμ~ιν μέχΡι το 
1 ο κ .λπ.). 

ν) Μέτρηση ε π ιωονε ~ών: Ιχηιια
τίζοντοι στην οθόνη οπό 1 μέχοι 
36 ίσα τετnόν~ινσ κο~ ο μσθητ~ς 
κσλεtτοι να υπολσγί~ει το συνο
λικό ειιΒσδό της σχnματιζόιιενης 
επιφάνειας. 

δ) Σύγκριση αριθμών: Εuιρανί
ζονται στην οθόνη δύο ΟΡ~θμοί 
και σ μαθητής καλείται να τοπο
θετήσει μετα(ύ τους, ένα οπό τπ 
τρίο σύμβολο<., • , > , ανάλογο ιι f 
τη σχέση που σιινδέει τους αριθ
μσιίς. 

ε) Ζωνρσιρική: ~την οθόνη ειιωο
νίζεται ένας κύκλος και ον ο μα
θητής γράΨε~ σωστό τις κατάλλη
λες λέξεις όπως μότισ, μύτη, 
στόμα κ.λπ. σχηματίζονται το αν
τίστοιχα σχήματα στον κύκλο μέ
χρι που να δημιουργηθεί ένα ολό
κληρο rιρόα.ιπο. 

Τα ηρογράμμστσ της δεύτερης 
κατηγορlας ΕΚΡΟ 10, ΕΚΡΟ 11, 
ΕΚΡΟ 12 κο~ ΕΚΡΟ 13 απευθύνονται 
στο νονέσ ή στο δόσκσλσ και του 
παρέχουν τn δυνστότπτα να <?τιό
ξει τις δικές του ερωτήσεις , τις 
οποίες μέσο από εντολές του προ
γράμματος, μποpεt νσ αποθηκεύσει 
σε κασέτα νιο μελλοντική χρήση. 
Το προγράμματα της κατηγορίας 
aυτής δεν έχουν χρώματα κα ι γρα
φικά, εντυπωσιάζουν όμως τα παι
διά με την κίνηση των λέξεων πά
νω στην οθόνη και το ηχητικό ω
ιρέ τιου διαθέτουν. Κατά κο1 όνο ιο 
uενού των πρσγρσιιμάτι~ν της κατη
γορίας αυτής δ~σθέτουν τ~c ποrσ
κότω λειτουργίες: 

1. Πραγματοποίηση ενός τεστ. 
2. Γ ράψιμο νέων δεδομένων. 
3. Ιώσιμο των δεδομένων σε κα

σέτες. 
4. Φόρτωμα των δεδσμέν~ιν οπό 

κασέτα. 
5. Άλλες πληροφορίες συναφείς 

με το πρόγραμμα. 
Ας δούμε όμως αναλυτικότερα 

τα προγpάμμοτσ. Το (ΚΡΟ 1~ εlνσι 
ένα τεστ πολλαπλών επιλογών 
(mult iple choice test}. Το ιτpό
γραμμα αυτό ε π~ τρέπει στον χρήστη 
να δημιουργήσει μέχρι 30 ερωτή
σεις. Γ~ο κάθε ερώτηση υπάρχουν 
οπό τρεις μέχρι πέντε επ~λονές, 
οπό τις οποίες μόνο μια είνnι η 

α.ιστή. 
Το ΕΚΡΟ 11 είναι ένα τεστ 

πεp~ττών λέξεων και χρηοιμοπο~ει 
9 ομάδες,η κά9ε μια από τις 
οποίες περιέχει 4 ομοειδή στοι
χεία. Το πρόγραμμα, αφού επ~λέ
ξει μια ουάδο,σντικαθιστά κάποιο 
στοιχείο της uε κόnοιο στοιχείο 
άλλης ομάδος και περιμένει από 
μας να βρούμε ποια είναι η τιεριτ
τή λέξη. 

Το ΕΚΡΟ 12 είναι ένα πρό
γραμμα αναγραμματισμού. Ειιισανί
ζει στην οθόνη υια ή δύο ανσ
γρομμστισuένες λέξεις και ζητό 
να βρούμε ποιες εlναι . VιΙάpχει 
~πίσης και η δυνατότητα ώστε οι 
λέξεις να είναι ιJ έσα από μ ~ο συ
ναφή ενότητα (π.χ . ονόματα ηpύων 
της επανάστασης του 1821). 

Επιπλέον υπάρχει η δυνατό
τητα να πάρουμε βοήθεια οπό το 
πρόγραιιυα ζητώντας μ ~ο ιοpόση 
σχετικά ιιε την σνοvοομuοτισμένη 
λέξη (n .x. "τον θυμίζει ένσ γε
φύρι", νιο τον Αθανάσ~ο Διόκο) ιi 
ζητώντας το πρώτο γρόuιισ της λt
ξης. 

Τέλος το ΕΚΡΟ 13 είναι το 
γνωστό σε όλους σταυρόλεξο ιιενέ
θους μέχρ~ t5Χ15,με λέξεις και 
μαυρισμένο τετpόγ~ινσ της επιλογής 
μας. 

Η σειρά ΕΚΡΟ είναι η πρώτη 
στη χώρο μας που οπευθύνετσ~ σε 
ΙΙΟιδιό του δηιιοτ ικού. Πpόκε ι τ σι 
νιο μια δουλειά πολύ αξιόλογη, 
που θα πρέπει να πnοδειχθεί ιδι
αίτερα χρ~σψη στο κοινό νιο ιο 
οποίο προοpίζετο~. Εκείνο που 
κατά τη γνώμη ιισς αξ(ζι;ι ιδιαί
τερο να τονισθεί είνο~ η "ιοιλι
κόt1tα" των προγρσuμότων, που δl
νουν έτσι στο ποιδ~ά τη δυνατό
τητα νο εξοικειωθούν ιιε τη σύγ
χρονη τεχνολσνίο, καθώς θα αοχο
λούντσ~ με το σχολικό τους μαθή
ματα. 

ΥΕΚΜΗΡΙΟΣΗ: 8 8 8 8 0 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: 8 8 8 8 8 
Α:ΙΑ/ΤΙΜΗ : 8 8 8 8 0 

ΤΙJΛΟΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΥΠΟΛΟfΙΣΤΗΣ: APPLE 11 
ΜΟΡΦΗ: ΔIΣΚΗΑ 

ΕΙ&ΟΣ: ΕΚΩΛΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΚΑΤΛΣΚΕΥΑΠΗΣ: RAINBOW 
TIMH: 7.500 ΔΡΧ. 
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ελάτε να τους δείτε από κοντά, 
• 

για τι, 

δεν περιγράφονται με λόγια 

AfPS 
. cOMMODORE 64, 

σ. κο μα 

BBC, E\ecιron 
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Ο ΖΧ SPECTRUM ΖΕΙ! 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑθΗΚΙΙ 

8 Με όλα τα περιφερειακά 
8 Νtα επαγγελματικά πληκτρολόγια 
8 Πρωτότυπες κασετες και προγf)άμματα 
ΠΡΟΙ"ΡΑΜΜΑΤΑ 

Πολιτικού μηχανικού 

Τοπογράφου μηχανικού 

Οδοντογιατρού 

Καθηγητή Μ.Ε. 

25.000 δρχ. 
Ι 5.DΟΟδρχ. 

25.000 δρχ. 
20.000 δρχ. 

1 
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-κριτική ελλπνικώv πpσγραμμάτωv 

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί 
Ιιt~ρσς του νέου εκπαιδευτικού πα· 
κtτου νιο τη σειpό των υπολογι
στών APPLE 11 κσι συνεχίζει τη 
μενόλη ποοόδοση της εταιρίας 
στον εκπαιδευτικό τομέα . Μέχρι 
τώρα όιιως un~ρχε σημονηκό πρό
βλημα και αυτό vιοτί το περισσό
τερο προγpόμμοτο tχοντος v~ει 
στο εξωτερικό, όπως είναι φυσι
κό, ούτε ανταποκρίνονταν στις 
ιδιοίτrσcς ονόνκες της ελληνικής 
rκnοίδεuοης ούτε ήσαν προσιτό 
στους έλληνες χρ~στες του APPLE, 
εξαιτίας της "εισογό:ιενης" τψ~ς 
τους και της χρ~ης της Αγγλικής 
νλι:ισσος. 

Έτσι , η RAINBOW , η ετοιρια 
που κστσσκευόζει software νιο 
ον APPLt, οnΟΦόσισε να λύσει 

αυτό το πρόβλημα παρουσιάζοντας 
uιο σειpό εκπαιδευτικών προγρομ
ιιότων γραμμένων στην ιλληνική 
vλώσσο, το οποίο και r.ιτιμελείτσι 
σ κ. Ανθουλιός, καθηγητής στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές της 
σχολής zηρ(δη. 
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Το πρόγ~μο που ποpουσιό
ζουιιε πι!Ιτει'•ουι• ε όtι θn αηοτr.λέ· 
,., ι rnλ•i χnήσιμο Βοήθnιιn, τόσο 

b8 Ρ χει 

νιο τους μαθητές του σχολείου, 
όσο και νιο όποιον άλλο ενδιοΦέ-' 
ρετοι απλώς νιο την αρχαίο ελλη
νική νλώσοσ, ιι ιο και δι ν ει τους 
ορχικούς χρόνους όλων των βασι
κών ρημότ"ν σε οποιοδήποτε φωνή 
(μέση, ενεργητική, παθητική), 
Γιο τη λειτουσνιο του απαιτούν· 
τοι τρεις δισκέτες κάθε μια σπ' 
τις οποίες περιλ~ιΒόνει το 60 
ρήματα που διαθέτει το "οεηεοτό
Ρ ι ο" του προγρόιιμοτος σε μ ισ οπό 
τις τρεις ι~νές. 

Αφού διαλέξουμε μια οπό τις 
τρεις δισκέτες και φορτώσουμε 
το οντιστοιχο πρόγρομμο,θο έχου
με να επιλέξουμε μεταξύ δύο ομά
δων ρημάτων , οι οποίες nεριλομ
βόνουν η μεν πρώτη το ρήματα οπό 
το "ovv έλΗ..!" ώς το "λέvω" κο ι η 
δεύτερη οπό το ρ~α "λείπω" μέ
ΧΡι και το "Μθείσω". Στη συνέ
χεια ιιnοοούμε εtιε να διαλέξουμε 
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εμείς ένα pήμσ είτε νσ ο~nσουμε 
το ίδιο το εompυter να κάνει τυ
χαία την επιλογή του ρήματος ηό· 

νω στο οποίο θα μας "εξετάσει" . 
Μετά ση· αυτές τις οnοροt 

τητr.ς διοδικοσ(ες t'Jτόνσυμε στο 
κυοlως θέμα του προγpόμματος. 
Ζητούντσι οπό μας οι χοόνοι του 
ρήματος (που διαλέξαμε n που 
διάλεξε ο υrιολονιστής) στο πΡώτο 
πρόσωπο του ενικού οριθμοίι. Αν 
νοόΨουμε σωστό κάθε χοόνο, ο 
υπολογιστής το επιΒεΒαιώνει, ενώ 
σε αντίθετη nεoLntωon, (όταν δη
λαδή κάνουμε κάποιο λόθος) ιισς 
δ(νει τη σωστ~ οnόντηση . Μ' αυτό 
τον τρόπο ο καθένας μας θα μπο
ρούσε να μάθει οοχοlο ελληνικό 
ευχόοιστο (ακόμα κι ον ποτέ δεν 
του άρεσαν, όιιως στον γράφοντα} 
νιοτ( τώρα το "χάπι" έχει ονολό 
Βει να "χpυΡώσει" η .. . νtο τε
χνολονία . 

Το πρόγραμμα πΡέπει να ηο
ροτηpήσουμε ότι οντιμετωη(ζει 
ένα εντελώς πρωτότυπο και ''ελλη 
νικό" θέμα , ηοόνιιο που ειλικρινά 
περιμέναμε με ονυηομονησ(ο . Δεν 
μπορούμε ΒέΒαια να μην προτε(
νουμε και κάποιες βελτιώσεις (η 
ώρα της γ κp(νιος . .. ). Κατ' αρχή• 
Οεωpούιι ε σημαντική την οπουσtα 
των οποpέμφοτων οπό τις ηληpοφο· 
οtες που δίνει το πpόγρομυο νιο 
κάθε p~μο · απ· όσο τουλάχιστον 
θυμόιιοστε ση· το νυμνσσιοκό ιιος 
χρόνιο, το οπορtιιφοτο είναι ση
μαντικό. 

Ακό1ιη, γίνεται οισθηι~ η 
απουσία uιος βσθμολοvίος των 
προσπαθειών μας ή η επισήμανση 
οπό τον υπολογιστή ενός ρήματος 
πάνω στο οποίο κάνουμε πολλά λό
θη,ώστε να ασχοληθούμε πεpισσό
ιερο μ· αυτό (κάθε καλός δόσκο
λος ποtπει να είναι και καλός 
εξεταστής). Όμως , το πρόγρομμο 
δεν υποβιβάζεται σημαντικό ση' 
συτtς τις μικοοελλεLΨεις και 
εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύ 
καλό Βοήθημα νια κάθε ενδιαφερό
μενο και μια ~διαίτερο πρωτότυπη 
και άξιο συνέχειας πρωτοβουλ(a. 

Το πακέτο θα το βρείτε στη 
μόν~μη t κθεση της APPlE, Λ. Κη
Φισιος 124 και Ιατρίδου 2. 

τΕΚΜΗΡΙ ΩΣΗ: 8 8 8 8 Ο 
ΛΕΙJΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ : 8 8 8 Ο Ο 
ΙΗΑΙΤΙΜΗ: 8 8 8 8 Ο 



πpογpαμμάτων 

fl! ΛΟΣ TORNADO LOW LEVEL 
ΥΠΟΛΟΠΠΗL SPEC!11Uiιl (UK) 
ΕΙΔΟt ARCADE 
MOPtH ΙWΕτΑ 
ΕτΑΙΡΙΑ: VoτREX 
!ΙΜΗ ; Ι 800 ΔΡΧ. 

Γιο τους φ(λους της εναέρι
ος πτήσης μέα.ι του Spec trum έ
χουν γραφτεί μέχρι τώρα πολλά 
προγράμματα που τους επιτρέπουν 
να πετόf,ουν πόνω οπό βουνό και 
ποτάμιο, ~ και να αναχαιτίσουν 
με το πολεμικό τους αεροσκάφος 
τις εναέριες επιθέσεις του εχθρού. 
Όμως κανένα μέχρι τώρα δεν τους 
έδινε δυνατότητες όπως το να πε
τάξουν γύρω από βόμβες τοποθετη
μένες μέσα σε κατοικημένες περι
οχές, προσπαθώντας να τις αφο
πλ(σουν χωοtς μάλιστα να πέσουν 
πάνω σε σπtτιο, γέφυρες και η
λεκτροφόρα σύρματα. 

Το Tornado LΟΙ< Leνe1 εtναι 
tνα πρόγραμμα που πραγματοποιών
τας τα παραπάνω ξεφεύγει από τη 
μέχρι τώρα γνωστή τακτική των 
παιχνιδιών πτήσης. Η εικόνα που 
παρουσιάζει δεν περιορίζεται 
απλώς σr μερικό όργανο και ένα 
χάρτη της περιοχής, αλλά μας δt
νει επιπλέον τη δυνατότητα να 
παρακολουθούμε το αεροσκάφος μας 
να ελ(σοεται ανάμεσα σε δέντρα 
και οπtτια καθώς θα Ψάχνουμε (με 
τη βοήθεια του χάρτη και του ra
dar) νιο τις Βόιιβες. Και μην 
τρομόζετε,σvσπητοί αναγνώστες, 
διαβάζοντας γιο χάρτη και radar. 

Αυτή τη φορά δεν είστε υπο
χρεωμένοι να 3οεtτε τους στόχους 
δ(νοντος στο σκάφος σος πσρεtα 
με ουνοληθεύοντσ σημεία τις σι
ζες της ε(ίσuσης που σχnuστίζε
τσι οπό το βορειοανατολικά φάρο 
του χάρτη και τις οντιατροφες 
τιμές των συντεταγμένων του ra
dar ... (πανικός). Πετάξτε απλώς 
rτάνω οπό την περιοχή και κάποια 
στιγμή, εκτός οπό τη σκιά του 
Tornado, θο δείτε στο έδαφος το 
κυκλικό σήμα που τιαριοτάνει τον 
στόχο. Ναι υπάρχει και σκιά, δεν 
διαβάσατε λάθος. Ι~ισ ρεαλιστική 
σκιά του αεροπλάνου που αλλάζει 
ανάλογα με το ύψος και την κλίση 
που έχει. Αυτή η ευχάριστη λε
rηομέρειο εισάγει αισθητά την 
τρLτη διάσταση στο παιχνίδι και 
tχεL χρnσLμαποιηθεί με επιτυχία 
καL από άλλους κατασκευαστές 
software. 

'Ομως το πιο ευχάριστο ση
μείο το τ.ι.ι. Sοίσκεται παοοδό
ξως έξω από το πρόγραμμα. Δημι
ουργός της εταιρίας που το nαοό
νει (VORTEX) είναι ένας Έλληνος 
που ζει στην Αγγλία και λένετοι 
~τος Παναvhς. Αυτός είναι ο 
βασικός προγραμμοτιστ~ς της ε
ταιρίας και συγγροφtας όχι μόνο 
του T.L.L. αλλά ~οι όλων των άλ
λων προγραμμάτων που tχε ι ~ατό 
καιρούς παρουσιάσει η •ιΟRτεχ. 

Ο ιδρυτής της εταιρίας και 
συμπατοLώτης μας δεν αο~εί·αι 
στην επιτυχία που συναντάει το 
T.L.L. αλλά ετοιμάζει f.νσ και
νούριο πρόγpομιια με rον ι ι τλο 
Cyc!one που θα ι(ναι κι σuιό fνσ 
nαιχνίδL nτι\σης, παρόμοιο μr. το 
τ.ι.ι. Στην ανορά της Αγνλίος 
προβλtnεται να ειιΦΟνισttί γύρω 
στο Χριστούγεννα. Το T.L.L. σαν 
παιχνίδι είναι αρκfτά tιύσκολο. 
~α χ τυηήσr.ις το στόχο nr τc.\ν τος 
χαμηλό aπό ndν~ι του και σιο συγ
κεκριμένο σημείο δεν ι(νοι κάτι 
που μπορεί να γίνει όσο cύtολα 
ακούγεται. trσ καιαοτρέΨr ι ι; μόλι 
στο όλες τις βόμΒες και να επι
στρέψεις στη βόσπ σου νια rιpοο
vεtι.Jση πριν να μείνειι; ο11ό Βεν
ζίνη είναι εντελώς αδι!νατο ον 
δεν έχεις προηγουιιtνuς rξασκηθει 
για ασκετές ώpις. 

Όuως το ενδ ι ο Ρtοον ιtου no· 
οουσιαζει το παιχνίδι δlνει nολ· 
λά κ ίνητpα νια να ασχσλ•ιθεl •·σ
ποιος uοζί του κο ι tτσι όσες u
ρες και να nεοόσt tt •ιειτ.'rντσς με 
το Torn~do, είναι ΒέΒαιο nuς Βη 
nεοόσουν εuχόριοrο. Ιο τ.ι.ι. τη 
βρήκοιrε στο κοιdσrnιιιr 'τr11• Cσ -
111!υ ter Shσp". 

GRAPHΙCS 8 8 8 8 Ο 
ΗΧΟΣ 8 8 8 Ο Ο 
ΜΟ~ 8 8 8 Ο Ο 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ!ΥΠΟΣΗ 8 8 8 8 Ο 

fi!ΛΟΣ. LUNAR ROVER PATROL 
ΥΠΟΛΟΓΙΣ!ΗΣ OAAGON 32, 64 
ΕΙΔΟΣ. ARCADE GAME 
ΜΟΡΦΗ: ΚΑΣΕfΑ 

Ε!ΑΙΡΙΑ: ORAGON SOΠWARE 
ΗΜΗ: 2.500 ΔΡΧ 

Όσοι συχνάζουν σε αίΟοuσrι; 
compυιer qamcs (το γνωστό 'Όιιφι\-
.δικα") Οα έχουν o(voυpa h ... 
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Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ 
COMPUPRESS 
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πα~χν lδ~ με το "τζ ~πάκ~", που 
στάθηκε ο "πρόγονος" του rιρο
γράμματος που εξετάζουμε εδώ. 

Όrιως θα ξέρετε λο~πόν βρ~
σκόμαστε στn Σελήνη κο~ nροσπο
θο~με να διανύσουμε μ~ο απόσταση 
υε το δ~αστημ~κό μας "τζ~πόκ~" 
πηδώντας πάνω από τ~ς επ~κlνδυ
νες λα κούΒες και τους βράχους 
του πλανήτη, ενώ συγχρόνως πσο
σπαθούιιε να εξοντώσουμε τους 
ιπτάμενους δίσκους κα~ το άλλα 
παράξενο σκόφη που ιιας κοτσδ~ώ
κουν από κοντό. 

Η απόσταση nου πρέπε~ να 
δ~ονύσουμε στον πλανήτη χωρίζε
ται σε πέντε επ~μέρους διαδρομές 
που αποτελούν και τ~ς πίστες του 
πο~χνιΙΙ~ού . ~Ιόλις καλύψουμε την 
κάθε διαδρομ ή παίρνουμε κάποια 
80/IUS POINTS που εινοι ανάλογα 
με το χρόνο που κατανολώσοιιε κο ι 
μετά συνεχtζουμε το ταξίδ~ μος 
στην επόμενη πίστα . 

Οι ρόδες που προσαρμόζοντα~ 
στις μ ικpοονωιιαλιες του εδόιοους, 
ο πλαν~της Γη που φαινετοι στο 
βάθος της οθόνης καθώς κο~ η 
nροοπτ~κr\ τ~ιν βουνών που αλλόζε~ 
καθώς μετακ~νεtτοι το δ~αστημ~κό 
μας όχnιια πpοδ~αθέτουν ευχάρ~στο 
τον χρήστη νια το rια ~χνίilι. 

Το qraphics κο~ η κίνηση 
που παρουσιάζει το πpόνpομμο ει
να~ πολύ προσεγμένο, ενώ ο ήχος 
που συνοδεύει το nα~χνίδ~ εκμε
ταλλεύετα~ σωστά τ~ς δυνατότητες 
του μηχανήματος, χωρίς να νίνον
τα~ κουραστικές καταχρήσεις σε 

Βάρος του παίκτη . Πρόκε~ται λο~
πόν ν~ο ένα πρόγραμμα που συ
στήνουμε σε κάθε χρήστη τοu Ora
qon. vιατι, χωρίς να nεριλαμβό
νε~ τ~ς τελευταίες τεχνικές στο 
χώpο του προγpαμματ~σμού, κατα
φέρνει να διατηρεί αμεlωτο το 
ενδ~~φέρον του χρήστη νια πολύ 

κpmκή ξένων πpογpaμμάτων-

κα~ρό, χωρtς παράλληλα νο εtνα~ 
υnερβολ~κό δύσκολο. 

GRAPHICS: 8 8 8 Ο Ο 
ΗΧΟΣ: 8 8 8 8 Ο 
ΠΛΟΚΗ: • 8 8 8 8 Ο 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝfΥΠΟΣΗ: 8 8 8 8 Ο 

ΙΙΤΛΟΣ: CHANCELLOR 
ΥΠΟΛΟΠΠΗΣ: LYNX (48 Κ • 96 Κ • 128 ΚΙ 
ΜΟΡΦΗ: ΚΑΣΕΥΑ ή ΔΙΣΚΕΥΑ 
ΕΙΔΟΣ: SIMULAτtON 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΥΗΣ: QUAZAR COMPUTING 
ΙΙΜΗ. 2.000 ΔΡΧ. 

Θα το κατοφέpνατε ποτέ. να 
γίνετε ένας πετυχημένος υπουονόc 
Οικονομ~κών της Αννλίας; Το 
CHANCELLOR εtνα~ μ~σ πολύ ενδια 
φέρουσα εξομοίωση (S!t~ULAτiOI>) 
της σ~κονομικής κοτόστασης μιας 
χώρας και σας δίνει την ευκα~ρία 
νσ δοκιμάσετε τις ικανότητές 
σος, σον υπουργός Οικονομικών 
της Αννλίος. Όπως κατολαΒοίνε
τε, οι ευθύνες ενός υπουργού εί
να~ πολύ μεγάλες κο~ το uπουρ
νείο Οικονομικών ένα πραγμαηκά 
"δύσκολο" υπουργείο. Πάρτε λοι
πόν χαρτί, μολύ6~ κο~ ένα κομ
π~ουτεσόκι κο~ στρωθείτε στη 
δουλε~ό, παρέα με το mic r·o σας . 

Ο ρόλος σας είναι να συντά
ξετε τον ιτρουπολον ~ομό της χώρος 
v~o την επόμενη δεκαετία. r~o τη 
χόρσξη της οικονομικής σας nολι
τ~κής, υπάρχουν δύο οικονομικό 
υοντέλα, τα οποία μπορείτε να 
ακολουθήσετε: το ένα είναι το 
κεUνσ~ονό και το άλλο το μονετα
ρ~στ~κό, που καθ~έρωσε η θότσερ . 
Κα~ τα δύο μοντέλο χρησ~μοnοιούν 
τ~ς ίδιες παραμέτρους, αλλά v~o 
τους υπολογισμούς τους στηρίζον
ται σε διαwορετ~κούς μαθηματ~
κούς τύπους . Εσείς λοιπόν δ~αλέ
γετε ένα οπό το δύο μοντέλο. 

Στη συνέχε~ο. ο υπολον~στής 
σας ζnτόε~ τ~ς τ~μές που θέλετε 
να δώσετε στ~ς δ~όφορες πασαμέ
τρους, ενώ παράλληλο εμφανίζον
ται στην οθόνη ο~ αντίστοιχες 
ιιεουσ~νές ηυές. Οι nσοόυετοοι 
νια τις οποίες καλείστε να δώσε
τε τ~μές, αναφέροντο~: στα κυ
βερνητικό έξοδο, στο επί τοις 
εκατό ποσοστό Φορολονlας, στη 
σχέση της τιμής λ[ρος κα ι δολα
οιου, στις εξαγωγές, οτnν ειοο-

δηματ~κή πολ~τ~κή (αύξηση μι-
σθών} και τέλος αuξηση 
των χpηματικ~ιν αποθεμάτων. 

Όταν δώσετε όλες τ~ς τ~μές 
στις παραμέτρους, ο υτιολοv~στής 
θα κάνει τ~ς ανάλογες ιτράξε~ς 
κο~ θα σας παρουσ~άσει την επί
δραση που έχουν αυτές ο~ τιμές 
στον τιληθωρ~σμό , στα εn~τόκ~α 
καταθέσεων, στο ρυθμό αύξησης 
της ο~κονομίος, στον αρ~θμό των 
ανέργων, στο ισοζύγιο πληρωμών, 
στον εθνικό προUnολοvισμό, στο 
εθνικό προtόν, στ~ς νέες επενδύ
σεις, στ~ς εξσνωνές, στις ~~οα
νωνές, στο χρηματ~~ό αποθέματα 
της χώρος κα~,τέλος, στον μέσο 
κατά κεφαλή, εβδομαδ~α~ο μισθό 
(χάος,ε;). Αμέσως μετό, πατuντας 
το πλήκτρο G, μπορείτε νο δείτε 
έγχρωμα στην οθόνη τα ανάλογο 
grδph ics. 

r~a vo συνεχίσετε την κα
τόpτιση rou προUπολογισμού του 
επόμενου χρόνου, πρέπει να πατή
σετε το πλήκτρο SPACE. Βέβα~ο 
είναι κόπως δύσκολο, τουλάχ~στον 
σε πρώτη φάση, να προχωρήσετε 
πάνω σπό πέντε χρόν~α, νι~τί εί
τε τα συνδικάτα των εpγαtών θα 
έχουν αρχίσει τις απεργίες, είτε 
θα έχετε "ρίξει έξw" την ο~κονο
μία της χώρας. Όπως καταλαβαι
νετε, και στ~ς δύο nερ~πτώσεις 
θο πρέπει να nερ~μένετε το 
δ~άδοχό σος στο υπουργείο. 

Το πρόνρουμο είνο~ μια πολύ 
καλή εκπα~δευτ~κή προσομοίωση 
της ο ι κσνομ ικής κατόστοσης μ ι ας 
χώρος. Ο χρήστης εξο~κειώνετα~ 
υε δύσκολες οικονου ~κές έννο~ες. 
Παράλληλα μπορεί να δει τη συ
σχέτιση των δ~αιοόρων ο~κονομ ~κών 
παραμέτρων, όπως συξήσε~ς, FΙΗ
τόκ~α, πληθωp~σμός, οvεργία, τ~
ιιή δολάριου κλπ. Το CHANCELL OR 
το βρήκαμε στο "I•HCRO ~JORL Π". 
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ΟΝ 
tινcιι ιικολο να μοθετε .. 

νο χρηοιμοnοιιnε '10 νι.ο •oμιnourcρ 
OttACON 31. Αλλωο,L cιιι• Ος αιrο t O δι · 
8λιο cno oyyλ•o ooc; nροο•ι.:· 

ΔΩΡΕΑΝ ι. τη• nληρη μ<· 
ι;~~:~~ .. ~~'Ι'ΟU ΟΤΟ ελληνΗC(ι , Σύηομο θο I νο yρίιψlό1'ε το bιιcο οος προ
yριιμμαηι. Σ.( λιyο •σιρό θα yνωριζΕfC. 
αρισrο ι η yλωοοα wou χρηοιμοnΟtcι ι ο 
r.ομnιοuτtρ ο~. Το ομορφο χοιιnu οη
μερα μ-nορι;ι νο yttf(:ι t.νο Lnιιcφδtc; C• 
nbyyeλμo οuριο •.• 

Εινω Lυιιολο να 

σι ησετ 

'ο DaACON 31. Αeν χρ~ιuζετοι νο ro 
προyριιμμοτιοcτ-e ι:ο ι:.ίc;. Μια μeyσλη 
ποιιcιλίιι 1ιpοyραμμ,ιt·ων oe CATRIOGCS 
& ιcooL.tcc; μπορει να •ολuψιι καβe ο
ναyιtη σας. Και οιι:Ομη οι ον yρaψett: ,ο 
διaο ΟΟ\ nροyρο·μμστο μnορο..-ε να 10 
onoθηιιr;t.uotιe οι: μια ιcοινη a ooeta Μαι 
νο το •ρmηoC'fC yιρ nοντα ... 

~ει ζ ι. ντα να χρωματα .. 

Ο OA:ACON 31 οσ( "ροοφcρει cννι.ο 
χρωμοιο ιιοu θα δωοοuνζωντανιο οτην 
οθονη ο α~. Μι: αwλ«.c; cντο\ι:.<; μ-τιορι::n f' 
νο <ιλλιι(εrc χρωμιηα, νο χρωμαπο~ι: 
μr. ό'YIOtQ χρωμο θc;\ cτι. ι.νο σημειο η μι ο 
ολό•ληρη nεριοχη οτηv οθονη μe rα 
χpωμοτο •η~ uρεσιι:rιο~ ooc;: ... 

ι\Jα ιG~ ΑΡΗ CS 
.Σο4t 'ffροοφιροSδιοφορετιtcο resokιtlon 
σπο 16 Χ 3~ μeχρ• 255 Χ 182. ΧρηοομΟ· 
nοιοντος απ λ ο; cnoλi ς μπορείτε; νο 
φηο(εrt yρομμc~ νο ζωyρ<ιφ.οert δΨ. 
φορα οχημmυ ιccιι καιοιrιν να το μιtepU• 

νnε μι:χρι ιο 1/4 η νσ •ο μιyολωοcτc 
μι:χρι •οι Ιi φορcς. Δοιιιμοο•~ να tω· 
ypοφιοcτι. χσρτt.ξ, eιteoνcς. διοσ-.ημό· 
ιιλοιο, r:(ωyrJινouς ••• Μι. •ο OAAGON 32 
cινσι wολυ ι:υιcολο. 

Εχ ι ~ αλη μνημη . 

Ο ORACON 32 uσς nροοφtρtο 16Κ ROM 
nou πι:ριλομ8ονει την MICROSOFY ΒΑ· 
sιC' 1- 321( ΑΑΜ, ffOU ι.ινοι οριcετο yιο 
οwοιοδηιrΟ'tC χρηοη. Αν ομως xρoatc· 
οι--ι: ιrι:ριοοο'tt:pη μνημη •6•c μ11ορι.nι; 
νο 1ιpοιιμηοι: .. ι: ro DιιΑCΟΝ 64 μc ι.κ 
RAM η ο•όμη •οι νο μr.ιοτρεφετc το 
DAACON 32 που ηδη tχι.τι.. 

i32 το κομπιουτερ 

που αναβει τη φαντασία 

Εχι:ι πολλ<J «εξτρα» •.• 
OlrRι,CΙDN 32. 00ς nροοφερι:ι uον (J1(1'1'1(1p ιξοnλιομο οιnο π(Μ,ι 

ν να 8εωptrYC L(τρο «οι νcι το "ληρwνΝΙ' nα.ροnο· 
AOHtCS yιoPRtHtOt, ι(οδο Υfα δυο IOYSfiCIIC, ι.ιfι•ο· 

-.-τ-η ON· Of-F, διQ:ιι:οπrη RfSO, ε:(οδο Υ•Ο 
μοyνη-.t~φιdνο με 'tΙληρη ιηλε:χι:.φιο_ιιό1 
ε(ο!Η> yια Ί'\1, έ(οδο yoo ΜΟΜΤΟΜ. 
CONNιC ΙOR yoo CATRιl)(;• οι OΙSK·ONI· 
VES. 8ιθλιο οδηy.ων οηι fλΑηνιις<ι & 
-.δωρrtιν <yyρσφη ο το ORACON CLU8. 

ιχει μουσιιιη •• 
Οι nι,νι t πληρeι~ Ο«ι οdι.~ ι;nl'fρCnfHH 
vα noρuycre οwοιοδηncηε ηχο, φωνη ι 
vουοιιtη Μπορcιτf νο οuν8ιοι:rι '1U δι 
κο οος μοuuικο ιι:ομμυtιu ... 1fOU ο ΟΑΑ 
Ge»- nuντοθΟ"nCΗζιι yto οος. η να nιu 
(Ρ ι. ι κ, ι nιιuχιι~ Τη\ ι nοχης.Μ-nορι ι 
τε οι~ όμο νc.ι nαρσycΗ TUU(t διte~ οιι• 
εξtl)ιιρο yμοτιl(σ.χ; , 6ιοοrημικuυ4; ηΧόυ\. 
Ο '1ΧΟ\ ινιοχuε:rc1 ι ιι:ω οιιουycιοι ιnΗ 
την ιηλ ι.όροοη ooc; yιιι vo ονuι ρrολι 
οιι•ος hοι Ο'tΟν χρηοιμοnοιuτι ι( 
κομnιοur(ρ ο~ 6rν χρι κιζ,L<nι...... ο ι η 
8oOk 01110 

Εχcι ιιολλο προyραμμο-.cι 
tt I)RACON ολΑο ιι:οι nαλλι.r. u•όμο r, οι· 
pιι.~ "ΡΟΟφ4)0Uν yιο • ο~Α ·GON μC\'U• 
λ η 'n'Oitιi.t,ιoSOΠWAA:( Διοι,η·ημι•cι, wι .. 
ρι•ι.ι ιιι(,, οκο•ι. v•ρλ•, μον01tο\η, 10 
8λι. rUPPtR, FROGCIR, ιιι .α. οuς nιριμι ... 
νουν να 6ιοο• εδίιοι;re. Μwορcιτι. νο 
.,.ιι.ιιι(ι;τ &• ι;νο tιιφc;•t1λtινο η αι~ομη &• 
•ο 6ιυο "1μι.:ό λ (..ωφ<φι ιο. ιτιιuης vo δcΊ 

••μοοηι: rην τuχη όΟ\ οον μουοι•οοuνΟι.:-.ης. 8ι 8nw:ι μτιοροτt' νιι 
μαθι"f t.. yροφQμηχ<ινη. να ιι.ραι-ηυιιι 'tO οιιι;ονομ•u ο ο~ ν(t φηιι(ι'ft. 
ορχι:ιο. να ι.:ςtrι. yρυφιιι:ι.ιι; nοροοτ<ιοι.κ., & nο\λι~ ιιkOt.tf1 nιο coo8t~· 

μcι,•ιφορμοyι ι, . 

[ι ναι οωσ ι <1 

ΚΟτΟΚ(.U(JΟμt.νος ... 
Ο DRACON 32 οος "ΡΟΟφιρι:ι ι.να nρο. 
yμνοΗ•ό nληl('tρο:ιοyιο yριιφομη~ονttc. 
Ot' δtCt'fu.(η 0W(RfY. k<tθι. nληκιρο Ll• 
νσι ,.yyuημt.νo yιο 20 ι.ιιοtΟμμυρια χ••· 
ριo_youc;. Χρησιμοηιιι ι;ι την f't.~eυ•υιιι 
~ι:f;η της .. ι;χνολοyιftς ό1ιω<, ·π ·Χ· ιοΜΙC· 

ROPJtOC[SS.()R '110UCινόιο G809τη(tΜ0ΙΟRΟLΑ.1uyιφινι rι. -ιοΟΜΑ φ 
GON 32. με αλλ ο COMPUJER-. θο ι:• nλιιyu1c στιο 11 ιι; bιnφopLift. 

~ναικοτασκευασμενος 
στην Αyyλια ... 

•οι ΟU\'ΙΙ ιιιριμ('ΥΟ oro SWAHSEA. μι ι ην 
ε.yyuηοη ιι.uι " '1 οιyοvριο ιηc;; λyyλι.-ηιι; 
ιeχνολοyιο<.. Με την v-nt uθυνΟ•η•ο •η«; 
Ελληvιιι:η\ ο νιιιfροσωnιιοc. DRλCOf
COMPVIER \HEUλ~ Ι lfO. 

Ο DRAGON μεyαλωνει μαζι σας ... 

όσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον σας, οι γνώσεις και οι απα ιτήσεις 
σας. Τώρα σε κάθε DRAGON μπορείτε να συνδέσετε μεχρι και 
τεοσερεις μοναδες FιΟΡΡΥ DISK DRIVES. Ετσι θα εχcτε πια πρα
γματικά επαγγελματικες προδιαγραφές. Καταλληλο για να υπο
στηρίξει τις ανάγκες ενός γροφειου, μιας επιχείρησης, ενός ια
τρείου yια αποθήκη, αρχείο, πελατολόγιο κλπ. Ποιό άλλο κομπιού
τερ της κατηγορίας του σας προσφέρει τοοο πολλά. Και πιο ιιομ
τιιουτερ σ π ο αυτά που σος προσφερουν μπορ ει να συναγωνιστει 
τον DRAGON στην τιμη; Στο σχολειο, στο σπιτι, στο γροφειο το 
DRAGON π ο ει, παντου. Απίθανο<; φίλος, υπομονετικός δόοκαλοc;, 
ακούραστος και όμισθος ουνεργατης. 

8 DRACON COMPUHR CHILLASI LrD Ay. Κωνοωνιινου 39 λUηνσ 104 )7 Τηλ . 5237077 5236\54 



-κριτική ξένων πpογpαμμάτων 

GRAPHICS e e e e Ο 
Η Χ Οι 
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tιΤΛΟΣ ΟΝΕ Ol'f ΟΝΕ 
ΥΠΟΛΟΓΙ1ΤΗΣ COMMOOORE·64 
ΜΟΡΙΗ AIΣKEtA 
ΕΙΔΟΣ· LlfE GAME 
ΚΑΤΑΣkΕΥΑΣΤΗΣ c ELECTRONIC ARTS 
lllι\H 1 000 ΑΡΧ 

Το ΟΝΕ ΟΝ ONr είναι ένα 
ιtοιχνίδι μηόσκετ που δεν έχει νο 
<ηλέΨει τίποτα οπό tνο πραγματι
κό ονώνο και μόλιστο ντέρμπυ. 
Αηαρο(τητη ηροUηόθεση γιο νο 
παιχθεί το παιχνίδι είναι η 
ύπαρξη ενός n δuο JΟVSΤΙCΚS1ονό
λογσ με τον αριθμό των παικτών. 

Αμέσως ιιόλις (!)Οpτώοουμε το 
ηρόγραιιιισ, εμφανίζεται στην οθό
νη tνο μενού με τις διάφορες 
επιλογές του ποιχνιδιοu. Μέσω 
των JOYSTICKS και του ΓΙRΕ BUT
TON unοpούμι: νο διαλέξουμε ένα 
αιtό το τtσσερα επίπεδο δυσκολί
ας κοθUς και το ον θσ παίξουμε 
με αντίπαλο τον ίδιο τον υπολο
γισιn ή κόποιο φίλο μσς. Επίσης 
θο πρέπει νο καθορίσουμε πσιός 
θσ παίρνει ιη μηόλο όταν σημει
ωθεί κολόΟι, σν η λnξη του παιχ
νιδιού γίνει Βόσει nροκοθοpιομέ
νοu σι.ορ ή βόσει χι>όνου και τέ
λος ον θέλουμε nχσ. 

'Ιετό οιιό όλο αυτό το ηροκο
ιορκτικό, Βι>ιοκόμοστε "στη σέν
ιρο'' νιο νσ αρχίσει ο αγώνας. 
Πρόκειται νιο το γνωστό "μονό" 
n αλλιώς "ένας εντοντίον ενός". 
Έξυπνες rrροσποιήσεις, τρίπλες 
ιrε σπόοιμο ιιέοης, τζσμπσούτ, 
κοpΦώμοτσ,ολλό και φάουλ επιθε
τικό και αμυντικό συνθέτουν ένα 
rιρσγιrοηκό ντέρμπυ. Ο δισι τητής, 
αυστηρός και αμερόληπτος, εμφα
νίζεται συχνό στην οθόνη και 
σι ιιpίζtι όλο το πσροητώματο. 

7~ PIXEl 

Η κίνηση των παικτών γίνε
ται σηό το JOYSTICΚS ολλό και με 
τη βοnθεισ του FIRE BUTTON. Συγ
κεκριμένο με ένα πότημο του 
κουμπιού ο επιθετικός παίκτης 
κάνει στροφή 180" και έτσι εnι
τυvχόνει να τρ ιηλόρει τον αντί
παλο. r~ε δεύτερο πότημσ γίνεται 
το σουτ . r~ε οντιατοιχες λειτουρ
γίες ο αμυντικός απλώνει το χέ
ρια του νιο να κόΨει τη μπάλα, 
πηδάει νιο το ρημπόουντ κλπ. Και 
~έθοια έχουμε και τα ι;me-ουι 
κοθUς κοι τη δυνατότητα νιο re
pl~y στις καλύτερες φόσεις του 
ηοιχν ι δ ιού. 

Όμως το παιχνίδι έχει 
•ανάΨει" νιο τα καλό με αποτέλε
σμα νο προκληθούν σοβαρές ζημιές 

στη μrιοοκέτο. Το μουρμουρητό που 
σκούνοντοι εινοι οπό τον γραφικό 
υπάλληλο ταυ γηπέδου που προσπα
θεί να ~ιοpθώσει τις ζημιές ... 
Τέλος, έστω και μετό οπό αρκετές 
παρατόσεις, το παιχνίδι θα λή
ξει . [μηρός λοιπόν γιο τη ρεβόν~ 
Το ΟΝΕ Ο~ Ο~Ε το ~ρήκσμε στο ΒΥ
ΤΕ (τηλ. 3631-361). 

GRAPHICS e e e e e 
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fΙΤΛΟΣ OAY1D'S MIDNIGHT MAGIC 
ΥΠΟΛΟΓΙΗΗL COMMODORE·64 
ΜDΡΦΗ. 6ΙΣΚΗΑ 

ΕΙΔΟΣ· BORD Ολlι\Ε 

ΚΑΤΑΙΚΕΥΑΣΤΗΣ: BROOERBUNO SOF!WARE 
τtΜΗ: 5.000 ΔΡΧ 

Το DAVJO'S 11IIJNIGHT ~IAGIC 
δεν έχει να ζηλέΨει τίποτα οπό 
ένα πραγματικό φλίπερ. Ο ήχος, 
το qr3ph;cs και η πλοκή του παιχ
νιδιού ~ινούντοι σε υψηλό επί
πεδο και προσwέρουν ιδιαίτερες 
συνκινnσεις στον χρήστη. Ας δούμε 
λοιπόν ηώς πσLζεται το παιχνίδι. 
Κοτσρχnν κανονίζουμε τη σκληρό
τητα του ελοτήριου ιιε το πλήκτρο 
FS και Γ7. Το παιχνίδι ποlζετοι 
με δύο ζεύγη οπό ρακέτες . f.lε το 
rιΜκτρο sιι ι rτ κο ι C0Mt·10DORE KCY 
ι ι nορούμε νσ κατευθύνουμε ης ρα
κέτες έτσι ώστε να κτυπήσουμε n 
ακόμα και να "κοντpσλόpουμε" τη 
μηόλσ. Το ~λίπερ διοθέτει,δεξιό 
και aριστερό, δ6ο μαγνήτες που 
ενεργοποιούνται αrοού πρώτο σπο-

κτήσουμε ιιερικούς "ειδικούς" 
βαθμούς. 

Με το πλήκτρο Ζ και ? μπο
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε τους 

δύο μαγνήτες ώστε νο συνκρστ~
οουμε ιη μπάλα μακριά οπό ορι
σμένα "κοτσστρQΘικό" κονόλιο, 
που ο~ηγούν το μπολάκι μας σε 
βέβαιο Οόνοτο. Εκεινο που aξίζει 
νσ τονισΟεί είναι η δυνατότητα 
νιο "fl ι Τ". Μπορούμε δηλαδή με 
τη χρήση τοιι nλlικτpου SPACί να 
"κουνnσουμε" όλο το ι9λίηεp. Ένα 
"TILT" ιιπορεL,ότσν γlνει σωστό, 
νσ μος προσφέρει πολλούς βαθμούς. 
Σε οντtΟετη βέβαιο περίπτωση μας 
σ~ιρούντοι βαθμοί, ζωές κλπ. 

Το "TILT" μας κάνει να θυ
μηθούμε κότι δεξιοτέχνες "μπό
μπιρες" που "χουνώντος" κατάλλη
λα το φλίπερ οδηγούν τη μπLλισ 
κυριολεκτικό όπου αυτοί θέλουν. 
Σκοπός του φλίπερ είναι φυσικό n 
συλλογή βαθμών. Υπάρχουν διάφορο 
"bonus" σε βαθμούς και σε επι
πλέον μπάλες, καθώς επίσης και 
nολλοπλσσιοσμοί Βαθμών μέχρι 6 
φορές, ποu εrητυνχόνετε ον κατα
φέρετε νο nεοόσεtε τη μπιλισ ιιt
σο αrιό δυσπρόσιτες περιοχές ή 
οημεtσ ιου φλίπερ. 

Στο τtλος,ον η επιδοσή σος 
είναι τόσο καλή,Οσ έχετε την ευ
χσρtοtηση νσ tην δείτε μέσα στον 
πίνακα με τις δέκα καλύτερες 
επιδόοιις. το αδιάκοπο παιχνίδι 
σπσιιεί γρήγορη κίνηση και σστρα
ηισίο σντανοκλαστικό απ'τη μεριό 
του πσίrτη. Όλο αυτό σε σuνδυο
ομό με το οπτικό και ηχητικό εwέ 
μος έκαναν να μην μnοροuμε στην 
κυριολεξία να "ξεκολλήσουμε• οπό 
τ ον CoΠΙΙ110dore. 
Το DAVID 'S ~IIONIGHf I~AGIC το 
βρήκοιιε στο ΒΥΠ . 

ORAPHICS: e e e e e 
ΗΧΟΣ: e e 8 e Ο 
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ΓΕΗΙΚΗ ΕΗΙΥΠΟΣΗ: 8 e e e Ο 



ο υπολογισmς και το ΠΡΟ-ιΌ 

ΟΙ 
ΕΤΑΤΙΕΤΙΚΕΕ 
θΕΩΡΙΕΕ 

ΠΡΟrΝΩΕΤΙΚΩΝ 

Ι 
το προηγούμενο τεύχος κάνο
με μ ιcι εισονωv() στις μεθό
δους δημιουργίας προβλέΨεων 

με τη βοήθε ια του ηλεκτρονικού 
υnολονιστή . Σχεδιάσαμε σαν πρώτη 
εφαρμογή, ένο DAτABASE των προη
γούμενων αποτελεσμάτων , ν ιο να 
το χρησ ιυοποιήσουιι ε σc:ν βάση της 
στοηστικής μας ανάλυσης και δηυι
ουρνιος των ποοννωσηκων . 

Στο τεύχος που κρατάτε, πε
ριέχονται ορισμένες έννο ιες, μέ
θοδοι και τuπο ι των ! Ια0ημοτικών 
που είναι οπορα(τ~τοι γ ιο να συ
νεχισουμε . Περιέχεται επίσης και 
το ποόvοοιιμο του μ ήνο . 

Π ολλ ές φοοές ακούμε νο λένε 
ότι στον οvώνο 'Ά " εναντίον "Β" 
το 1 έχει nιθονότητο 80:~ . Το Χ 
έχει πιθανότητα 15' και το 2 έ 
χε ι 5% . Προκύπτουν ομέοως τα 
ε~ή ς δύο ερωτήματα: 

Πώς βγαίνει μ ια τέτοια πρό-
1λεΦη ; 

Πώς είναι δυνατόν να πει 
κανείς εκ των υστέρων ον η πρό 
βλεΨη ήταν ακριβής ή όχ ι; 

Οο οποντήσουιιε πρώτο στο 
1\εύτερο εοώτηιισ το οιιοίο είνσι 
και το π ιο εύ κολο . 

Η aπάντηση εtναι ότ ι νιο 
ένσ μεμονωμένο αγώνα (όπως "Α" 
εvaντ ίον "Β " ) το οπaτέλcομσ δεν 
μας λέει τίποτα! Συγκεκρ ιμένο αν 
έλθει. το 2 δεν μrιορε( κανείς να 
πει ον aυτό το 2 αποτελε ί επαλή
θευση του 5% που δόθηκε ή ον η 
n ιθσνότητο ιου 2 ήταν κάποιο άλ 
λη (π . χ. 60% ή 70., ή 100%) ή ον 

εν πόση περιπτώσει , υπήρχε κά
ποιο τιμ ή ι κανή νο προσδιορισθεί 
έστω και κατά προσέγγ ιση, η ο
ποίο νο aπε ικόνιζε την nιθονότη
το του 2 . 

Αν όμως αντ( νια ένα μόνο 
αγώνα συγ κεντρώσουμε πολλούς μα
ζ( με τα αντίστοιχο προγνωστικό 
τους και τέλος μος δο3ούν και τα 
αποτελέσματα τότε πολύ εύκολα 
μποοει νο vίνει ο έλεγχος . 

Αν έστω οι σνώνεc ήταν 100 
και το 80:. είχε δοθε ί 25 φορές 
σαν ποσοσκσίσ πρόγνωση κάποιου 
αποτελέσματος , τότε πρέπει να 
επαληθεύεται σον αποτέλεσμα 
20t2 φορές (20 οΌυτη την περ ί
πτωση ε ίναι ο μέρος όρος και 2 η 
μέση απόκλ~ση) . Προφανώς ον ο 
οριθιι ός επαληθεύσεων είναι από 
18 ώς 22, ή λίγο π ιο έξω, εί~ιο
σι ε ο . κ . 

Αν όμως βγούμε πολύ έξu 
π . χ . αν 3ρούμε μόνο 10 επαληθεύ
σεις , τότε είναι φανερό ότι κό
ναμε συστηματικά σφάλματα εκτι
μήσεως και ότι το προγνωστικό 
μας , νιο τους εν λόγω 25 οvίινες 
τουλάχιστον δεν μπορούν νο χορσ
κτηpισθούν σον aξιόπιστα . Κατά 
τον ίδιο τρόπο ~ι πορούιιε να ελέγ-

ξουμε και τσ υπόλοιπα ποσοστό 
(οπό Ο ι.'ις 1 00%) • 

Αιρού σnαντήσαμε σ· αυτό το 
ερ<;ιτημο , ερχόμαστε στο άλλο που 
aφορά στη διαμόρφωση των προγνω
στικών-ποσοστών . Πώς δηλαδή αφού 
μος δοθούν οι aντ ί παλοι μπορούμε 
να σχηματίσουμε τα rιοσοστό καθο
ρίζοντος την πιθανότητα του 1 , 
του Χ και του 2; 

Υπάοχουν διόιοοpοι τρόποι 

νιο να γίνει αυτό , τους κυριότε
ρους από τους οποίους τιαοοθέτου
ιι ε στη συνtχεια . 

Η ΜΕθΟ,\0~ Ι Ω'< Ι 'ΚΑΛ() ΙΙ 

Πολλές εc9η~ιερίδες δηιιοσ ι είι
οιιν ποσοστά τα οnοίσ προέρχονται 
από γκάλοπ πα ι κτών. Το vκόλοιι 
aυτά δεν έχουν σχέση ιιε τις με
θόδους μος, αλλά - όπως θα ε~η
νήσουμε και περαιτέρω - έχουν 
fJοσική χρησψότητσ ν ιο τους παί
κτες του ΠΡΟ-ΠΟ. 

Το vκόλοrι βγαίνει ως εξής: 
σ) Ποίρνοuμε έναν αρ ιθμό συ

στημάτων - περL τα 50 ος πούμε -
οπό διόι9οpους παίκτες (με τον 
όρο συστήματα εδώ εννοούμε DΔDOO 
συστήματα} . 

β) Βγόζοuμε το ποσοστό με μια 
αθροιστική ιιέθοδο στηλών t\ ση
μ ε ίων . Kot · οιιτόν τον τρόπο προ
κύπτουν 39 ηοσοστό (3 ν ιο κdθε 
σγώνα, επί 13 αν~>νες) . 

Τα ποσοστό του γκάλοπ μrιο
pούν να εpμι1νευθούν και σαν "πι
θανότητες των σημείων" . Από τον 
σχετ ικό στατιστικό έλενχο προκύ
πτει μιο αρκετό κσλή aντιστο ιχία 
δηλαδή όταν το γκάλοπ προτείνει 
80~ η επολ~θευση είνοι 75-85• 
όταν προτείνει 25~~ η επσλ ι\θευοη 
ε ί νο ι 20-30•· , κ . ο . κ . 

Η οντισrοιχ(ιι ποσοστού γκά
λοπ - πιθονοτήrων ιτροκύπτει οιιό 
μια vενικότεpη ορχ~ ισοδυνσ~ι ίο ς 
(διαφορετικό θα ήταν πολύ εύκολο 
να κερδίσει κανείς ιι ενόλο ποσd!). 
Το v κόλοπ, ον και σωστό uς προς 
την επαλήθευση , εντούτοις δεν 
αποδίδει χρηιι οτι κά (χόνει) . Καrό 
συνέπεια είμαστε υποχρα.Ιιιένοι vo 
Ψάξουμε αλλού νια καλίι τεpα προ
γνωστικό . 

11 Mf:f>Oι\0~ Ί i"ll. IIA I'AΔ Ol.ll~ 

Αυτή η ιιέθοδος συνίσταται 
στον μ έσο όρο των οποτελεσιιdτων 
που έχουν φέρει οι αντίπαλο ι σε 
προηγούιιενες συναντήσεις. Γ ια 
παράδειγμα έστω ότ ι μος δίνεται 
ο ονώνος ηΑοΚ-ΠΑΟ . rνωρίζουιJε 
ότι το τελευταίο 15 χσόνισ ο 
ΠΑΟΚ κέρδισε 11 φορές , ο ΠΑΟ 2, 
ενώ 2 αγώνες έληξαν ισότιaλοι. 
Άρa το ποσοστό είναι: 
ΓΙΑ το 1: 74~ . ΓΙΑ το X:13 .c , 
ΓΙΛ το 2 : nx. ... 

Ριχtι 75 



Αυτή η μέθοδος δεν ειναι 
κσΜ διότι: 
α} Τόσο ο ΠΙ\ ΟΚ όσο κ α ι r) ΠΑΟ 

πσοουαιάζουν αυξομειώσεις οπό 
χρόνο σε χρόνο ώστε τα 15 αποτε
λέομστσ που πήρσι ι ε δεν έχουν 
κοινή Sόση , Τα αυτό φυσικά ισχύ
ουν και νιο όποιες άλλες ομάδες . 

β} Πολλοί από τους αντlηαλους 
ενός δελτίου - οι μισο ί σε μια 
τυπική περίπτωση - δεv έχουν ξα
ναπσlξει ή έχουν παlξει ελάχι
στες φορές στο παρελθόν . 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ 'rΩΝ ΓΚΑΛΟΠ 
ι\ ΥΝΛΜΙΚQτιιτοΣ 

~Ιε αυτι\ τη μέθοδο δ ιαιρούμε 
τις ουάδες σε 3 , 4 ή 5 νκρούπ 
δυναμικότητος - ανάλογα με τη 
διαφοροποίηση που υπάρχει μέσο 
σε κάθε κατηγορία. 

Κaτό αυτόν τον τρόπο εluα
στε πλέον σε θέση νσ κάνουμε 
στατιστική ανάλυση πάνω στα 
νκοούπ δυναμικότητος της κάθε 
κοτηγορ(σς, ενώ τρόπον τινά κα
ταργούνται οι ταυτότητες των ο
μάδων . 

Κάνσμ ε τη σχετική ειτεξερ
νοσlο στον SPECTRU/1 ακολουa.ίντας 
σε γενικές γραμμές την εξής διο
δικσσ(a: 

σ} Πήραμ ε τους τελικούς βοθυο
λοvικούς πίνακες κάθε έτους, νιο 
10 έτη και τους διαιρέσαμε στα 
πέντε . 

β} Πήραμε και τους συγκεντρω
τικούς πlνσκες αποτελεσuάτων και 
κaτaνpόΨομε το αποτελέσματα -
G~oup ; εναντlον G~oup j - σε 
ένα πίνακα διπλής εισόδου. 

γ) Κάνομε την άθροιση όλων των 
ετών ν ιο νσ προκύΨουν τα ποσοστ~ 

δ) Όπου δεν είμαστε σίγουροι 
(λόγω λίνωv δεδομέν1ιιν} κάναιιε 
μια npοσέννιση χρησιμοπο ιώντας 
την μέθοδο των ελαχίστων τετοσ
νώνι.ιν . 

ε} Δημιουργήσαμε ένα dσtabase 
με τρόπο ώστε ο compute~ να ε(
νσι σε θέση νσ μας δώσει αυέσως 
το προγνωστικό ιιόλις του &ιίσουμε 
τα στοιχεία των αντιπάλων . 

Ειδικότερα το database εί
ναι διαφοροποιημένο κατά τις ε
ξής έννοιες: 

• Κι! ΤιΙ ΤΙ/ιΥ ΚΑ fHI OJ>Jιl 

nεοιλα~ιβάνοντσ ι η Α ΕΜΑ-

καιτοΠΡΟrο 

ΔΟΣ , Β F.ΛΛΑΔΟΣ, Α ΙΤΑΛΙΑΣ, Α 
ΑΓΓΛΙΑΣ, Β ΛΓΓΛΙΑΣ . 

• Κι1 1'Α /'Α Ι 'Κf>Ο Ι'Π Λ !'.VAMIKOTIITOΣ 

Αυτa προσδιορίζονται οπό 
τους aριθμούς Ι ώς 5 - νια την 
γηπεδούχο και νια την φιλοξεvου
μένη . 

* Κατά το αν οι ομάδες είναι 
της ίδιος πόλεως ή διαφορετικών 
πόλεων . 

* Κατά το ον ο αγώνας είναι 
του 1 ου ή του 2ου γύρου . 

Έτσι έχουμε συμπεριλάβει 
τα πιο σημαντικό από τα στοιχεία 
που διαμορφώνουν την ηοόννωαπ . 
Σχετικό με τους γύρους των ηοω
ταθλημότων, αληθεύει ότι μόνο 
στην Α ΕΛΛΑΔΟΣ παρουσιάζεται αι
σθητή διαφορά μεταξύ αποτελεσμά
των 1ου κσι 2ou νύρου - νια σνω
νιστικούς λόνους οι οποίοι δεν 
έχουν γίνει πλήρως κατανοητοί . 
Τα ποωταθλήμστσ Α ΕΛΛΑΔΟΣ δηλαδή 
χωρίζονται στη μέση . 

Πρέπε ι νσ κάνουμε και την 
παρατήρηση ότι νιο μεν την Ελλά
δα και την Ιταλία η δειγματολη
Ψία που κάνομε ήταν νια το τε
λευταίο 10 έτη, ενώ νιο την Αγ
γλία ήταν ιι όνο νιο τα τελευταία 
3 έτη . Και αυτό γιατί οι Άννλσι 
όλλσξσν το βαθμολογικό τους σύ
στημα από 2-1-0 σε 3-1-0, με ση
μαντικές μεταβολές σαν αποτέλε
σμα . Αν νίνε~ κσι στην Ελλάδα ή 
στην Ιταλία το 3-1-0 τότε θσ 
χρειασθούν τροποποιήσεις στη 
μέθοδο . 

Το πρόγpσμμσ που δίνει το 
ιιρογνωστικά δουλεύει wς εξής: 
Έστω ότι ο 1ος σνώvaς μας δίνε
ται ως : 

Λ ΕΛΛΑΔΟΣ, GROUP 1-GROUP 2, ίδιο 
πόλις, 1 ος γύρος . Τότε η ρουτίνα 
ανατρέχει σε μια συvκεκοιυένη 
τριάδα ποσοστών που αντιστοιχεί 
στους προσδ ιοοισιιούς πο•ι δWσσμε 

κσι την καταχωρεί σε ένα ar~ay. 
Όταν τελειώσουμε το ΙΝΡuτ 

των στοιχείων και των !3 σνώνων 
τότε τα προγνωστικά μσς δίδονται 
σε σιονκεντοι.ιτι κ ή ιιοpφlι . 

ι\ 1!, 1 J '\fι\ 

ΛνΟΦέοετο~ στον δισνι·ινισμό 

32-84 . Ι>Ιε GRB συμβολίζουμε την 
β fλλάδος (και την Γ). t1ι; ΠΑ 
την Α Ιταλlας . Όλες οι μόδες 
είναι διαφορετικών πόλεων (σύμ
βολο 0). 

Στο δείγμα ποu δώσσιιε 
η "πρόγνωση" σχετικό ιιε το 
αναμενόμενα Ι, Χ καL 2 προκύπτει 
οπό τη στατιστική ανόλυσr των 
ποσοστών . Συγκεκριμένο av συιιβσ
λίσουμε ιιε P;j το ποσοστό νια 
την έκδοση J ( I, Χ ή 2) του π
γώνος ; ( 1 το 1 3}. 
,.ότr n ι έσος όρος των j είναι: 

13 
ι ι j - ~ J'.:i.j_ 

1·ι llJO 
και η μέση τ.ους σ~όκλισn εlνσι: 

Το όρια που δίνε~ η "πρόγνωση" 
aντιστοιχούν στις τψές μ ;±σ 
στρογγυλευμένες προς τον nληοιέ
στερο ακέραιο . Σχετικό ~ιε το 
δείγμα προγνωστικι:ιv που δώσομε 
κάνουμε και τις εξι\ς συμπληρωμα
τικές πσοοτηρήσεις: 
(;) Το vκnουπ δυνοuικότητος το 
πpοσδιορlσσuε αφού μελετι'ισσμε 
τις ομάδες - τα ποωτσΟλήυστσ ή
τον στην aρχή τους κσι συνεπώς ~ 



MICROLAND: 
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ. ΚΟΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ, 
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

* ... μεγόλος. όχι μόνο γιο τους 
όvετους. σύγχρονους χώρους που 
θα εξυπηρετηθείτε. 
Αλλό και για τη μεγόλη ποιΚΙλCa 
ειδών σε μικροϋπολογιστές ·home& 
business· περιφερειακό. 
προγρόμμaτa. παιχνίδια. βιβλίο 

Και βέβαιο, γιο όλο το μεγόλa 
ονόματα rιου υπογρόφουν το είδη 

που θα βρεfτε οτn M!CROLAND 
Τέλος, μεγόλος γιο το μέγεθος 

mς εξυπηρέιrισης που θα γνωρίσετε 
στη MICROLAND- κότι που δεν θα 
βρείτε αλλοι!: τεχνικΙΊ υποστήριξη. 
υπεύθυνη γνώμη από ειδικούς για 
κόθε πρόβλημό οaς φιλική 
aντιμετώπιση . 

MICRO 
L.ΆND 

The microcomputer center 
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ο υnολογιστnς και το ΠΡΟrο 

δεν υπήρχε βαθμολογία οπό την 
οποίο να πάρουμε στοιχεία. 
(ii) Οι αγώνες 1 ως 8 ήταν νια 
την Β ΕΛΛΑΔΟΣ, οι 9-10 νια την 
Γ ΕΛΛΑΔΟΣ και 11 ως 13 νια την 
Α ΙΤΑΛΙΑΣ. Αν και η Γ ΕΛΛΑΔΟΣ 
δεν υπάρχει στο database τη δώ
σαμε σαν Β, δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει ~ιαφοpό (για άλλες περι
πτώσεις όμως αυτό δεν γίνεται 
π . χ. αν μας δοθεί Γερμανία αγνο
ούμε ποιο είναι η αντιστοιχία). 
(iii) Η τελική νικήτρια στήλη 
ήταν: 

111-Χ11-Χ11-212Χ 

Παίχθηκαν συνολικό 20987061 
στήλες και ευρέθησαν 294 δεκα
τριάρια (από 106.576 δΡχ.), 8371 
δωδεκάρια (από 3.350 δρχ.) και 
83891 εντεκόρισ (οπό 270 δρχ.). 

Η Μ ι.θΟΔΟl. 11 η.: «lli'Ol.ΦA THl: 
l l:TOPIAl.•• 

Η μέθοδοr, αυτή βασικά προ
σπαθεί να προβλέΨει το επόμενο 
σποτέλεσuσ μιας ομάδος όταν εί
ναι γνωστά τα τρία προηγούμενα. 
Τα αποτελέσματα συμβολίζονται ως 
εξής (αγγλικές συντομογραφίες): 

HW Νίκη εντός (home win) 
HD Ισοπσλί~ εντός (home draw) 
HL Ήττα εντός (home lost) 
ΑΙ~ Νίκη εκτός ( away wi n) 
AD Ισοπαλία εκτός (away draw) 
AL Ήττα εκτός (away lost) 

Από τηνι 3η αγωνιστική και 
μετέπειτα δηλαδή κάθε ομάδα θα 
έχει ανά πάσα στιγμή, μια πρό
σφατη ιστορία τριών αποτελεσμά
των της μορφής HW-AD-HD ή HD-AW
HW κ.λπ. κ.λπ. - οι πεpιπτ~σεις 
είναι 216. 

Έστω ότι θέλουμε να προ
βλέΨουμε τον αγώνα ''Α" εναντίον 
"Β" και έστω ότι η πρόσφατη ι
στορία του ''Α" είναι AH-HL-AD 
ενώ του "Β" είναι HW-AO-HI-1. 
Έστω επίσης ότι ο Α ανήκει στο 
3ο οπό IOLQ γκρουπ δυναμικότητος 
και ο Β στο 1. Τότε υπάρχοντος 
του κατάλληλου database μπορούμε 
να πάρουμε τα ποσοστά προγνώσεως. 

Η μέθοδος αυτή φαίνεται ότι 
~ μπορούσε να επεκταθεί λ~μβό
νοντας υπόψη της 5 γκρουπ αντί 
νια 3 καθώς επίσης λαμβάνοντας 
υπόψη της τα γκρουπ των προηγου
μένων αντιπάλων. Στην πράξη όμως 
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τέτοιες επεκτάσεις δεν είναι και 
τόσο εφικτές, ελλείψει αρκετά 
μεγάλου στατιστικού δείγματος 
(πόσο πίσω στο παρελθόν μπορούμε 
να πάμε;) . 

Η μέθοδος αυτή έχει το πλε
ονέκτημα ότι λαμβάνει υπόΨη της 
τους τρεις τελευταίους αγώνες, 
είναι δηλαδή "μέσο" στις τελευ
ταίες εξελίξεις . Υποφέοει όμως 
από το μειονέκτημα ότι βγάζει δύο 
προγνώσεις, μια τnιόδα ποσοστών 
εκ μέρους της γηπεδούχου και άλ
λη μια εκ μέρους της φιλοξενου
μένης! Από αυτές τις δ6ο προγνώ
σεις μπορεί βέβαια να βγει ένας 
μέσος όρος "50-50". Αναφέρεται 
ότι βγάζει περίπου 20 ώς 30% πε
Ρισσότερες επιτυχίες απ· ό,τι αν 
παίζουμε τελείως στην τύχη (δη
λαδή στήλες των random nυmbers). 

Αυτή τη στιγuή δεν υπάρχει 
πρόγραμμα που να δίνει το Ελλη
νο-Ιταλικά με αυτή τη μέθοδο και 
πολύ θα θέλαμε να δούμε ένα. θα 
συνεχίσουμε στο επόμενο τεύχος 

με τον a-posteriori, έλενχο των 
προγνωστικών τα συγκριτικό απο
τελέσματα κ.λπ. 

ΤΟ ΠΡΟΙ"ΡΑΜΜΑ Ι 0\ MII NA 

Στο προηγούμενο τεύχος σας 
δώσαμε ένα ποόνραμμα κατασκευής 
database (αρχείου) αποτελεσμά
των . 

Όσοι αναγνώστες προχώρησαν 
σε κάποια μέθοδο επεξεργασίας με 
βάση αυτό, θα θέλαμε να μας γρά
Ψουν σχετικ1. Τα αποτελέσματα 
των δικών μας μεθόδων θα τα πα
ρουσιάσουμε τον άλλο μήνα. 

Γι' αυτόν τον μήνα σας δί
νουμε ένα πρόγραμμα με το οποίο 
μπορείτε να βγά~ετε στήλες βάσει 
των πιθανοτήτων. 

Το πρόγραuιJσ δουλεύει ως 
εξής: 

α) Ορίζουμε τις πιθανότητες 
των σημείων σε ποσοστό και νια 
τους 13 αγώνες. 

β) Δίνουμε τον αριθμό τwν στη
λών τον οποίο θέλουμε να παίξου-
με. 

Ο χειρισμός αφού το γράψατε 
και πατήσατε RUN είναι aπλούστα
τος . 

Μας δίνονται σαν OUTPUT οι 
στήλες, κάθε μια από τις οποίες 
είναι επιλεγμένη από την κατανο-

μή πιθανοτήτων που ορίζουν τα 
ποσοστά. 

Αυτός ο τρόπος μπορεί να 
σας αποφέρει κέpδη,αν δώσετε κα
λή πρόγνωση και αν τα αποτελέ
σματα έλθουν σχετικά λογικά. 
Καλή επιτυχία! • 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕ~ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ~: 

ΟΙ HOME-MICROS 
ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥ~ 

Το Αφιίφωμα αuτό ποu κρατά τι: στα ΧFρια σας ίχ(Ι 
σα θί:μα τους home • micros και τα διάφορα 
περιφερειακά, που μπορεί να βρει κανι:ίς για 

καθί:ναν απ' αυτοίJς. 
Το αιώνιο πρόβλημα τοu χώρου μας ανάγκασε να 

χωρίσουμε την vλη σε δυο JΙίφη .. Οσοι 
υπολογιστί:ς δηλαδή, δεν αναφίφονται αυτόν 
το μήνα , θα μας απασχολήσοuν στο επόμενο 

τι:vχος. 

wιco Jovsτιcκ 

τ 
ο ι~ΙCΟ είναι ένα απο
κλειστικό εnιτραιιέζιο 
χειριστήριο. Έχει ά
ριστη ερνονομικ~ σχε
δίαση και εξαιρετική 

ικανότητα aπόκρισης. Διαθέτει 
δύο fire button και οκτω ειιαrοές 
διευθύνσεων . 

Η τιμ ή νια ένα Joystick 111-
CO εlναι 2.200 δΡχ . 

ΕΚΤΥΠΩΤΗt Α - 1027 

Σ 
χεδιοσμένοc ειδικά νιο 
Ι<ord process i ng με χα
ρακτήρες υΨηλής ποιό
τητας είναι ο εκτυπω
τής Α-1027. Τυmώνει 12 

χαρακτήρες ανά ίντσα με ταχύτητα 
20 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο . 
Είναι διπλής κατεύθυνσης και έ
χει τη δυνατότητα νια υπογραμ(
σεις. 

Η τιμή του εκτυπωτή είναι 
61.500 δρχ. 
ΚΑtΕΤΟΦΩΝΟ Α - 1010 

τ 
ο κασετόcιχ»νο Α-101 Ο 
προορίζεται νια χρήση 
με τους διόφaρουc τύ· 
πους των υπολογιστών 
της Atari. Διαθέτει 

όλους τους συνήθεις aυτοματι
σμούς όπως αυτόματο σταμάτημα 
στο τέλος κόθε προγράμματος, αυ
τόματο μετρητή με τρίο ψηφίο, 
ρυθμιστή της έντασης κ.λπ. Η τα
χύτητα μετάδοσης των πληροφοριών 
είναι 600 BPS. 

Η τιμή του Α- 1 010 είναι 
13 .000 δσχ. 
TOUCH lΆΒLΕτ 

τ 
ο TOUCH ΤΑΒLΠ είναι 
ένα ολοκληρωμένο σύ
στημα σχεδίασης νια 
τους υπολογιστές της 
Atari . Το πακέτο περι

λαμβόνει υισ πλακέτα ευαίσθητη 

στην πίεση που συνδέεται με τον 
υπολογιστή μέσω του joystick
ρorι και επιτρέπει σε συνεργασία 
με το πρόγραμμα που βρίσκεται σε 
RON cartridqe, τη σχεδίαση εικό
νων στην οθόνη, μεγέθυνση, χρω
ματισμό , αποθήκευση σε κασέτες ή 
δισκέτες κ.λπ. 

Η τιμή του TOUCH TABLET εί
ναι 10.500 δρχ. 
DISK DRIVE Α - 1050 

τ 
ο disl<-driνe Α-1050 
είναι ο διόδοχος του 
Α-810 στην ελληνική 
ανοοό. όιaθέτει τον 
μικροεπεξεργαστή 6507 

της MOSTEK, τον ίδιο με ταν προ
κότοχό του, αλλό ηερισσότερη χω
ρητικότητα ανό δισκέτα, 1 27Κ αν
τί 88Κ BVΠS. Ειιιnλέον διαθέτει 
το Βελτιωμένο λειτουργικό σύστη
μα OOS 111. Οι δισκέτες είναι 
των 5!", ιιονής πλευρός διπλής 
πυκνότητας, μαλακής διαίρεσης. 

Η τιμή του disk-driνe είναι 
43.000 δρχ. 

PRINTER · PLOΠER Α - 1020 

ο 
Α-1020 είναι ένας ε
κτυπwτής-σχεδιαοτής 
που δίνει την ευκαιρία 
στους χρήστες των διά
φορων τιίnων των υπολο

γιστών της Atari να εκμετσλευ
τούν όλες τις δυνατότητες των 
υπολογιστών νια qraph ics. 

Ο Α-1020 τυπώνει 10 χαρα
κτήρες σνό ίντσα ιιε ταχύτητα 10 
χαρακτήρες το δευτερόλεπτο. ~πο
ρεί να τυπώσει και να σχεδιάσει 
και κατό μήκος και κατά πλάτος 
του χαρτιού σε τέσσερα χοωμaτα: 
μπλε, κόκκινο, nοόσινο και μαύ
ρο. Η χρήση του γίνεται με πρό
γραμμα και με Jaysticks. 

Η τιμή του Α-1020 είναι 
21.000 δΙJχ . • ...... 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΟΙ ΗΟΜΕ - MICROS 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡJΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟVΣ 

ο 
πρόσθετος επεεεοvαστής 
650?. προσφέρεται σε 
κσευ συσκευασία που 
ταιριάζει με τον BBC. 
Συνδέεται με τ~ν κεν

τρική μονάδα μέσω της θύοας Tυbe 
νιο γρήγορη ιι ετοφοpό δεδομένων . 

Ο 6502 λε ι τουσνε ί στα 3 Ι•Ηz 
κοι συνοδεύεται από 64Κ RA~. 
και την Hi-BASIC που συξάνει ση
μαντικά τις δυνατότητες της 
vλώσσος (στο χρήστη μένουν ε
λεύθερο 44Κ νια προγράμματα σε 
BASIC και 60~ νιο ~δικα μηχα
νής). Νέσω του δεύτερου επεξερ
γαστή η ταχύτητα του συστήματος 
μπορεί να aυξηθεί μέχρι και 50t . 
ΚόΟε επεξεργαστής συνοδεύεται 
από δύο πρόσθετες RΟΙ4 και ένα 
εvχειριbιο οδnνιών . 

11 τιμή του πρόσθετου επε
ξεργαστή είναι 43 . 500 δρχ. 
PLUS - Ι 

Γ 
ιο τον Electron πρό
κειται, στο κοντινό 
μέλ~ον, να τεθεt σε 
κυκλοφορίο σειι>ό τοιών 
περιφερειακών που πρό-

κειται να τον κάνει ισότιμο uε 
τον BBC . Στην χώρα κυκλΟΦΟρεί 
προς το παρόν το πpώτο aπ· αυτά , 
το Pl us- ι , που προσφέρει στον 
χρηστη μια θύρα Centronics νια 
σύνδεση του υπολογιστή με κοι
νούς εκτυπωτές, δύο θύρες νια 
joyst icks ή τέσσερις νια paddles 
( ιιποοούν να συνδεθοι)ν και άλλα 
όοvανα Jιn (αι στην ouσ(a πpό-
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κειται νιο uετοτοοnεtς αναλογι
κών οημάt~>ν σε ψη<.Jιaκό}, καθώς 
και δύο θύρες νιο εμΒυσιιaτούμε
νες RO" . 

Το επόμενα Plus θα έχουν 
σαν αντικείμενο τα disk-driνes 
και το Econet. Το Plυs-1 κοστt
ζει ιι . 900 δρχ . 

LIGHT - ΡΕΝ 

τ 
ο παραπάνω είναι ως 
ννωσtόν ένας μηχανι
σμός που επιτρέπει κα
τευθείαν σχεδ(aση στην 
οθόνη του monitor ή 

της τηλεόρασης . Κατασκευάστρια 
εταιρία είναι η RH Electronics. 
Το liqhtpen συνδέεται στην ανα
λογική θύρα του υπολογιστή και 
συνοδεύεται οπό μια σε ιρά προ
γραμμάτων και ρουτινών που διευ
κολύνουν τ~ν άμεση χρησιμοποίηση 
του περιφερειακού. Στοιχίζει 
14.500 δρχ. 

Γεγονός είναι ότι η φωτο
γpσφ(ο δείχνει και έναν tracer 
της Wa tford El ec tron ics . Το κακό 
εινaι ότι η οντιπροοωπιη διαθέ
τει προς το παρόν μόνο ένα κομ
μάτι (μέχρι να εκδηλωθεί κάποιο 
ενδιαφέρον) και γι Όυτό δεν έχει 
οκόμο κοστολογηθεί . 

ΤΟ ΙΕΕΕ INTERFACE 

Μ 
έσω του interface ου
τού ο BBC μπορεί νο 
ελέγξει τη λειτουργία 
έως ι4 μηχανημάτων που 
εινaι συuθατά με το 

JEEE 488 στάνταρ, όπως παλμογρά
φοι, Βολτόμετρα, qνολυτές λοvι-

κών καταστάσεων, αναλυτές φάσμα
τος, γεννήτριες και μετρητές συχ
νοτήτων κ.λπ. Συνδέεται με τη 
θύρα επέκτασης ι 11Hz του BBC 
(υπάρχει υποδοχή νιο πρόσθετη 
θύρα ι NHz) και συνοδεύεται από 
μια RΟΙ1 που περιέχει το ΙΕΕΕ FS 
Σύστημα Αρχειοθέτησης. Πρόκειται 
νια μια σειρά απλ~ιν εντολών nou 
επιτρέπουν την αποστολή εντολών 
προς το δ(κτυο των μηχανημάτων 
που θα ειναι συνδεδεμένα με τον 
BBC. 

Το σύστημα αυτό στοιχίζει 
36.500 δρχ. προορtζετοι ιδιαίτε
ρα νιο σχολικό ή πσνεηιστημιοκό 
εργαστήρια, καθώς και νια επι
στημονικές έρευνες. 

ΒΙΤSηκ 

π 
ρόκειτοι για ένα joy
stick εξελιγμένης σχε
δ(ασπς και κατασκευής 
που προορ(ζετοι ν ια 
ε π ιστπιιον ι κι\ ή κο λ λ ι

τεχνική σχεδίαση και ζωγρaι~ικ/ι . 
Για την λειτουργtα rου aπαιτεί
ται η παρουσία του ιιρόοθετου 
επεξεργαστή 6502 καθώς και διπλό 
disk-driνe των 80 ιracks. 

Ο ι δυνατότητες που ιιpοοφέ
ρει το σύστημα αυτό στον χρήστη 
είναι εξαιρετικά ισχυρές και πε
ριλαμβάνουν αυτόματη οχεδ(αση 
γεωμετρικι.ίν σχημάτων (ευθείες, 
καμπύλες, κύκλοι), ελεύθερη σχε
δίαση, χρήση χοωuάτων, αποθήκευ
ση και φόρτωμο ει κόνων σε οποιο
δήποτε οημε(ο της εικόνας μ ε 
οποιοΜηοτε κλιιιaκα , προσθήκ η 
κειμένου (καθώς κοι μεγέθυνση, 
οuικρυνση ή και παραμόρφωση των 
χαρακτήρων κaΟΌιονδήποτε τρό
πο), μεγέθυνση τμημάτων της ε ι 
κόνας σε βαθμό nολύ μεγαλύτερο 
aπό τη διακριτική ικανότητα της 
οθόνης και πολλά άλλο . 

Το Bitstik, μόνο του , στοι
χtζει 65.000 δοχ . 

ΠΡΟΣθΠΟΣ fΙΙU:Ι:ΡΓΑΣτιU: 7.-80 

ο 
πρόσθετος επεξεργαστής 
διατtθετaι στην κλασι 
κή κρεμ συσκευασία . 
Πρόκειται νια ένον 
Ζ-80Β στα 6 HHz που συ

νοδεύεται από 64Κ RAI1 (διαθέσι
μο νια προγράμματα μένουν 55Κ). 

Μα ζ ι ιι ε τον επεξεργαστή , 
που δίνει τη δυνατότητα πρόσΒα
σης στο χιλιάδες πpογpόμματa που 
χρησψοιιοιούν το λειτουργικό 
σύστημα CP/M 2. 2, προσφέρεται 
και μια ολοκληρωμέν η σειρά προ
γραμμάτων νια επαγγελματικού 
ύ<ΙΙους εΙΙJQρμογές όπως 11emopl aπ 
(επεξεργασία κειμένου), Γ ileplan 
(Βάση πλη ροrοοριών) . Graphplan 



{spreadsheeι και γραφικές παρα
στάσεις), Accountant {λογιστι
κά), Nucleus (σύστημα νια ευκο
λότερη κατασκευ~ προγραμμάτων), 
καθώς κσι η Profess1onal Basic, 
ειδικά σχεδιασμένη ώστε να είναι 
συμβατή με το CP/M. 

Το σύστnιια στοιχίζει 64.500 
δρχ. 

ΣΥ1ΤΗΜΑ ΔΙΣΚΕΤΩΝ 

π 
ροορlζι:ται γιο άσους 
Οι:ωnούν προΒληματική την 
αποθήκευση πληροφοριών 
σε κασετόφωνο, uια και 
αυξόνει σχεδόν 60 ΦΟ

ρtς την ταχύτητα προσπέλασης σε 
αποθηκευμένες πληροφορίες. 

Αποτελείται από το σχετικό 
iηterface και τον ελεγκτή που 
καθιστούν bυνσιή τη συνεργασία 
του υπολογιστή με την περι~ερει
οκή μονάδα, το ors που αποτελεt 
το nύστηυα σnχι· ιο~έτησης σε δι-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚU OIKOΓENEIU: ΟΙ ΗΟΜΕ • MΙCROS 
ΚΑΙ Τ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ 

σκέτες (εΦΟδιασμtνο με ισχυρές 
εντολές όπως ACCESS, BACKUP, 
COMPACT, COPY, DELETE, DESTOY, 
DIR, INFO, Llβ, RENAME και TI 
TLE) και τέλος τις μονάδες δι
σκετών. 

11 ονηπροσωnίο στην χώοο 
μος διαθέτει το drives της Cuma
ma που bιαιίθεντοι σε δύο τύ
πους: ΖΧ200Κ που στοιχίζουν 
90.000 δρχ. και 2Χ400Κ που στοι
χίζουν 130.noo δρχ. 

ΣΥΝθUΗ ΟΜΙΛΙΑ1: 

Η 
επέκταση αυτή δίνει 
στον BBC τη δυνατότη
τα να προφέρει ήχους 
κοι λέξεις που περιέ
χονται σε ι ι ιcι ROM που 

προσφέρεται μαζί με το σύστημα. 
Το σύστ,μα αποτελείται οπό τον 
επεξεργαστή οuιλίας και το κυ
κλώματα της PHROM (Phrase Read 
Only Memory). 

ο επεξεργαστής δέχεται τις 
σειριακές ιιληροοιοοίες που περιέ 
χει η PHROM και σε συνεργασία με 
τον κεντρικό επεξεργαστή τις με
τατρέπει σε "λέ(εις". Η PHROI~ 
'Ά" που χρηοιuοποιείτοι προς το 
παρόν, περιέχει 164 σννλικές λέ
ξεις και φωνήματα. Κόθε λέ~η 
ενεργοποιειται μέσω επέκτασης 
της Sοοικής εντολής SOUNO της 
BBC BASIC, χρησιμοποιώντας το 
κονόλι -1 . 

Το σύστημα προ~έρετοι με 
tvo αναλυτικά εγχειρίδιο οδηγιών 
και κοστίζει 9.6no δρχ. • 

ΕΚτΥΠΩΤΗΣ MPS-801 

. . . . . ο 
t1PS-801 περιέχει σε 
chiρ τους ελληνικούς 
χαρακτήρες. Δέχεται 
κοινό χαρτί. έχει τα
χύτητα 50 CPS και ει

ναι μονής κατεύθυνσης. Τυπώνει 
40 χαρακτήρες στη γραμμή ολλό 
μέσω software ή με τη προσθήκη 
ενός κοτόλληλου c~ 1Ρ υιtόρχει η 
δυνατότητα νιο 80 χαρακτήρες στη 
γραμμή. Δέχεται ταινία μελόνης 
σε κασέτα. 

Κι\ΣΕΤΟΦΩΝΟ : DATASSE'ΓfE 

τ 
ο ειδικό νιο τον Com
ιnodorc κοσε ιόφωνο. φι
λοbοξtί νο αιιολλάξει 
τους χρήοιες του υπο
λογιστή, αιtό κάθε πι

θανό nρόβληιιο στο "LOAO" ή στο 
"SAYE" τ~ιν προγραμμάτων. Έχει 
nερ(βλημο πλοστι~ό σε χοώuα μπεζ 
ισι διαθέτει ενδεικτική λυχνία 
λε ιτουργ (ο ς. 

Το κασετόφωνο παρέχει τη 
δυνατότητα νιο επεξεργασία σει
ριακών αρχείων κσι είναι rcmote
controlled, δηλαδή μπορούμε να 
το κατευθύνουμε οπό τον υπολογι
στή μέσω ηρογρόμιιοτος. 

ft τιμή του κασετοφώνου εl
νοι 8.900 δοχ. 
Pι\DDLES 

τ 
ο PAOOELS είναι μια 
ειδική μορφή JOYSTICK 
και συνδέονται στη 
Ούρο 1 ή την θύρα 2 
του Comnodore, ονόλονο 

. . . . 

με τις οδηγίες του κόθε παιχνι
διού. Έχουν περίβλημα πλαστικό, 
σε διόφορες αποχρώσεις του νκρι. 
Διαθέτουν ένα rire bυtton και 
μπορούν να κινηθούν σε δύο διευ
θύνσεις (πόνω-κότω ή δεξιό-αρι• 
στερό). Η τιμή νια ένα ζευνόρι 
PAOOLES είνο 3.750 δσχ. 
WΙCO JOYSηCK 

τ 
ο wιco JΟΥsτιcκ μπορεί 
επίσης νσ χρησιμοποιη
θεί νιο τους υπολογι
στές ATARI και DRAGON. 
Το WICO είναι ένα απο

κλειστικό επιτραπέζιο χειριστή
ριο. Έχει όριστη εργονομική 
σχεδίαση κα ι εξαιρετική ικανότη
τα οπόκρισης. Διαθέτει δύο fire 
button και οκτώ επαφές διευθύν
σεων. 

Η τιμή νιο ένα JOYSTICK WI
CO rίν~ι ?.200 δρχ. 

Η τιμή τσυ tκιυnωτή είνοι 
5B.soo liρx. 
LIGHT ΡΕΝ 

τ 
ο 1 iqht Pen nορέχει 
τη δυνατότητα στον 
Conιnodore νιο οχεδ ια
σμό υψηλής διακριτικό
τητος. ~υνσbεύεται από 

ένα cartridηe που περιέχει ένα 
demostration πρόγρομμο που παρέ
χει στο χρήστη μεταξύ των όλλων 
και δuνοτάτητσ νιο ζωγpοφική. 

Η τιμή του liηht Pen είναι 
7.000 δρχ. 
DΙSK DRΙVE VtC - 1541 

τ 
ο Disk Drive του Com-
modore έχει περίβλημα 
ιι λοσΗ κά κο ι χρώμα 
μπέ(. Δέχεται δισ κέτες 
των 5!" του τύπου μιας 

όΨης εγγραφής και μονής ή διπλής 
πυκνότητας. Η ορvάvωοη της δι-
σκέτος είναι soft sectorinq με 
256 bytes ονό sector. Η forMaled 
χωρητικότητα της δισκέτας είναι a._a._IJ 
170Κ κο ι η unform.l teιt ;>η η Ι~. Jlll""'" Jlll""'" 
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~~ΙJιιιιι. 'Ιι>οοειιε(εσνοοτής είναι ο 
65β2 ιης MOSTEK κοι υποστηρίζε
τοι οιιό δύο chip 6522 της ίδιος 
ετοιρlος. Λειτουσνικό σύστημα 
εtνοι to CONV.OOORf DOS. Υπάρχουν 
Ι& κανάλια εηικοινωνίος οπό τα 
οποία ιΗι οnού ν να ποοομ ε ι νουν 
ταυιόχσονα ανοικτό μέχσι 5 κανά
λια. Υrιάρχει η δυνατότητα RANDOΙ~ 
ACCCSS στο & σειριακά αρχείο. 

Κάθε ένα disk-driνe έχει το 
δικό του Conlroller και κοστίζει 
59.000 δρ~. 
STACK 

τ 
ο STACK εlνοι ένσ 
intPrfaιe που χσησιμο
πσιrίτσι νιο να συνδέ
rι ον Comnodore με 
οποιοδήnοτε εκτυπι.ιτή 

τύπου Cerι,ron ιs. Συνοδεύεται 

, 0 0 0 0 ι ο ο ο • ι • 0 • 0 0 0 0 0
' 

0 0
' 

LPROM ΒΟΧ 

τ 
ο PR011 ΒΟΧ συνδέεται 
στη θύρα γενικής χοή
σης (exρansion) του 
·ιe,;')ra ln. Περιλαμβάνει 
μιο πλσκέτο η οποίο 

διοθt τε ι ιtοο~ρις θέσεις γιο την 
τοποθέτηση αντιστοίχων chip προ
γpαμμστι(όιιινης μνήμης ( 2764) 
συνολικής χωρητικότητος 32Κ ΒΥ· 
τεs . 

li ι ψ ή του EPROH ΒΟΧ ε lνοι 
15.000 δΡΧ. 

ιιι Ρ χι ι 

οπό κασέτα και ~λλόδιο με οδη
v ίες. 

Η τιιιι\ του είναι 8.000 δρχ. 

PLOΠER 

ο 
Plotter της Comπιodor·e 
δέχεται κανονικό χορτ{ 
και έχει τέσσερις vοο
Φlδες με τα Βασικά 
χ σώματα. 

~ τιμή του PLOTTER είναι 
27.000 δοχ. 
VIDEOPAK 80 

τ 
οσμένο υε 

ο Vιdeooak 80 εLναι 
ένα cartridqe που κά
νει τη δουλειά μιας 
ογδοντόστηλης κάστας. 
Επι11λέον. είναι εΦΟ5ι
τα τέσσεοσ πpογράμμοτο 

JOVSYICK 

τ 
ο Joystick του \ew
br<Sin εί.νσι σνολογικό, 
πράγμα που δίνει τη 
δυνατότητα σνοvvώοισης 
οκτώ θέσεων στο μοχλό 

του. Διαθέτει ένα fire button 
και συνοδεύεται από καλώδιο και 
ειδικό βύσμα νιο τη θύρα COMS 
του Ncwbr<Ι in. 

Η τιμή του JOYSTICK είναι 
3.000 δρχ. 
ΜΠΛΤΑΡΙΑ 

Η 
ειδική αυτή μπαταpLn 
έχει την ίδιο ακριβώς 
εμrοάνιση με το expan
sion modυle. [φσpμό

ζετσι κότω από τον 

word processinq, spreadsheeι, 
datδbc!se και mc~iling 1 isι που 
δίνουν στον Comnodore την δυνο
ι6τητα νσ ονιοnε(έλθει και σε 
πιο "ανεβασμένες• εφαρμογές. 

Η τιμή του Videopa~ 80 μο(ί. 
με το ~ιnual που το συνοδεύει 
είναι 25.000 δσχ. 

MAGIC VOΙCE 

τ 
ο HAGIC VOICE ε[νοι 
ένα speech-syntesizer 
κατάλληληλο νιο τον 
Comnσdore. Αρχικό ννι.ι
ο[(ει 264 λέξεις αλλό 

αν 10 nοονοομματισετε σε BASJC 
ή σε γhjροσ μηχανής μπορείτε νο 
του πλουtίοετ~ το λεξιλόγιο. 

~την ιιίοω μεριά της συκευής 

uηάρχει μια θέση cartridqe όμοιο 
με αυτή του υηολονιστή στην ο
ποίο ουνδέεται το 11aqic Vo ice. 

lt τιμή του Maqic Voice εί-
ναι 13.000 δρχ. 8 

Nf't/BRAI~ και ιου bινει ιη δυνα
τότητα νο μπορεί να δουλέΨει ειι( 
uιόμιση ώρα χωρLς να τραροδοτει
ιοι ur. ρεύμα από το δίκτυο. 

Η τιμή της ιιπαταρ[ας είναι 
15. 00" 1\ι>χ. 

KUMA INTERFACE 

τ 
ο interface της Ku~ 
εφοδ. ιάζει τον rΙEWθRAHf 
με δύο ανεξάρτητες αμ
φίδρομες και πλήρως 

προγραμματιζόμενες 
σε ισιακές θύρες RS-232 . t~έOIJ του 
i nιerface 1 ο υrιολονιστής μπορεί 
να ι:ΙΙικοινwνήσει με οποιοδή11οτε 
nεριφεpειοκό που χρησιιισιιοιει 
ιιαοόιιοιες Ούρες, όπως εκτυπωτές, 
μl οι ters 1 άλλους υιιολογισtές, 
modems κ. λ π. t1ικσοεπεξεοναστής 
είναι ο 7-80. 

Η τιμή του Κ~~Α INTERFACE 
είναι 13.000 δσχ. 

PARALLCLINYERFACE 

τ 
α Parallel interface 
χpηοιμοποιε[ται νιο τη 
σύνδεση του NEWBRAIN 
με όσους ε κτυπωτές 
διαθέτουν θύρο παράλ

ληλης εrιικοινωνίας (centronicς). 
Η τροφοδοο[α του, νlνεται με μιο 
κοινή μrιοταptα των 9 νο 1t. 

li ιιμfι του Par<Ι1lel inter
race tlναι 8.000 δρχ. 



MASTERNET 

τ 
, 'IASTERNEτ δινει τη 
~υνοτότητο οε έναν 
κεντρικά NEWBRAIN να 
συνδεθεί χοι να ελtγ
χι ι μέχρι χοι 15 άλ

λους ·~E~IBRA Ι~ κιΊΟένος οπό τους 
οποίους δουλεύει ανεξάρτητα . 

Το ~ΙΑSΠRΝΠ προσφέρεται 
νιο χρήση or. σχολειο και σε εμ
πορικές ή r.pναστηριακές εφοpμο
νές. 

Η τιμή του 11ASHRI'IEr εtναι 
1 4Ω.ΟΟΟ δρχ. 

DΙGΠAL ΙNT[Rfi\CE 

τ 
ο Ο η1tal lrιterface 
οuνδfε. ιοι στη θύρα γε
νικής χρr\σης του Ne><
braιn και χρησιμοποι
είται γιο έλεγχο περι-

JOYSτιCK INTLRΓACE 

π 
pόκειτοι vισ ένα, πpο
vnοιιιιοτι(όιιενο νια κά
θε ποιχν(δι JOYSTICK 
l~liRΓACL, ελληνικής 
ι:πινόηοης και κατα· 

σκευής. 
Μέσω του JOYSTICK I~TERFACE 

ποοtχετοι στο χρήστη η δυνατότη
τα να "βλfπrι" τους διακόπτες 
του JOYSTJCK στη θέση τuν συvκε
κριμένuv πλήκτρων του κόθε παι
χνιδιοι!. 

Ιο JOYSTICK INTERrACE δια 
θέτει ~ύο ομάδες οπό πέντε κόκ 
κ ινο και πέντε μαύρα καλώδιο κά
θε ένα από τα οποίο καταλήγει σε 
"κοοκοδrιλόκι" 10 οnοίο πρέπει 
κόθε <9ΟΙ1ό ο χρήστης νο τοποθετή
σει στην κοτόλληλrι θtση. 

Το JOYSTICK II'ITERFACE συνο· 
δεύεται από ι~ι•λλόδιο οδηγ~ν στα 
ελληνικό και η Η!Ι~ ιοιι rίνοι 
~.οοο ~οχ. 
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φερειοκών συσκευών χοι σον εισο
δος αναλογικών πληροφορ~ν. Δια
θέτει οκτώ εισόδους και οκτώ ε
ξόδους. 

Η rιμή του Oiqital Interfa
ce ειναι 17.000 δρχ. 
DISK DRΙVE COMRO 

τ 
α dιsk-drive COI1RO ιtou 
συνεργάζονται με τον 
'Je>ιbra in του παρέχουν 
τη δυνατότητα να οντο
πεξέλθtι και σε πιο 

'Όνεβαοιιtνες•· εφαρμογές. Υπάρ
χουν ot τέοσεσις διοφοοετικούς 
τύποιις, με χuρητι r,ότητσ που αρ
χίζει οπό το 200 και φθdνει στο 

QUICKSHOT - 11 

τ 
ο I)UICKSHO.,. είναι ένσ 
rnιτnαnέζιο JoysLick 
ιιε πολύ καλή εργονομ ι· 
κή σχεδLσση και γερή 
κατασκευή . Διαθέτει 

δύο fire bυttons, ε[ναι AUTO FI
RE, η λσβή του είναι ανατομική 
και δίνει τη δυνατότητα στο χρή
στη νσ κινηθεί ποσς όλες τις δι
ευθυvσεις. 

Η τιμή του QUΙCKSHo·-ιι 
εινα .~οο ~οχ. 

INΠRSTATE • 31 

τ 
ο INTERSTATE-3 1 της 
βυd εtνοι tvo interfa
c~ που συνδέεται στη 
νενική θύοο του Spec-, 
ιrυnι και δtνει έξοδο 

νιο ένσ Joystick. Διαθέτει εν
δεικτικό L(O λr.ιτουοvLος , πλή
κτρο νια R(S[T και πλήκτρο που 
μετατρέπει το JOYSTICK σε AUTO 
FIR(. 

" rιιιή του llffERSTAiE-31 

800Κ BYTES. Μικροεπεξεοναστής 
νιο όλους τους τύηους, εινοι ο 
Z·SOA της Ζ ILOG. 

Λειτουργικό σύστημα είναι 
το CP/M που κστσλοuβόνει δύο 
tracks σ{Ο system area. Οι δι
σκέτες εινοι των SA" και έχουν 
οργάνωση soft scctoring , ηο ή 80 
tracks ovdλovo με τον τύπο του 
disl -drινe. 

Τσ di~k-driνe παρέχουν σιον 
υπολογιστή ιη δυνατότητα χειpι· 
σμού ορχειuν σειοιο~r\ς ή τυχαίος 
ποοοnέλοσης. Οι τιuές νιο τους 
διάφορους τύπους UΜν disk-drινe 
οpχ Lζουν από τις 93.000 και φθά
νουν στις 178.000 δοχ. • 

εινοι ~.000 ~οχ. 

ZX-MIC RODRIVI:. 

τ 
ο ΖΧ ~IICRODRIVE εLναι 
tνο σύστημα uικροδι· 
οκιτuν που δίνει στον 
Sρectrul'1 τη δυνο{ό{η
τα νιο να ονιαπεξέλθει 

σε εq>αομογtς ιιενολύτεα~ν οπαιτή
οειrν. Δέχεται ιιin i -cartr i does 
χωρητικότητος bw< 100~ avτεs. 
'1οσσι•tρε ι ιιεγόλη ταχύτητα στο 
LOAD και στο SAVE (tνο πρόvοοιιιιο 
48Κ Ι'ΟΡtι.ίνετσι ιιέσn σε 9"). Ο 
τυπικός χσόvος ποοοΡέλοσης εtνnι 
3 ,5 sec. 

Μtα~ ιου σuοτΛuοτος ουrού 
uποροιίν να δημιουργηθούν όιιεοο 
οpχεισ σcιριακής nροσπέλασης. 
Γ ισ αρχε ια τυχοισς ποοσrrέλασης 
αnοιτcιτοι δυστυχώς κώδικας μη
χανής. 

Η Ημή ~uν ZX-t11CROOR IVES. 
όταν ονοοοσ{οvν ιιόνο τους είναι Jιιιιιι....Jιιιιιι..... 
14.000 δοχ . • ενώ ιιο(ί ιι< • .., JI""'"JI""'" 
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~.,.~ ,ntpι·f'\ce-1 κοσ-τίζουν 
δ οχ 

INTERFAC E - ι 

25.()00 

τ 
ο INT(FACC-1 επιτρέ
πει τη μετάδοση ή λήψι] 
δεδομένων από τον υπο
λογιστή σε μέχρι οκτώ 
ι~icrodr·i νes . Επιπλέον 

εηιτρtnιι τnν επικοινωνία μ~ κό
θι: ε [δους περιιηερειοκό που χρη
σιμοποι ε ί RS232 καθώς κοι τη δη
μιουργία δι•rύοu (LMI) με μt)-οι 64 
SPECTRUN 

Η τιμ~ rου lnterface-1 ει-
ναι nεe-ί '' • 3.1\'1!1 llox. 
INΠRFACE • 2 

τ 
ο ΙΙΙτΕRΓΑCΕ-2 δινει 
στον Spe~trum τη δυνα
τότητα να συνδεθεί με 
ιι έχρι δύο Joysticks 
και δέχετrι ι ROI-1 car

tridηes που επιτρέπουν πολύ γρή
γορο φόριωμο 11ρογρομμάτων . Επι
πλέον 'Ίι ετaι.?έοει" στην πίσω του 
πλευρά τη Ούρο επέκτασης του 
υηολονιστ~. 

μ τιμή του tnterface-2 εί
ναι S.OOO ~1\Χ. 

WAFAORΙVE 

τ 
α IΙAFADRIVE της ROTRO
~ICS δίνουν μια πολύ 
οικονομική λύση νιο 
μαγνητική aποθήκευση 
δεδομένων. δέχονται 

δύο cattt•idqes των 128Κ BY1ES και 
δίνουν εξόδους scr\a 1 κα ι centro
ιι ic ~. ~r σύγκριση ιιε τα m\cro
driνes ιι nορούμε να πούμε ότι το 
WAFADR I'IE είναι πιο ευέλικτο 
στις εντολές, αλλά πιο αργό , 
δ ιαθtιιι όιιως μεγαλύτερη χωρητι
κότητα και λόγω της οι κονομικής 
του ιιμής (30.000 δρχ.) αναμένε
ται να συνανuνιστε( σε πωλήσεις 
τα , r o 1r l νι> s. 

SAGA 

τ 
ο SAGA είναι πληκτρο
λόγιο νια τον Spec~ 
Πεpιλαιιβόνει 64 πλήκ 
τρο με ελοτήρLο που 
προσφέρουν στον υπολο

VLστή απόδοση γραφομηχανής . 
Οι λεLτουργίες RUN καL LIST 

νLνοντοι στο SAGA με το πάτημα 
tνός μόνο πλήκτρου, ενώ η επσν6-
ληψη της ιντολής γίνεται τώρα με 
πιο εύχρηστο τρόπο. 

~ τιμή του SAGA ε(ναι 
13.000 δΡΧ . 

84 ΡΙΧΕι 

ΔΙΑΚΟΠτιtΣ ON!OFF 

π 
pόκειτσL VίΟ ένα πολύ 
χρ~σίμο διακόπτη ΟΝ/ 
OFF. Τοποθετείτοί στη 
θύρα τροφοδοσ(ας του 
υπολΟV ίο-τή την οποία 

και "μετοφέρεί" οτnν πίw του 
ειιιφάνειο , ενώ στην πάνω ετιLφά
νεια Βρίσκεται το πλήκτρο ON/OF~ 

Η ηιιιΊ του διακόπτη είναι 
800 δρχ. 
RAT 

τ 
Ο RAT ε(ναL ένα πρωτό
τυπο JOYSTICK νιο τον 
Spectrum. δεν έχει r.α
λώδια και λειτουργεί 
με υπέρυθρες ακτίνες , 

τις οποίες πρέπει να κατευθύνε
ται πnος το δέκτη που συνοδεύει 
το RAT καL nou συνδέετα ι στη θύ
ρα γενικής ειιέκτασης του Spec
trum. 

11 τιμή του RAT είναι 7.000 
δρχ. 

TURBO INTERFACE 

τ 
ο TURθO INTERFACE συν
δέεταL στη θύρα γενι
κής επέκτασης του 
Sρec truM, την οποία 
και "μετΟΦέρει• στην 

πισu του επιφάνεια. Δέχεται ROH 
cartridqes και μπορεί να συνδε
θεί με μέχρι δύο JOYSTICKS. 

Η τιμή του TURBO JNTERFACC 
είναι 8.500 δοχ. 

KEMPSTONΙNΠRFACE 

τ 
ο KENPSTON Ι ΝΠRΓΑCΕ 
χρησLμοnοιε(τοί ν ια τη 
σύνδεση του Spectrum 
με εκτυπωτές centro
n\cs . Επιπλέον, δέχε

ται τις εντολές LΡRΗιτ, Lll sτ, 
COPY που σε συνδιοσμό με τα προ
γράμματα TASHORD !I και TASWID( 
μετατρέπουν την οθόνη του Spec
trum σε 64 χοοοκτήοων , δίνοντας 
έτσι στον υπολονLα-τή αρκετές δυ
νατότητες νια επεξεργασία κειμέ
νου. 

Η τιμή του KEI·IPSTON I NTER· 
ΓΑCΕ ε(ναL 12 .000 δρχ . 

CURRAII μ SPEECH 

τ 
ο CURRAH μSPEECH ε(νοι 
μονάδα σύνθεσης φωνής 
και μπορεί να συνθέσει 
οποίοδήηοτε λέξη κά
νοντας χρήση ευκολό-

χρnσU4ν συμβόλων. Η συσκευή συν
δέετaL στον edqe connector του 
Specιrum και είναι συμβατή με το 
lnter·f<Ιce-1, το Microdr\νes κα
θUς και τον ZX·Pr\nter. 

Η τιμή του CURRAH μSPEECH 
μαζί με την κασέτα και το βιβλι
αράκι ιιε τLς οδηγίες ε(ναι 8.500 
δpχ . 

ALPHCOM - 32 

ο 
Al phacoιη-32 είνα ι ένας 
θεριηκός εκτυnωτlις 110υ 
συνδέεται με τον Spcc
trunι μέα.ι της θύρας 
γενικής χρήσης του 

υπολογιστή. 
Ο AlρhδCOR είναι κατάλληλος 

και νια τον ΖΧ-81 και κοστίζει 
14.000 δρχ . 

LIGHT ΡΕΝ dlι' TRONΙCS 

τ 
ο 1 iqht Pen τ ης dk 
tronics δίνει στον 
Spectrum τη δυνοτότηια 
σχεδLασμού υψηλής διο
κρLτικότητος καL έχε~ 

16 τιροκοθορισμένες λειτουργLες . 
11 τιμ ή του 1 i9ht pcn μαζί 

με το control i nterfacι> και ιην 
καοέτο είναι 7.000 δοχ. 

SΠNTOR 

ο 
sτεrιΤΟR είναι ένας ελ
λην~κής επινόησης και 
κατασκευής ενισχυτής 
υΨηλής αηόδοοης nou 
φιλοδοξεί να λύσει το 

πp0/3λι\μοτα r'ιxou του Spec trur.. 
Προσφέρει στους χρήστες τη 

δυνατότητα νσ σκούουν το ηχητικά 
cιi1Mt των παιχνιδLών καθώς και 
ιους δLόφοpους όλλους Ιιχουc στην 
ένταση ιτοu επ ιθυμούν. 

Δ ιαθέτει επ Lοι)ς διοκόιτ τη 
ON/OIT KOL η τιμή του είναι 
3.200 δρχ. 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ dk' TRONICS 

τ 
ο πληκτρολόγιο dk tro 
nics δlνει λύση στα 
προβλήματα που δημι
ουργε( το δυσκολόχρη
στο πληκτρολόγιο του 

Spectrum. δLαθtτει 52 πλήκτρο 
τύπου γραφομηχανής τοποθετημένο 
σε δ~άτοξη QWERTY 12 από τα 
οποίο συνιστούν το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο. 

Ο δρ~ιέος κινε(τσ ι με ένσ 
μόνο ιιλήκτρσ . Το πληκτρολόγιο 
είναι αρκετό ονκwδες έτσι ώστε 
μέσο σε αυτό να μπορούν να τοrrο
θετηθούν τόσο ο Spec trυnι όσο και 
ο μετοοχημοτιστής . 

Η τιμ~ του dk"tronics είναι 
9.SOO δρχ. e 



MEM O RV ΕΧΡΑΝSΙΟΝ 

Η 
επέκταση ιινήιιης του 
τι-99/4Α διοτιθεται σε 
64 ή σε 128Κ BYTES και 
vια να χρησιμοποιηθεί 
δεν είναι απαραίτητο 

vo υπάρχει ι ο ηεριφερε ισκό κου
τί. Φυοικό διατίθεται κο ι σε 
μορφή ηλακέτας η οποία τοrιοθε
τείτοι ιιέσσ στο ιτrριφιpιιοκό 
κουτί. li επέκταση μνήμης περιέ
χει όλες ης οrιαραί τητες εντολές 
νια ιη χρήση της σαν D!Sk RAN. 

11 ιιμι\ για την rηtκταοη των 
64Κ evτrs ειναι 16.000 δρχ. ενώ 
νια ιην επέκταση ·ων 128Κ BVTES 
r(vnι ~?.ΩΟΟ δρχ. 

SPEEC H SVNTHESIZER 

τ 
ο Speech SyrH~e~izer 
τοποθετείται στην ει
δική θύρα που υπάρχει 
στη δεξιό πλευρά της 
κύριος μονάδας. Αναπα

ράγει ηλεκτρονικό ηιν ανθρώπινη 
ΟΜνή και παρέχει οισν υrιολονιστή 
την ικονόrητα να ιιιλόει, αλλά 
και να τραγουδάει. 

Α~npσί τιιτη προϋnόιιεση ε Lνσι 
να υπάρχει το modυ1e Termlna1 
Enu1ator, το οποίο κοστί<ει 
3.800 bρχ. και παρέκει στον υπσ
λσvισιή ένα αρκετό ιτλήpις λεξι
λόγιο οvνλικό ή ελληνικό. 

11 ηιιή ι ου Sρeec h Syn tes ί
zeι· είνηι 14.000 δρχ. 
OJSK ORIVE 

τ 
σ dis~·dι·iνe του τι-
99/4Α δέχεται δισκέτες 
των 5.\" του τύrιου: 
ιι ιαc πλευιχlc: ιvvpαφής
οπλής πυκνόΊητας. Η ορ

vόνι.ιση της δισκtτοc; είναι soft 
sectoring και rι foι-rτated χωρητι
κότητα 90Κ. Ο ιιι ~eροr.πεξερvοστής 
είναι ο ίδιος της ~ύpισς μονάδος 
δηλαδή ο 99GO. 

Το λειτσυοv~κό σύστημα χω
ρ~ζηοι οε δύο μέρη. Το rιρώτο 
μέρος ιιεpιλομβόνετοι oto disk 
manoner module και ονοφέpεται 
στις bιοδικοσ[ες τακτοπο[ηοης 
(baup-up, initia1 ize, copy 
κ.λn. ). Το δεύτερο μtρος nρο
Uπdρχει στην αρχική BAS/C του 
υπολογιστή και ανο•ρtρrται στις 
εντολές v ιο τη δrιιι ιουpν ίο και 
την προοιιέλοση των αρχε Lων. 

f·lr. το d ί sk -dri νι> μηορούμε 
να r.ιιεξεpvαστούμε aρχε ισ σειρια
<ό ή τuχοιας πpοσπέλοοης με μέ
θοbο rγγροφής disp1ay ή interna1. 
Η τιμ~ του HASTER d.d. είναι 
80.000 δρχ. ενώ νια κάθε SLAVE η 
τιιιι\ rιναι 30.000 δρχ. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ OIKOΓENEJEI : ΟΙ ΗΟΜΕ - MΙCROS 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ 

- 232 

χ 
pηοιμοποιείτοι νια τη 
σύνδεση ιου υποΙ.ονιστή 
με περιφερειακό RS-232 
COHPA1/8l(. Μι'α.ι του 
RS-232 ~οι με ιη χρήση 

του Ίοdυ1 e τεRΜΙ~ΑL EMULATOR ι ι 
ιιης παρέχεται η δυνατότητα να 
συνδέσουμε δύο υπολογιστές μεrο
ξιί ιουc. 

Η τιμή του περιιnεpε ισ~σύ 
είνοι 9.500 δρχ. 
JOVSτtCKS 

τ 
α δύο ειιιτραπέζισ Joy
stic~~ που ελtνχονται 
από την Τι θASIC ε[ναι 
πολύ λειτουpγ~κό και 
αξιόπιστο. 11 εμφάνισή 
τους είνnι λ~τή και έ

χουν χρώμα μούρο. Διαθέτουν ένα 
rτre button κο~ οκτώ επαφές κα
τευθύνσεων. 

Η τιμή του ζεύγους είναι 
4.500 δρχ. 
M ORSE CODER 

ο 
f·IORSE CODCR εLνο~ ένα 
interface utou του ο
ποίου μποοεί να χρησι
μοποιηθεί ο υπολογι
στής σαν πομπός αλλά 

κσι σαν δέκτης σημότι.ιν σε ~δικα 
f10RSE, RΠV ή ASCII, σε όποια 
ταχύτητα εκπομπής καθοpιοουμε. 

Ο MORSE CODER ~~αθέτει πα
ράλληλη έξοδο γιο εκτυπωτή και 
μπορεί να αποθηκεύσει στη μν~μη 
του υπολογιστή μtχει 10 κείμενο 
των 256 χοροκιήρων, τα οποίο 
μποpσιl ιε να τn nτr.ίλnuuε όποπ 

ι θέλουμε με τα πιlτημα ενός κουιι
n ιού. 

Ο '-'ORSE CODlR έχει δυνατό
τητα αυτόματης εκnοιιπ~ς του χο
ρακτηριστικού του αηοστολtο, του 
χΡόνου εκπομn~ς κ.λη. κοι μnορ~ι 
να οuνδεθε[ με όλοuς τους τύnους 
'ΙΗΓ και fiF :RM;CtiVERS. 

Η τιμή ιου NORSE CODER ει
να ι 15. 000 δρχ. 

ΠΛΡΑΛι\1\ΛΙι I ΙΟ \ 01. ι ιΛ [Kl νι ι Ω ι 11 

Ε 
φοδιόζει τον υπολον.
στή ιιε CE'HRO/IICS ΡΑ· 
RALL El PORT νια ε~ τυ 
nωτή. Πιpιέχει πρό
γραμιιο σι RO~>' ν ι ο ι ην 

αυτόuοτη οποτύnι.ιοη στον εκ τυηωτι'ι 
της εικόνας H!Gtt RESOLUΊΊOt. rης 
οθόνης του uπολογ ι σ ιι\ . Η noρd λ 
ληλη έξοδος νιο εκτυπωτή ~οστί
ζει στην απλή της μορφή 6.500 
δρχ. Όταν συνοδεύεται με μια 
σειρά οπό ρουτ(νες (γιο OU~tr, 
ελλην ικούc χα ΡΟκ ι ήρες) , κο ο τ ίζε ι 
9.500 δοχ. 

PLRιPιtERΛL Ι λΡΛΝ.,ΙUΝ ~, ., ,ι ~Ι 

Μ 
έσο στο t,εντρικό κουτί 
επέκτασης του υπολονι
οτή τοποθετούνται οι 
διάφορες κόpτες κυκλω
μότων όιιως ιι1ς επέκτα

σης uνήμης, της P-CODE, της RS 
?32 της disk-driν~ Conιro11er 
κ.λπ. 

Το κεντρικό κουτί επέκτασης 
μαζL με το disk-drτνe και τον 
contro11er κοστίζει 80.000 δρχ.e 

ΡΙΧΙ L 8~ 



ΥΠΟΛΟΓΙ:ΠΕΣ 
ΣτΑ 
Δύο προγράμματα γενικού ενδιαφέροντος με μεγάλο πλήθος εφαρμογών - ένα πρόγραμμα 

Μαθηματικών , που αναφέρεται στη γραφική παράσταση λογαριθμικών συναρτήσεων και ένα πρόγραμμα 

που ασχολείται με ένα κλασικό θέμα της Φυσικής - αποτελούν την ύλη αυτού του τεύχους, 
που απευθύνεται όπως πάντα σε μικρούς και μεγάλους μαθητές . 

IOY Ιλ1:0Υ λ'ΙθΟΥο\ Ιλ 

t.Ι ΙΙΜJ.ι:.Λι:ιλ: 
I ΙλΝ,ΙΗ. l..l ()ΥΡ0Ηλl.IΛΛΚ 111.. 

Σ
τονπρόλογο της στήλης αυτού 
του μήνα θα ήθελα να επι
στήσω την προσοχή σος στο 

δύο ποώτσ προγράμματα, Hstinq-1 
και 2 και αυτό γιατί αναφέρονται 
σε ένα ~ιεγόλο πλήθος εφαρμογών. 
Αφήνοντας νιο λLνο ελεύθερη τη 
ΦΟντσσίσ σας μπορείτε όνετσ να 
δημιουργήσετε, όσον σφορό στο 
πρόγpσμ~ιο του 1 i sting-1, πόρο 
πολλά διαφορετικό είδη ζευγα
ριών, το οποίο θσ σας βοηθήσουν 
να δοκ ψάοετε τις ννώσε ι ς σος σε 
σνόλονσ θέματα. Μερικό τέτοια 
είδη ζευγαρ ιών νια πσρόδεινμα , 
μπορούν να σχηματιστούν οπό λέ
ξεις δύο διαφορετικών ξένων γλωσσών 
π .χ. Αγγλικής-Γαλλικής, Γαλλικής 
-Γερμανικής, Αγγλικής-Ιταλικής 
κ.λπ., από ερωταποκρίσεις ΓΘω
vpσwLας , Ι~ταrίας , Γεwλονίας ή 

ANI'IDOIXIA 
ΕΝΑΠΡΟΙΕΝΑ 
{για διάφορες χρήσεις) 

Αυτό είναι το ποώτο από δύο 
προγράμματα που παρουσιάζουμε σ· 
αυτό το τεύχος, τα οποίο προορί
ζονται να καλύΨουν διάφορες α
νάγκες του χρήστη. Είναι δηλαδή 
σκελετοί προγραμμάτwν, στους ο
πο~συς μπορούμε να προσθέσουμε 
δεδομένα της αρεσκείας μας. 

Για να μπορέσουμε να λει
τουοvήσουιι ε αιι τό το ποογράμματα 

ee bΙΧι:r 

άλλων "πrοσ(οιλών" μαθημάτων σας 
κ. λπ. Ιi ίδιο μεγάλη ποικιλία 
διαφορετι κών εφαρμογών ισχύει 
και νιο το δεύτεοο ποόνοσμμσ, το 
listing-2. 

τ ο ποόνρα~JΙισ του 1 ; s ι i nq-3 
υπολογίζει τον λογόριθιrο και σν
τιλογόριθμο οποιουδήποτε αριθμού 
και 'Όνολομβόνει" τη γραφική πο
οάσταση των αντίστοιχων συναρτή
σεων y:log(X} και x:antiloa(Y}. 
Το πρόγραμμα του 1isting-4 , τέ
λος, υπολονίζει το χρόνο ύστερο 
οπό τον οποίο θα συναντηθούν δύο 
αντιθέτως κινούμενο οχήματα κα
θώς επίσης την aπόσταση του ση
μείου συνόντησης σrιό την aφετη
ρία του πρώτου οχήμοτσζ . Κι όλ' 
αυτό επιδεικνύονται πσρσστστικό 
και εντυπωσισ~ά στην οΟόνη του 
υπολονιστή σος . 

νοόΨσμε ένα βοηθητικό listinq με 
έναν τίτλο και μερικό oata. Το 
iδιο βοηθητικό 1istinq μπορεt να 
πpοστεθεi,ον θέλετε,κοι στο δύο 
nρογpόμμοτσ,σρκεί να νοάΨετε,με
τό την εντολή 1000, τις εντολές 
ιιοv εμφανίζονται στο βοηθητικό 
listing. 

Η χρήση του ποώτου προγράμ
ματος είναι η εξής: Εμφανίζεται 
μια λέξη στην οθόνη και πρέπει 
να πληκτρολογήσουμε την aντί
στοιχή της . Δ.ι!Ιού το κόνου~ιε αυ
τό, το πρόγραμμα απαντά με την 
ένδειξη "σωστό" ή uε την ένδειξη 
"λάθος" που συνοδεύεται οπό τη 
σωστή σπόντηση . Στη συνέχεια εμ-

Τελε ι.ι.\νοντσς αυτό το μικρό 
πρόλογο θα ήθελα να ιονίσω νια 
άλλη μια φορά ότι δεν θα πρέπει 
να έχετε σαν μοναδικό σας στόχο 
την αντιγραφή τwν πσροuσιαζόιιε
νων ηρογραμιι ότιιν και το "τρέξι
μό" τους στον υπολογιστή σσc 
ν ιατί, όπως εtνσι ιρσνερό, δεν θα 
έχετε να ωφεληθείτε και ιιόοσ 
πολλά . Αυτό που θα ποέπει να κά
νετε είναι να τιοοσπσθείτε να κα
ταλάβετε τη δομή τι.rv προγραμμά
των και, σιη συνέχεια, να δοκι
ιJάζετε να το ειιεκτείνετε η vα το 
εμπλουτίζετε ιrε τις δικές οσς 
ιδέες . 

Κσιοόc όιιως τι~οσ να περά
σουι ιε στην nεριγ ρa(οή σι• τών των 
τεσσόnων εν δ ιαιιιερόντwν rιοονοοιι-
ιιόττ.Ιν . 8 

φανίζεται ιιιο άλλη λέξη και ούτω 
καθεξής . 11 επιλογή κάθε λέξης 
νίνετοι οπό το ποόνοσμμο με τu
χαlο τοόπο ανάμεσα στα ζευνόριο 
των δεδοιι ένων . 

Όταν θtλουιιε να στσιιστή
σουιιε nατόιιε το πλήκτρο Retuι·n 
(ή Enler}, πριν όμως πληκτρο-
λογήσουμε τη λέξη ιιου μας ζητά 
εκείνη τη στινιιή το ηοόνοσμ~ισ. 
Τότε ειιφανίζετοι στην οθόνη μας 
ο ΟΡ ιθμόc των σωστών α11αν c ήσεων 
στο σύνολο τwν εοωτήσει.rν, καθώς 
και το ποσοστό εnιιuχLος μας μα
ζί με ένα κατάλληλο σχόλιο (πολύ 
καλό, χρε ιάζεσσι κι άλλη πρσσrΙό
θεια κ . λπ.) . 



Στη συνέχεια το πpόγpαμμα 

μας ρωτά αν θέλουμε να συνεχί
σουμε ή αν τελειώσαμε νια την 
ώρα. 

ΔΟΜΗ τοr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑJΟΙ 

100- 170 Παρουσίαση του προ
γράμματος. 

180- 260 Τοποθέτηση των data 
στους δύο πίνακες αλ
φαριθμητικών στοιχείων 
Ρ και Q. 

270- 370 Επιλογή μιας λέξης από 
μια τυχαία θέση των 
πινάκων. 

US11NG1 

380 Εισαγωγή της aπάντησής 
μας . 

400- 600 Έλενχος της aπάντησής 
μας και ανάλογη αντί
δραση του προγράμματο~ 

610- 660 Υπολογισμός και παρου
σίαση του αριθμού των 
σωστών απαντήσεων και 
του συνόλου των ερωτή
σεων. 

700- 850 Παρουσίαση του κατάλ
ληλου σχόλιου νια τις 
απαντήσεις μας. 

860- 950 Επόμενη ενέργεια του 
προγράμματος. 

1000-9999 Data. Ο μεγαλύτερος 

I ~~-0---R-EM---:-C_O_R_R_E __ SP_O_N_OE_N_S_E --------~ 

20 REM : COPYRIGHT 1984 8Υ 
480 PRJNT 
490 Α = Α + I 

90 
JOO 
11 ο 
120 
130 

140 
160 

170 

180 
190 
200 
210 

220 
230 
240 
2:50 
260 
270 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
37{) 
380 
390 

400 

410 
420 

430 
440 
4:50 
460 
470 

TAS$0$ ANTHOULIAS 
τΕχτ : ΗΟΜΕ 
ΗτΑθ 13 
PRINT "CORRESPONDENSE" 
PRINτ : PRINT : PRINT 
PRINT "Tt ι ι ·mt the COΓ'Γ'tspon 

dent WOΓ'd" 
PRINT. 
PR/NT : PRINT : PRINT '(/f y 
ου want ιο s top, press onιy• 

PRINT "tht Γ'tturn Kty)•: PRINT 
: PR/NT 

κ ~ ι :Α • ο: θ • ο 
ι = 5οο 
0/Μ Ps(L) ,Qs(L) 
REAO RS: IF R1 • "ΧΧΧ" ΤΗΕΝ 

GOTO 270 
PS<K> • R~ 

REAO RS 
Qs(K) • Rtl 
Κ • Κ + I 

GOTO 210 
Κ • Κ - I 
R • /ΝΤ <Κ • RNO (Ι)) + Ι 
Μ ., RND < I > 

IF Μ > .~ ΤΗΕΝ GOTO 360 
ΡR/Ντ PS(R), 

c-. a as<R> 
GOTO 380 
PRINT Qs<R>, 

Ctl D PS(R) 
/ΝΡυτ "";D<$ 
PRINT 
/F LEN <~> • Ο ΤΗΕΝ uOTO 
600 
IF D$ • C$ ΤΗΕΝ GOTO 470 
PRINT "Νο, the corΓ'ect l't tiPO 
n• e ι • " ; 
PRJNT C:ι 
ΡRΙΝτ 

θ • θ + I 
GOTO 300 
PR/NT "Rιc;ιht 

! ~00 GOTO 300 
600 PRINT 
οΙΟ IF Α + θ • Ο ΤΗΕΝ GOTO 860 
620 PRINτ Α;" Γ'ΙQht out of ";Α+ 

θ 
630 PRJNT 
640 Ε • Α * 100 / <Α + Β> 
6~0 PRINT Ε;" ptΓ' cent' 
660 ΡRΙΝτ 

700 IF Ε > Ο ΤΗΕΝ GOTO 730 
710 ΡR/Ντ Άrt you ι .. ughιnc;ι &t m 

720 
730 
740 

7~0 
760 
770 

7θ0 
790 
800 

810 
820 
830 

1 
840 

I ί 8~0 
Ι J 860 
Ι ι 870 
11 880 

890 
900 
9 10 
920 
930 

940 

9~0 
1000 
9999 

• ?Ιt 

GOTO 860 
IF Ε > 2~ ΤΗΕΝ GOTO 760 
PRINT "At lt&st i t Ί s not tQ 
ual to :ι:tro 

GOTO 860 
IF Ε > ~Ο ΤΗΕΝ GOTO 790 
ΡR/Ντ "You nttd much moΓ't pΓ' 
AC t Ι Cl!. • 

GOTO θ60 
IF Ε > 7~ ΤΗΕΝ GOTO 820 
PRINT "Not b&d, but you nted 

some moΓ't practιce• 
GOTO θ60 
IF Ε > 9~ ΤΗΕΝ GOTO θ~Ο 
ΡR/Ντ "Very good 
GOTO θ60 
PRINT "You &rt ~lmost ~- goo 
d ~s Ι am 
PRINT : PR!NT 
ΡR/Ντ "ΝΕΧΤ ACTION: " 
ΡR/Ντ • Ι - MORE WOROS" 
ΡR/Ντ • 2 - ΕΝΟ PROGRAM" 
ΡR/Ντ 

!ΝΡυτ • I ΟΙ' 2 
IF Ν Ε 2 ΤΗΕΝ 
IF Ν .. I ΤΗΕΝ 
: GOTO 300 

? •;Ν 

END 
PRINT PRINT 

PRINT : PRINT "Enter Ι or 2 
pltasιt" 

GOTO 860 
REM :ΟΑΤΑ 
DATA ΧΧΧ 

: i 

αpιθμός ζευγαριών που 
μπορεί να δεχτεί το 
πρόγραμμα είναι 500. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Όπως ε tπαμε, η ει'1('(nιιονή έ
γινε με το βοηθητικό listing. 
Αυτό αποτελείται από μερικά ζευ
γάρια λέξεων στα αγγλικά και τα 
ελληνικά. Μπορούμε να τα επε
κτείνουμε ή να τα αντικαταστή
σουμε με όποια άλλα ζευγάρια θέ
λουμε. Οι δυνατότητες εωσρμογών 
είναι κυριολεκτικά απεριόριστες. 

CORRESPONOENSE 

1 
Ttll mt tht corrt•ρondtnt word 
EnQ1 ι•h·Grttk •nd Grttk·EnQ1tsh 

<Ιf you want to stoρ, ρr••• on1y 
tht rtturn kty > 

ΜΠι'ΙΕ 

Rl gh t 

::XOI'IE! Ο 

l? t Qht 

θLUE 

SCHOOL 

Γt.IQP1 ZQ ΚΝα.J 

Rl ght 

θRING 

BVY ΑΓΟΡΑΖQ 

RιQht 

ΠΑΗΊΜΑ FL.OOR 

FAR 

I ΜΑΝΥ ΠΟ!ν\Α 

: Rl Qh t 

SC HOOL. 

6 r i Qht out of θ 

7:5 ρtr cent 

ΝΕχτ ACτJ ΟΝ: 
Ι - HORE WORDS 
2 - ΕΝΟ PROGRAM 

1or2?2 

-- ·--·- ~-------------------------------------~~ __ L------------------------------------------------~ 



•om• mor• practice• 
810 GOTO 860 
820 IF Ε > 95 ΤΗΕΝ GOTO 850 
830 PRINT •very ι;ιοοd" 

840 GOTO 860 
850 PRINT "Υ ου ar• almo•t ... 

d ... ι am• 

Α MULTIPLE CHOICE OUIZ 

ι -- •rιιοι.ι 
I • KONfA 
2 • nATQHA 
3 • nOPTA 
4 • ι<ΙfΡΙΝΟ 
~ - EXS2 

RΙQI'ιt 

2 •• ΑΡΚΕΤΑ 
I • HAVE 

SόΟ 
870 

880 

QOO 890 

PRINT I PRINT 
ΙΝΡυΤ "Do you want to try 
ain ? <Υ/Ν) •• ;Rfι. 

IF R$ • •γ• ΤΗΕΝ PRINT : 
: GOTO 280 
IF R$ ( > "Ν" ΤΗΕΝ ΡR!Ντ 

2 

GOTO 870 

2 • ENOUGH 
3 - ΗΑΝΟ 
'I • F'AR 
S • I<NOW 

Rlght 

3 -- ArOPAZ" 
I • F'AR 
2 • CCit1E 
3 • θUΥ 

2 

4 - F'LOOR 
s- F'E\.1 

&Q 

PRIN1 

: 

Νο, th• ςorr•ct word Ι• numb•r 3 

You hau• 2 rlght out of 3 qu••tΙon• 
4 -- F'LOOR 

I • XEPI 
'Ζ • Ι<(ΝτΑ 
3 • KOI'I<INO 
4 • ΑΣΠΡΟ 
S - nATQHA 

ΒΟΗ8ΗΤΙΚΟ US1ΊNG yιa τις εqιαρμοytς 

ι 50 PRINT •En91ish-GreeK and Gre 11 ~ο DATA 
eK-En9Ι ί sh" 1140 DATA 

1010 DATA DOOR,ΠOPTA 1 150 DATA 
1020 DATA SCHOOL,ΣXOt'IEIO 11 όΟ DATA 
1030 DATA FLOOR.ΠATQMΆ 1 170 DATA 
1040 DATA Ηι4ΝΟ ,ΧΕΡΙ 11 80 DATA 
1050 DATA HOUSE, ΣΠ Ιτ Ι 1 190 DATA 
1060 DATA FRIEND,φif'IO! 1200 DATA 
1070 DATA CHA Ι R , ~ΆΡΕΚΑΑ 1210 DATA 
1080 ΟΑΤΑ BUY,AΓOPAZQ 1220 DATA 
1090 DATA BRING,φEPNQ 1230 DATA 
1100 DATA COME , EPXOMAI 1240 DATA 
11 1 ο DATA EAT,TPQΓQ 

11 20 DATA FIND,BPI!KQ 

Γραφική παράσταση των συναρτήσεων 

Υ "' Log (Χ) και Χ "' antilog (Υ) 
(λοyαριβμικέι;) - για τοuι; Φυσικούς 

λογάριθμους - βάση e. 
Υπολογισμός του λοyάριβμου και 

αντιλοyάριβμου οποιουδήποτε αριθμού . 

Το πρόγραμμα αυτού του τεύ
χους νια τα Μαθηματικά αντιμετω-

1250 DATA 

πίζει τους φυσικούς λογόριθμους 
(αυτούς, δηλαδή, που έχουν νια 
βάση τον αριθμό e=2,71828 ... ). 

Το πρόγραμμα μας δίνει τις 
γραφικές παραστάσεις των συναρ
τήσεων Y~log(X) και X=antilog 
(Υ) και μας υπολογίζει τον λογά
ριθμο και αντιλογάριθμο οποιου
δήποτε αριθμού. 

Στην αρχή το πρόγpαμμα μας 

900 PRINT 
910 ΡRΙΝτ ·ι wιll cΙ"ι•cΙ< 

r. . 
920 PRINT " Goodby~ ... . 
930 PRINτ : END 
1000 REH : DATA 
9999 DATA ΧΥΧ 

4 

S -- 1'\ΙΓΑ 

3 

I - SCHOOL 
2 - CHA!It 
3 - FEW 
4 - vειιοw 
5 - GO 

you la te 

0~ Y~U w•~t to try AQaιn ~ (Υ/Ν) Ν 

Ι wιtt ch•c~ you tatH, 
GoodbY• .... 

Gt1,ΠHΓAINQ 
HAVE , E Ω 
KNOW, ΓΝΩΡΙ ZQ 
BLUE,MΠf'IE 
GRΕΕΝ,ΠΡΑΣΙΝΟ 
RED,KOKKINO 
WΗΠΕ ,ΑΣΠΡΟ 

YELLOW, Κ ΠΡΙ ΝΟ 
ENOUGH,APKETA 
FAR,MAKPIA 
FEW 1 f'IIΓA 
ΜΑΝΥ 1 ΠΟι'V'tΑ 
NEAR , KONTA 

ρωτά αν θέλουμε την τιμή του Υ 
νια κάποια συγκεκριμένη τιμή του 
Χ ή το αντίστροφο. Στη συνέχεια 
κατασκευάζει τις γραφικές παρα
στάσεις των δύο συναρτήσεων Υ 
log(X) και χ antilog(Y). τέλος 
μας δίνει τις τιμές του Υ και 
του χ νια αντίστοιχες τιμές του 
Χ και Υ (αν βέβαια τις έχουμε 
ζητήσει). Jιιιιιο.. 



ΠΟΛΛΑΜΗ ΕΚΛΟrΗ 

(yιa διάφορες χρήσεις) 
Αυτό είναι το δεύτερο πρό

vοομμο, που.όπως αναφέρομε, μπο
ρεί να καλύΨει διάφορες ανάγκες. 
Και σ· αυτό το πρόγραμμα μπορού
με να προσθέσουμε το ίδιο βοηθη
τικό listinq δεδομένων. 

Στην aρχή το πρόγραμμα μας 
ρωτά πόσες ερωτήσεις θέλουμε να 
μας κόνrι (δεν δέχεται λιγότε
ρες από 5). Στη συνέχεια εμφανί
ζει την πΡώτη λέξη, δίνοντάς μας 
και πέντε επιλογές νια την απάν
τησή μας. Μόλις επιλέξουμε τον 
αριθμό που νομίζουμε πως αντι
στοιχεί στη σωστή επιλον~. το 
πρόγραμμα απαντά με την ένδειξη 

"σωστό" ~ με την ένδειξη "λάθος" 
που συνοδεύεται από τη σωστή α
πάντηση. Στη συνέχεια εμφανίζε
ται η δεύτερη λέξη μαζί με άλλες 
πέντε επιλογές και ούτω καθεξής. 

Όταν τελειώσουν όλες οι ε-

U91NG2 
10 REH 1 HULTIPLE CHOICE 
20 REH 1 COPYRIGHT 1984 θΥ 

τASSOS ANτHOULIAS 
90 τΕχτ 1 ΗΟΗΕ 
100 ~·!τΑθ 9 
110 PRINT "Α HULτJPLE CHOICE OUI 

z· 
120 ΡRΙΝτ : ΡΡΙΙ·Ιτ : PRINT 
130 ΡRΙΝτ "Choos• th• corr•ct wo 

rd" 
140 ΡRΙΝτ 

ΙοΟ PRINT : ΡRΙΝτ : ΡRΙΝτ : INPuτ 
"How mι.n> qu•st 1 or.s shAI Ι w• 
do? •;ο 

Ι 70 I F Ο > .J ΤΗΕΙ Ι GΟτΟ Ι 90 
180 PRINT : PRINT "τhAt s not •n 

ough. L~t ' s do 5":0 = 5 
Ι<>Ο PPINT : PRINT :Κ • Ι :L • ~00 

195 c • ~ 
200 0111 PJ(L) ,01-(L> 
210 OIH F<C> 
220 REAO Ps<K> 
230 IF PS(K) . ·χχχ· ΤΗΕΝ GOTO 

270 
240 REAO Q$(Κι 
2~0 κ • κ • ι 

260 GOTO 220 
270 κ • κ - ι 

280 Α•Ο:θ• I 
300 FOR J • ι το c 
310 P(J) ., Ο 

ρωτήσεις που ζητήσαμε να μας κά
νει, το πρόγραμμα μας δίνει τον 
αριθμό των σωστών απαντ~σεων κα
θώς επίσης το ποσοστό επιτυχίας 
μας μαζί με το κατάλληλο σχόλιο. 

Τελικά το πρόγραμμα μας ρω
τά ον θέλουμε να ξαναπροσπαθ~
σουμε. 

ΔΟΜΗ ιοr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑJΟΣ 

100- 180 Παρουσίαση του προ
γράμματος. 

190- 260 Τοποθέτηση των data 
στους δύο πίνακες αλ

ryαριθμητικών στοιχείων 
Ρ και Q. 

195 C είναι ο αριθμός των 
επιλογών για κάθε μια 
ερώτηση. Αν θέλουμε ο 
αριθμός αυτός να είναι 
μικρότερος ~ μεγαλύτε
ρος οπό 5,μπορούμε να 
αλλάξουμε αντίστοιχα 
την τιμή του C. 

270- 530 Επιλογή μιας λέξης νια 
την ερώτηση και C λέ-

320 ΝΕΧΤ J 
330 FOR J = ι το c 
340 F = ΙΝτ <Κ* RND (I)) + I 
3~0 IF F = Fl OR F • F2 OR F • 

3 ΤΗΕΝ GΟτΟ 340 
3ο0 FOR I = Ι το J 
370 I F F( Ι> = F ΤΗΕΝ GΟτΟ 34( 
380 Νeχτ Ι 

390 F(J) = F 
400 ΝΕχτ J 
410 G = INf <C • RND <Ι>> + Ι 
420 PR!Nf 
430 Η ,. RNO < Ι > 
440 IF Η > .5 τΗΕΝ GOTO ~00 
4~0 PRJNf θ;"-- ';OS<F<G>> 
460 FOR J = Ι το C 
470 PRINτ ΤΑθ< 5~;J;•- ";FS< 

J)) 
480 ΝΕΧτ J 
400 GΟτΟ 540 
500 PRJNT θ;" -- ";Ps(F(G)) 
SΙΟ FOR J = ι το c 
520 ΡR!Ντ τΑθ< 5>;J;"- ";OS< 

J)) 

530 ΝΕΧΤ J 
540 INPuτ • •; R 
5:50 I F R > • Ι ΑΝΟ R < • C Τ 

GOTO :580 
~60 PRJNτ : ΡRΙΝτ "Pit&s• wr1t 

• numb•r from Ι t o ";C 
~70 PRINT : GOTO ~40 

ξεwν νια τις επιλογές 
(με πρόβλεψη να αποφύ
γουμε επανάληψη της ί
διας λέξης στις επιλο
γές). 

540 Εισαγωγή της aπάντησής 
μας. 

550- 670 Έλεγχος της aπάντησής 
μας και ανάλογη αντί
δραση του προγράμματος. 

680- 850 Υπολογισμός του ποσο 
στού επιτυχίας μας και 
παρουσtαση του κατάλ
ληλου σχόλιου. 

860- 930 Επόμενη ενέργεια του 
προγράμματος. 

1000-9999 Data. Ο μεγαλύτερος α
ριθμός ζευγαριών που 
μπορεί να δεχτεί το 
πρόγραμμα είναι 500. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Και σ· αυτό το πρόγραμμα η 
εωαρμογ~ έγινε μ ε το βοηθητικό 
listing. Σκεφτείτε άλλες εφαρμο
γές (υπάρχουν πάρα πολλές). 

580 ΡRΙΝτ : IF (R • G> τΗΕΝ GΟτΟ 
610 

590 

600 

ΡRΙΝτ "Νο, the corr•ct word 
ι • numbtr •; G 
GΟτΟ 630 

610 ΡRΙΝτ "R1oht" 
620 Α • Α + Ι 
630 IF θ • I ΤΗΕΝ Gοτο 660 
640 PRINT : PRINT "You h&u• ";Α; 

• rιoht out of ";Β;" qu•stιo 
ns• 

ό50 ΡΡΙΝτ 

~60 F3 • F2:F2 • ~Ι :FI • ~<G> 

~70 θ • θ + I : I ~ θ < s Cι ΤΗΕΝ 

700 
710 

720 
730 
740 

750 
760 
770 

7θ0 
790 
θΟΟ 

300 
Ε • Α > Ι 00 / Ο 
ΡRΙΝτ "Th&t ' s "·Ε·" p~r c•nt 
": PRINT I • 

IF Ε > Ο ΤΗΕΝ GΟτΟ 730 
ΡRΙΝτ "Ar• you l&uohιng &t m 
t ?• 

GΟτΟ 860 
IF Ε > 2~ τΗΕΝ GOTO 760 
ΡRΙΝτ "At ltA,;t ιt ΙS not tq 
ual to ztro ... • 
GΟτΟ 860 
IF Ε > :50 τΗΕΝ GOTO 790 
ΡRΙΝτ "You nt•d much mort pr 
AC t Ι C t , • 
GΟτΟ θ60 
IF Ε > 7~ τΗΕΝ οοτο 820 
PR!Nf "Not b&d, but you n••d 

GOTO 



ΔΟΜΗ ΊΟr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑIΟΙ 
100- 320 Ε ισαγωγή των τ ιμών Χ 

κα ι Υ για τις οποίες 
θό υπολογιστούν οι αν
τ ίστοιχες τ ιμ ές των Χ 
και Υ. 

400- 650 Κατασκευή των 1'\ι'ιο vρα-

LISYING3 
10 
20 

?Ο 

100 
110 
120 
1::;0 
Ιι.\0 

1'50 

160 

170 
180 
190 
200 
210 
220 
2311 

240 

250 

260 
270 
280 
290 

300 
310 
3 20 
400 
•11 ο 
420 
430 
500 
~10 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
600 
610 
620 
630 
640 
6'50 
800 
θΙΟ 

REM 1 GRAPH LOG 
REM : COPYRIGHτ 1984 8Υ 
τASSOS ANτHOULIAS 

ΤΕΧΤ : ΗΟΜΕ 
PR/NT "GRAPH Y•LOG<χ>• 
ΡFΗΝτ : ΡR/Ντ 
ΡRΙΝτ "GRAPH X•ANτlLOG<Y>" 
ΡRΙΝτ ι ΡRΙΝτ : ΡRΙΝτ 
ΡRΙΝτ "Οο you want tht v&lut 
ο+ Υ" 

INPUT ·~ο~ a distinct va!ut 
ο~ χ? CY/N> ";AS 
IF Α• • •γ• OR AS • "Ν" τΗΕΝ 
GΟτΟ 180 

ΡR/Ντ : GΟτΟ 140 
IF AS • "Ν" τΗΕΝ GΟτΟ 220 
ΡRΙΝτ 1 IΝΡυτ "X=";R 
/F R < Ο τΗΕΝ GΟτΟ 4000 
IF R • Ο τΗΕΝ GΟτσ 4100 
PRINT : ΡRΙΝτ 
ΡRΙΝτ Όο YOU want tht valut 
of χ• • 
/ΝΡυτ ·~ο~ a distιnct va!ut 
of Υ? CY/N) ";θ~ 
!F θS • •γ• OR 81> • "Ν" τΗΕΝ 

GOTO 270 

PRI/Jτ : GOTO 230 
IF es • "Ν" τΗΕΝ GOTO 310 
PRJNτ : !ΝΡUτ "Υ•" ;S 
/F S < - 88 τΗΕΝ Gοτο 4200 

IF S > 88 τΗΕΝ GΟτΟ 4300 
FOR Κ • Ι το 1000 

ΝΕΧτ Κ 
HOtiE 
HGR 
HCOLOR= 7 
GOSLΙS 2000 
FOR Χ s .05 ΤΟ Ι sτΕΡ .05 
GOSUB 1000 
ΝΕΧτ Χ 

FOR Χ • Ι το 11.6 STEP .2 
GOSUB 1000 
ΝΕΧτ χ 

FσR κ • 1 το ιοοο 
ΝΕΧτ Κ 

FOR Υ • - 6 τ~ Ο STEP . 2 
GOSUθ 1500 
ΝΕΧΤ Υ 

FOR Υ • Ο το 2.S5 SτΕΡ .OS 
GOSUB 1500 
Νεχτ γ 

VTAB 21 
PR!NT "Υ•ιΟG<Χ>"; 

90 PIXEL 

φικών παραστάσεων. 
800- 900 Παρουσ ίαση των ζητrύ

μενων τιμών Υ και Χ. 

1000-1520 Υπορουτίνες ν ια την 

κατασκευ ή των δύο γρα

φ ικών παραστάσεων . 

2000-3500 Κατασκευ ή των α ξόνων . 

820 
830 
840 
850 
860 

870 
880 
690 

900 
1000 
1010 

1020 
1500 
1510 

1520 
2000 
2010 
2020 
2030 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
3000 
3010 

3020 
3030 
3040 

30SO 

3100 

3110 

ΗτΑS 28 
ΡRΙΝτ •χcANτ/LOG<Y> " 

IF Af • "Ν" THlll GΟτΟ 870 
ΗτΑΒ 9 
ΡRΙΝΤ "LOG<";R; ")•"; LOG <R> 

IF 8$ u "Ν" τΗΕΝ GΟτΟ 900 
HTAS 9 
PRINT ΆΝτ I LOG<" ;S;" >="; ΕχΡ 
<S>; 
ΕΝΟ 
Υ = LOG <Χ> 

HPLOT χ ~ 10 + 19,79 -γ * 
10 
REτURN 

χ = ΕΧΡ <Υ> 

HPLOT Υ • 10 • 214,129 - χ ~ 
10 

RETURN 
ΗΡιΟΤ 0,79 το 135,79 
ΗΡLΟτ 19,0 το 19,150 
ΗΡLΟτ 149,129 το 279,129 
ΗΡLΟτ 214,0 το 214 ,150 
FOR ι • 9 ΤΟ 109 SτΕΡ 10 
HPLOT L,78 το ι,SΟ 
ΝΕΧτ L 
ΗΡιΟτ 119,77 το 119,81 
FOR ι • 9 το 139 SτΕΡ 10 
ΗΡιΟΤ Ιθ,L ΤΟ 20,L 
ΝΕΧτ .ι 

ΗΡLΟτ 17 0 29 το 21,29 
ΗΡLΟτ 17,129 τό 21 , 129 
FOR L • 174 το 254 sτερ 10 
ΗΡLΟτ L , l28 το L,Ι30 
ΝΕΧτ L 
ΗΡLΟτ 164, 127 ΤΟ 164, 131. 
HPLOT 264,127 το 264,131 
FOR L • 9 το 139 sτep 10 
ΗΡLΟτ 213 1 L ΤΟ ΖΙ5,L 
ΝΕΧΤ ι 

ΗΡιοτ 212,29 το 216,29 
FOR L • 29 το 129 STEP 100 
HPLOT 1Ι,L + 2 το 14,ι + 2 το 

ι<~,L το ΙΙ,L το Ιι,ι- 2 το 
Ι<Ι,ι - 2 

ΝΕΧΤ L 
HPLOT 6,129 το 9 0 129 
ΗΡLΟτ 116,83 το 117,83 το Ι 

17,87 

ΗΡLΟτ 119,87 το 122,87 ΤΟ 1 
22,83 το ιι9,83 το ΙΙ9,87 

FOR L σ Ι 64 το 2.!.4 STEP 1 00 

ΗΡLΟτ L + 2,133 το L- 1,13 
3 το L- Ι,Ι3S το ι+ 2,135 το 

4000-4350 Πε ριορισμοί του προ
γράμματος 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Στη συγ κεκριμέν η εφαρμογή 
<f)()ίνοντα ι καθαρά οι περιορισμοί 
του προγράμματος ... 

3120 
3130 
3140 

3150 

3200 

3210 
3220 

3230 

3300 
3310 
3320 

3400 

3410 
3420 
3500 
4000 
4010 

4020 
4030 
4100 
4110 

4120 
4200 
4210 

4~20 

4230 

42110 

4;::':50 
4300 
4310 

4320 

4330 

4340 

ι • 2, 1 37 το ι - ι , ι 37 
ΝΕΧτ ι 

ΗΡLΟτ 158,135 το 161,135 
HPLOT 201,27 το 202,27 ΤΟ 2 

02,31 
HPLOT 204,27 το 207,27 ΤΟ 2 

ο7,31 το 204,31 το 204,27 
ΗΡLΟτ 132,76 ΤΟ ι35,79 το I 

32,€2 
ΗΡLΟτ 16,3 το 19,0 το 22,3 
ΗΡLΟτ 276,126 το 279,129 ΤΟ 

276,132 
HPLOT 211,3 το 214 , 0 το 217 

, 3 
ΗΡιΟτ 129,74 το 135,67 
HPLOT 135,74 ΤΟ 129,67 
ΗΡLΟτ 28,7 το 28,3 το 25,0: 
ΗΡLΟτ 28,3 το 31,0 
ΗΡιΟτ 276,123 το 276,119 το 

273,116: ΗΡLΟτ 276,119 το 27 
9,116 
ΗΡLΟτ 220,0 ΤΟ 226,7 
HPLOT 226 , 0 ΤΟ 220,7 
RETURN 
ΡRΙΝτ 
PRINT •τhert i•n't any Ιοοa 

~ι thm i ο~ • 
PRINT "a neQ&tιvt numbt~• 
GΟτΟ 190 
ΡRΙΝτ 
ΡRΙΝτ •τhe~e ι•n ' t any Ιοοa 

~• thm fo~ Χ><Ο" 

ι;οτο 190 
ΡRΙΝτ 

ΡR/Ντ •τhe numbtr that ha• 
& I ΟQ&Γ ι thm" 
ΡRΙΝτ •equa.l to •;s;• Ι• to 

ο sma.l Ι fo~ mt •• 

ΡΙ'<Ιt·Ιτ Ύhιs nurrob>r ι small 
•~ thAn" 
ΡRιΝτ •ο.οοοοοοοοοοοοοοοοοο 

οοοοοοοοοοοοοοοοnοΙ· 

GΟτο 280 
PRINT 
PR/NT •τht numbtr that ha. • 

ι. Ι ooa.rιthm" 

ΡRΙΝτ "tqua. Ι to • ;Sι " • • to 
ο b Ι Q fv~ me •• 

PRINT •τhιs numbtr ι& g~tat 

•~ thi!n" 
ΡRΙΝτ "10000000000000000000 

0000000000000000000" 
C·OTO 280 
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ΕΥβΥΓΡΑΜΜΗ 
ΚΙΝΗΣΗ. 
Η συνάντηση δύο 
αuιοκινinwν που 
κινούνται ανήβετα 

στον ίδιο δρόμο 

······· 

Το πρόγραμμα Φυσικής αυτού 
του τεύχους παρουσιάζει ένα κλα
σικό πρόβλημα: 

Δύο αυτοκίνητα ξεκινούν από 
δύο διαφορετικό σημεία ενός δρό
μου και κινούνται το ένα προς 
την κατεύθυνση του άλλου. Μας 
εlναι γνι-~στά, η αρχική τους από-

10 

Η! I"' Ι LΙJG 

fX 

. 
' ' ... ,. 

v 

σταση, η αρχική ταχύτητα του κα

θενός, καθώς και η επιτάχυνση με 
την οποία κινείται το κάθε αυτο-

κίνητο. Θέλουμε λοιπόν να υπολο
γίσουμε τον χρόνο ύστερα από τον 
οποίο θα συναντηθούν και την 
απόσταση του σημείου συνάντησης 

από το σημείο που ξεκίνησε το 
πρώτο αυτοκίνητο. 

Το πρόγραμμα αυτό μας δίνει 
τα ζητούμενα στοιχεία, αφού πρώ
τα κάνει μια αναπαράσταση της 

κίνησής τους. Φυσικά, στην αρχή, 
το πρόγραμμα μας ζητά να του δώ-

σουμε τα διάφορα στοιχεια {μέσα 
στα επιτρεπόμενα όρια). 

ΔΟΜΗ ταr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑJΟΙ 

100- 350 Παρουσίαση του προ
γράμματος και εισαγωγή 
των ~εδομ ένων . 

•ANl'I ι ο 

ι-;ιΙJ ωι.rιt t l"ι fo V ' 1..1 • O t 

~or .- dtst n t v · I•J <• t 

Χ•-

TttOΓ,_ Γι t iιΓΙ ~r Ι •t Π• • 

a n~g~t u~ numb•r 

400- 860 Κίνηση των αυτοκινήτων. 
900- 940 Παρουσίαση των αποτε

λεσμάτων. 
1000-1310 Σχεδίαση των αυτοκινή

των. 

1500-1580 Σχεδίαση της απόστασης 
Ε. 

2000-2110 Σχεδίαση του δρόμου. 
3000-3440 Περιορισμοί του προ

γράμματος . 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η εφαρμογή έχει γlνει νια 
αρχική απόσταση 5 χιλιομέτρων, 
αρχικές ταχύτητες 60 και 40 μέ-
τρων το δευτερόλεπτο και επιτα
χύνσεις 5 και 2 μέτρα ανά sec 2 

αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα είναι: χρό
νος Τ-26 , 12 δευτερόλεπτα και 
απόσταση Ε=3272 , 9 μέτρα. .. 

PIXEL 91 



-

''--------ι _______ _,, 
"" 

_ .... 

Ι I 

''------E-~-----1-r ,. 

ACCELERAτJON 
ΒΠWΕΕΝ 
CAR 
CHOOS( 
CORR[CT 
CORRESPONO[NSE 
DISTANCE 
OISτJNCT 
00 
ENHR 
INHIAL 
ΚΕΥ 
ΜΟΠΟΝ 
MUL HPLE CBOICE 
NEGAΠVE 
NUM8f.R 
PER CENT 
PRESS 
QUESτiON 
QUIZ 
RESPONSE 
RIGHT 
STOP 
τοο 
VALUE 
VARIABLE 
ναοcιτv 
WANT 
WORD 
WRIH 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ΕΠ!τΑΧΥΝΣΗ 
ΜΠΑΞΥ 
AHOKINHTO 
ΔΙΜΕΓΟ 
lΩΗΟΣ 
ANHHOIXIA 
ΑΠΟΗΑΣΗ 
ΞΕΧΟΡΙΗΟΣ, ΣΥίΚΕΚΡ1'1Ε'<Οl 
ΚΑΝΩ 
ΒΑΖΟ 
ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΛΗΚΤΡΟ 
ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΟΜΑΠΛΗ ΕΚΛΟΓΗ 
ΑΡΝΗτtΚΟΣ 
ΑΡ!θ.'10Σ 
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
ΠΙΕΖΩ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΤΕΣΤ (ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΣ) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΩΗΑ 
ΗΑΜΑΤΑΩ 
ΠΟΛΥ, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ 
τi ΜΗ 
ΜΕτΑΒΛΗΤΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΘΕΛΩ 
ΛΕΞΗ 
ΓΡΑΦΟ 

-

-====:...-----ι-~ 

-----~ -------ε--
~-

ι.•:>ΟΟΟ 
GΙ•~ 
τ•26.t'Ζ 

vι·~ο v2-<~0 

GZ•i•'3-1'2. ο 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 

τιη: APPL.ESOFT BASIC 

. ~-

-::=::: 

-

- ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΙ>ΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛεΣ 
ΠΑΡΑΛΛΑΙΊ~Σ ΤΗΣ BASIC 

ΤΕΧΤ : Ενcολή νια να δέχεται rι οθόνη ~ε.ιιι<νο (ιιι:τό από 
γραφικό). 

ΗΟΜΕ : Εντολή VLα να καθαρίσει η οθόνη από κείιιενο. 
HGR : Εντολή νια να δέχεται rι οθόνη γραφικό (t1;qh rc-

zolution: 280Χ180 pixels ). 
280Χ180 pixels. Το σημείο 0,0 βρίσκεται 
πdνω αριστερό. 

IICOLOΠ 7 : Εντολή νιο το λευκό χρώμα. 
HPLOT Α,Β : Εντολ~ νιο να γραφεί το σημείο (Α,Β). 
HPLOT Α,Β ΤΟ C,O: Εντολή νιο να γραφεί η c~θεία που συνδlει το 

- σημείο (Α,Β) και (C,O). 
HPLOT ΤΟ Α,Β : Εντολ~ νιο να γραφεί η ευθεία που συνδέει το 

τελευταίο σrιυείο που έχει γραφεί υε το σημείο 
(Α,Ο). 

ΗΤΑΒ Α : Εντολ~ νια να πάει (οριζόντια) ο οδηγός στ~ θέ-
ση Α. 

VTAB Α : (ντολ~ νιο να πόει ο οδηγός στην ορχn της Α 
vρουυnς. 

SQR (Λ} : Τετpανωνική ρίζα του Α. 
SIN (Α} : Ημίτονο του Α (σε aι<τίνια). 
COS (Α} : Συνημίτονο του Α (οε ακτίνια). 
ΙΝΤ (ΑΤ} : Το ο~tικηο μέρος του Α. 
PR INT CHRS (7} : Εντολή νιο να ακουστεί ένας ήχος (ιιπίπ!). 
ΤΑΝ (Α) : fφοnτομtνrι της νωνίος Α (σε οκτLνιο). 
~ΤΝ (Α) : Τόξο (σε οκτιvιο) που έχει εφαnτουtvη ~. 

PRINT TAB(N);AS : Εντολn νο γραφεL το Α$ στη στήλη Ν 



LISYING 4 
1

10 
20 

90 
100 
ι ι ο 
120 
130 
140 

150 
160 
ι 70 

180 

190 

200 

210 

220 

230 
240 
250 

260 
270 

2εο 
:?90 

'300 
310 

320 
330 

340 
350 
400 
410 
420 
430 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 

REM : ΜΟΤΙα-1 
REM : COPYRIGHτ 1984 8Υ 

TASSOS ANTHOULIAS 
τεχτ : ΗΟt·ΙΕ 
ΗΤ.:.θ 17 
PRINT "ΜΟΤΙΟΝ" 
PRINT 
ΗΤΑΒ 7 

C&t"S" 

PRINT : PRINT : PRINT 
PRINT "VARIA8LεS:" 
Ρ R Ι ΝΤ • Ο< \ I n ι t ι i< 1 d ι s t an c • 
b•tw••n th• cars• 

F>P!NT " L (πι) 

:soo•<L<,.,2oooo· 
PRINT • b> lnitιal v•locιtι 
•s of th• cιιr s• 
PRINT " ')I ι V2 (m/s•c) 

Ο•<V<•ΙΟΟ" 
PRINT • c) Acc•leratιons of 

th• cars• 
PRINT Gl ι GZ <m/s•c* 
••c> O•<G<•IO" 
F>RINT PRINT PRINT 
INF>UT "L ";L 
IF L < 500 OR L 20000 ΤΗΕΝ 

GOTO 3000 
INPUT "VI•" ;VI 
IF Vl < Ο OR Vl 
GOTO 3100 
INPUT "V2•" ;V2 

100 ΤΗΕΝ 

11' V2 < Ο OR V2 100 ΤΗΕΝ 
GOHJ 3200 
INF>UT "GI•" ;GI 
IF Gl < Ο OR GΙ 10 τΗΕΝ 
GΟτΟ 3:JOO 
INPUT "G2=";G2 
IF G2 < Ο OR G2 10 τΗΕΝ 
GOTO 3400 
FOR Κ Ι το 1000 
ΝΕΧΤ Κ 
ΗΟΜΕ 
HGR 
HCOLOR• 7 
GOSUθ 2000 

Α • Gl + G2 
θ • Vl + V2 
Ο • SQR (θ * 8 + 2 • Α • L> 

IF ~ • Ο ΤΗεΝ GOTO ~50 
Τ • '(0 - Β> / Α: GOTO 560 
τ • ι / θ 
ε • vι • τ • Gι • τ • τ / 2 
Ρ • 219 I L 
Wl • Vl • P:W~ • V2 + Ρ 
Fl • Gl * ι:>:F2 ~ G2 * Ρ 

ΜΟΤ Ι <:Ν'~ 

Τt.ι r•r•d•zvout ο~ tweι car• 

W\RIAθιESι 

•> Jnι tΙ•1 dι•t•ncι betw•ιn the c-.rs 
ι <~> SΟΟ•<ι<•20000 

b> Ιnι tlal v•Ιοcι t ••~ of tn• c ar~ 
Vl , V2 <m/~•c> Ο•<V<•ΙΟΟ 

c> Acc•ltratιons of th• cars 
Gl , G2 (m/~•c *"•c> Ο•<G<•ΙΟ 

ι •SOOO 
Vl•oO 
V2•40 
Gt•S 
G2•2 

1600 
610 
620 
700 
710 

720 

730 

740 

750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 

840 
850 
860 
900 
910 

920 

930 
940 
1000 

1010 
ι ι ο ο 

11 I Ο 
1200 

1210 
1300 

ι3ΙΟ 
1500 
1510 
1520 

1530 

1540 

ΕΙ = Ε '> Ρ 

Τ ΙΝτ <Τ • 100> / 100 
Ε = INT <Ε • 100> / 100 
Χ = I 
οι = 30 • wι • <χ - ι> • FΙ " 
(Χ- I) *<Χ- I) / 2 

02 = 30 + Wl • χ + Fl * Χ '> Χ 
/ 2 

Rl = 249- W2 *(Χ- I) - F2 * 
<Χ- I) * <Χ- I) / 2 

R2 = 249 - W2 • Χ - F2 ~ χ ~ 
χ / 2 
IF 02 > 279 ΤΗΕΝ GOTO 780 
HCOLOR= Ο: GOSLιB Ι 000 
HCOLOR= 7: r.osιιe ι ι ο ο 

IF R2 < Ο ΤΗΕΝ GOTO 820 
HCOLOR= 0: GOSUB 1200 
HCOLOR= 7: GOSUB 1300 
IF Χ > Τ ΤΗΕΝ GOTO 1:500 

Χ = Χ + I 
IF 02 > 279 AND R2 < Ο ΤΗΕΝ 

GOTO 900 
FOR Κ = Ι ΤΟ :50 
Νεχτ Κ 

GOTO 710 
VTA8 21 
PRINT "L~··;ι;•• VJ••;Vt;• 

V2=" ;V2 
PRINτ "GJ.a" ;GI;" G2•" ;G2 

PRJNT •τa•;τ;• ε••;ε; 

END 
HPLOT Ql - 30 1 80 ΤΟ ΟΙ - 30 

,90 το οι ,90 το οι,eο το οι-
30,80 
RετuRN 

HPLOT 02 - 30 , 80 ΤΟ 02 - 30 
,90 το 02,90 το 02,eo το 02 -
30,80 

RETURN 
ΗΡLΟτ Rl + 30 1 60 ΤΟ Rl + 30 
,7ο το Rι ,10 το RΙ,6Ο το Rι • 
30,60 
RεTURN 

HPLOT R2 + 30,60 ΤΟ R2 + 30 
,70 ΤΟ R2,70 ΤΟ R2,60 ΤΟ R2 + 
30,60 
REτURN 
HCOLOR= 7 
IF ει < 30 ΤΗεΝ GOTO 1~80 
HPLOT 30ι125 ΤΟ 2:5 + ει / 2 

, 125 
HPLOT 35 "+ ΕΙ / 2 1 125 ΤΟ 30 
• ει, 12~ 
HPLQT 33,ι22 το 3Ο,ι25 το 3 

3,128 

.Ι 1550 

Ι5ο0 

1570 

1580 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 

2050 

2060 
2070 
2080 

2090 

2100 

2110 
3000 
3010 

3020 
3030 
3040 
3100 
3110 

3120 
3130 
3140 
3200 
3210 

3220 
3230 
3240 
3300 
3310 

3320 
3330 
3340 
3400 
3410 

3420 
3430 
3440 

HPLOT 27 + ει ,122 Τό 30 • ε 
1,12:5 ΤΟ 27 + ΕΙ,Ι28 

HPLOT 32 + ΕΙ / 2,12~ ΤΟ 2θ 

+ ΕΙ / 2,122 ΤΟ 28 + ΕΙ / 2 
,1 28 ΤΟ 32 + ΕΙ / 2,128 
ΗΡLΟτ 28 + ε ι / 2,125 ΤΟ 30 
+ ΕΙ / 2,125 
Gοτο 820 
HPLOT 0,50 ΤΟ 279,50 
ΗΡLΟτ 0,47 το 279,47 
HPLOT 0,100 το 279,100 
HPLOT 0,103 το 279,103 
HPLOT 0,80 ΤΟ 30,80 ΤΟ ~0,9 

ο το 0,90 το 0,80 
HPLOT 249,~0 το 279,60 ΤΟ 2 

79,70 το 249,70 το 249,οΟ 
HPLOT 30,25 ΤΟ 135,25 
HPLOT 148,25 ΤΟ 249,25 
HPLOT 33,22 ΤΟ 30,25 ΤΟ 33, 

28 
HPLOT 246,22 το 249,25 ΤΟ 2 

46,28 
HPLOT 140,22 ΤΟ 140,28 ΓΟ 

44ι28 
REτURN 

ΡRΙΝτ 

r b•tw••n" 
PRJNT "500 and 20000" 
PRJNτ 

GOTO 240 
PRJNT 
ΡRΙΝτ "Pl•&se wrιt9 a numb• 

r b•tw••n• 
ΡRΙΝΤ •ο •na ιοο· 
PRINT 
GOTO 260 
PRINT 
F>RINT "P19aS9 wrlt• a numb• 

r b•tw•en" 
ΡRΙΝΤ ·ο and ιοο• 

PRINT 
GOTO 280 
F>RINT 
PRINT "P1••s• wrιt• a numb• 

r b•tw••n" 
ΡRΙΝτ •ο and ιο• 

PRINT 
GOTO 300 
PRINT 
PRINT "Pl••s• wrι~• a numbe 

r betw••n" 
PRINT "0 and 10" 
ι:>RΙΝτ 
GOTO 320 

~--------ι-------~ 

c 



ΠΑΠ ΑΙ 
ΔιiΗ 1)()11 "0\(Ι.Λ~ ιιοtιιη(ι•..._ ~~~)t.Ι 

"' \ \Η 10 $PECTRU~1 ιΥιι; ι..ι t;\• 

,,. .,.,~,.,-, , ,, ιnr,tοι)ήσιι ~~ 1<1 κ<\}.nιΙ ... 

Παiζετε ΠΡΟ-ΠΟ; 

Γt"' Πt)ϋycΨμι.χι nt~ιo &ί χι ι ω υιcιιι 
cnι ·\(ι στοι>;Ιtn γt<ι tΙ1\ι Ιιιιόδ~κι::Οι 
qJιι()Οι;,. Αvιό ttι rftι:ξ(f)'f'9(t 1'<.1' κttι 

K(tlaλf\'(t \ιU ~;,cwι 1\$ιv(ιτηt((: σtQ 
~··ι 10 ι ι χ γι(J KIR.IΙ ()'lt"hl \ι'(l I&)\.1K() 

γιη διληο μι• nο>J..ί:ι, (J\'\v.IQΙH 
uι.ιαδις. 

" 

ΠΙΝΑΚΕΙ 
f.\'\"J rιDόvιχ-.ψσ <P•ι'<tλriu γιc.: Q()()V~ tχοι;ν Cf'.'{ιγ)(ι1 (J'tO 

ιvt1 ~υρι.-. A.LCULATOR γιο nοόξι:ις ιJι.ot;i>ιηvό>ewv Το 
nιιιι)'J")(.Ιμμιι (1-rtt~t~U.Vt~<Ιι tt...-pi.ωι Οι ψuιιήιίζ Πολ~ 

,ε,νειοu. 

Στατιστικό 
Πatκέ το 

Γlοrόμψ" t,.,)k' 
• Ρ~'\\;~,..ι.,1 r.:ι 

I ,. (\t>·4J 

~ . ' 

ΣΤΑτιΣτιΚΗ 
F.rJy<.ιλr~J urιuΛQvxψ'l.)\; Η.ι>ν f'ιιοιΙ<..ί.ιν 
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ΠPOrPAmmATA rΙΑ ΟΛΟΥΣ ... 
rιΑ nonnovΣ ... 
ΓΙΑ mEPIHOYΣ ... 
rιΑ nιrovΣ ... 
CIR ... 

Το προγρομμα αυτο οaς δινει το μηνιαιο ημερολογιο για οποιοδηποτε μηνα 

στη χρονικη περιοδο 1900 εως 1999 
Καλό θα ειναι να «φορτώσετε» και τους Ελληνικούς χαρακτηρες (βλεπε 

προηγουμενο πρόγραμμα) Για να το σωσετε γραψτε SAVE «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» 
LINE 10 η αν έχετε MICRODRIVE SAVE • «Μ» 1 •ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» και μετά 
SAVE «GREEKS» CODE START 768 ή SAVE • «Μ•. 1. •GREEKS• CODE 
START, 768 όπου START η διεύθυνση του πρωτου byte των ελληνικών 
χαροκτηρων Αν διαθετετε MICRODRIVE και θελετε να αποθηκευσετε το 
προγρομμα σε μικροκαοέτα αλλαξτε τη yρομμη 40 σε LOAD • •Μ•: 1; 
«GREEKS" CODE CHARS + 256 Φvοικα εννοειται ότι εχετε οωοει το 
ελληνικο αλsραβητο με ro ονομα «GREEKS» 
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EΠEEEflfiiZ/11 llEIIIENfW 
Η χρηση 10υ προγρομμοrος εχει ως εξης 

Αφου φορτωθει το προγραΙJμα μαζι με το BYTES που δημιουpγουν 
του<; Ελληνικους χοροκ'rηpες στην RAM το πρωτο nραγμα που 

εμφανιζεται μπρος στα ματια μας ειναι το ΜΕΝΟΥ 
1 ΞΕΚΙΝΙΙΜΑ 

2 ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΕΛΙΔΑΣ 
3 ΑΠΟΟΗΚΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ 
4 • ΦΟΡΤΩΜΑ ΣΕΛΙΔΟΝ 
Με την πρωτη επιλογη ο SPECTRUM μετοτpεnεrαι σε γραφομηχο

vη Αρχικα σε ρωτοει ποια σελιδο να εμφaνισει και την εμφονιζει 
Μπορει να εμφανίσει μέχρι εννιά σελιδες (όσοι εινοι και οι μονοψηφιοι 
αpιθμοι εκτός απ το μηδεν. φυσικα) Σιγουρο ομως εινοι ότι με 

κόποιες μετατροπες μπορει να εμφανισει πολυ πεpιοσοτερες - αν και 
δεν το νομιζω αποραιrητο για ενα COMPUTER μολλον οκοταλληλο 
για επεξεργασια κειμενου 

Τα γpαμματα που τυπωνοντοι στη σεφο εινοι ια συνηθη 32 Με 
SOFTWARE εινοι δυνατη βεβοια η εμφανιση περισσοτερων γραμμα
των στη οειρο (ογνοω προς το nopoν την τεχνικη) αλλο ουτο aπο 

πλευρας ποιοτητας του επεξεργaσμενου κειμενου δεν ειναι ικαvο

ποιητικο τουλαχιστον ον χpησιμοποιουμε τον εκτυπωτη GP 50 της 
SHEIKOSHA 
Κοθως η οελιδο που επιλεξομε εμφανιζετοι στην οθόνη ο 

κερσορας τοnοθετειτοι στην πονω op στεpη γωνια Μποραυμε να τοv 
κινουμε και προς τα τεσσερα σημειο του οριζοντa με τη 
συνηθισμενη χρηση των πληκτρων «με το βελακια» 

Το πεζa ι<αι το κεφαλο ια γραμμα το. τα παιρνουμε με το σuνηθισμe
νο τροπο 

Με τη χpηση του ENTER αλλαζουμε γραμμη 
Με τη συνηθισμενη χρηση του DELETE εχουμε «γομολαc,πιχα• 

οπου αυτο γινεται οπαρωτητο 

Με τη συνηθισμένη χpηση του EDIT το COMPUTER ετοιμοζe.ται να 
στοιχιοει το δεξι περιθώριο και γι αυτον το σκοπό στο ι<ατω μtρος 
της οθόνης (onou εισογονται οι εντολες) μας ρωτα ι προτι. Να 
στοιχιοθει μοvο μια γραμμη αuτη δηλαδη στην οποία κα-τ6 'ΝΙΙ(η 
βρισκετοι ο κερσορας. η ολοκληρη η σελιδο, 

Σημειωτεον οτι το δυο πpωτα διαστηματα που μπορουμι: νcι 
οφηνουμε στην ορχη μια<; γpαμμης για να διαχωριζοuμε τις nορανρο

φους, δεν επηρεαζονται όπως εnισης και οι γραμμες CΚhle.~ nou 
τελειωνουν πονω οπο τεσσερα διaστηματα πριν απ το δεξ\~ 
- όπως συχνο συμβοινει κaro το rελος των nορογpοφ<ιΝ,. 

Με το συγχρονο πατημα των πληκτρων SHIFτ το 'COMPUTER 
δηλωνει το τελος μιας σελίδας οπως ακριβώς κανε ι οπο ~ τοv όιο,y 
αυτη φυοιολογικα γεμισει Χρηοιμοnοιειται χαρακτηρισrικός ήχος 
Συγχρόνως εμφανιζει στο κοτω μερας της οθόνης, nς §ξι'ις 

εnιλογες 
Μ - για εnιστpοφη στο ΜΕΝΟΥ 
Ν - γιο να εμφανιστει η επομενη σελιδο 
Ζ - για να nερασει η οελιδο στον εκτυπωτη 

Οι αλλες επιλογες στο κυριως ΜΕΝΟΥ εινοι νομίζω ιιαταφaνeιc; 

Τώρα. όσαιαφαρα τη δομη του προγραμματος QU!I\ δeν εινοι και 
τοσο ευκολο να βρεθει 

Πάντως μεχρι τη γραμμη 360 γινετοι η βaαυcή δουλεια του 

πιτογραμματοc;: δηλαδη αυτη riou μετατρεπει 1'ον SPECTRUM οε 
γραφομηχανη Οι γραμμες 100 και 11 Ο εινοι auτtc; που εγγροφουν 
στη μνημη το κειμενο Οι (1λλες γραμμές ouτou του κομματιοu του 
προγραμμοτος "Κινοuν» τον κερσορα η εξυnηρετοuν τιι; εnιθuμιεc; 
ηαρεμβολης μας στο κυριως πραγραμμο π.χ η 78 νια να κόνουμε 
ΕDΙΤ 
Απ την 360 εως την 590 εκτελοuνται οι λειτοuργιεc; του ΜΕΝΟΥ 

που οpγανωνει τη χρηοη του προγραμματος 

Η 800 •αβήνcιιο τοv κtραορα απ την οθόνη κaτά το συγχρονο 
πάτημα των πλήκτρων SHif'f 

An' την 2000 ίως την 4000 sκreλouvτaι οι λειτουργιες των 
εnιλbγώv 2 3 4 του κuρiως ΜΕΝΟΥ 
Το πιο ξεκάθαρο κομμότι του noovoάuuaτoc: cινοι ουτο που 

'Π8ριλαμβόνεται μι:ταξu των γρομμων 4000 κσt 4260 Εκτελει μια και 
μόνο ξεκόθαρη λειτοuρyiα Στοιχιζει ΤΟ δeξί ncριθώριο 

Από κι:ι και κατω υπάρχει ότι nεPΙQQCψc απ το πρόγραμμα 
Σuμnληρωνοντοι 01 nαραηαvω λειτοuρyιες και αντιμετωπιζονται .. ειδι
ιctc;• πι:ριιπωσΕς κατά τη Aeπou~ 1au ~μματος γιο να μη 
μας Χαλάσουν 'ΠΙ ουyγροφιιcη μας δό8εοη 1ίnOnl ξαφνικο μηνυμοτα 
λάθους απ τοv φιλο μας τον SPεcτAUM 
Η κατάσταση κοτά κQποιο τρόπο ~ι λιyaκι OL' 
Mc το G0 το 6000 το ηρόνραμμa:ξeιcουραστα αποθηκευεται στο 

κασετόφωνο .. 
Πρόσβεσα CΠΟ προyραμμα και μα ~ για να μπορουμε να 

yράψουμε O'tO μQV01'0:\ΑΚό σuοτημα Οι mίΛΜον γραμμες εινοι αυτες 
an την δS$0 ιcαι κότω 

το ιονοόμsνο ypaμμcmι βρίσιcονταacmruΘQ του SPE::TRUM. Ενω 
~ ~ va αξfοιnοιήαοuμt fΙΙWΛιεταλευτοuς ST ANDARD 
χaρciιc1'ήρcς aυτό θα δη;ιιουργοt.Jσ8 ~ nροβληματα σε οσοuς θα 
ηθελαν va το nλτμσρολοyήσοuν θα t(rρenε να ψαξουν μεσα σε ένα 
σuνολο; 768 α ρ~ va ιιροψ 'nl; αντιιποιχες οκτάδες των χαρακτη
ρων nou θα eπρeπε νο ~ αc τονοuμενα φωνηεντα κτλ 

TQ 'Π:ΙV0ύμενσ yρ(ιμμφd'ιτι nαιρνδορa με SYMBOL SHIFf και το 
γράμμα nou θt~ vo Joνkιouμa 
τ ο eρωτημaτιιcό ~ ) δst το nαφγΟUμε ως συνήθως. οπως και το 

οuμβολο της διι:ιιρtαιως' ( ) tισυ μnορει να φαν ει χρήσιμο τ ο 
ποιρνουμε OνncJ'IOQ(O μs: S\'MBOL SHIFτ και 2 SYMBOL SHIFf 
11013 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αφού χτυnήαι:τe πι byta του κωδικα μηχανης με τη βοηθειο τοu 
LOADER δίνετe ' NEW και nληιcιρολογειτε το κυριως πρόγραμμα 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΑΡΑΣ 

ΒΙΤΑΛΗ 20 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 6512 334 
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Πολλα nρογρομματο για 10 BBC nροσφερουν ομορφες γραφικες 
νατότητες Συνηθως όμως χρησιμοnοιουν MODE 4 οnου εχουμε 

aμειξη δυο μονο χρωμaτων ro nρογρaμμa που naρουσaζοι.με 
σιμοnοιει MODE 5 οnου εχουμε τη δυνατοτφa να aναμειξοuμε 

εσοερα χρωματα μαζι Οοο aπ ο σος χρησιμοnο ουν ασnρομαυρη 

τηλεοροση ας μην οnογοητευθουν Τα σχεδι!1 που εμφανιζονται δi 

νουν ενa ευχοριστο εφφε οκομη και χωρις χρωμα Το χρωματa που 

εnιλεγηοaν ει ναι μαύρο, ασιφο, κιτριvο, και κοκκινο δινοντας έτσι μια 
ολu ωραια και κaθaρη σuνθεση χρωμaτωv 
το πρόγραμμα nροσφερει ενα MENU με 5 επιλογες τις nρωτες δuο 

1} και (2) θα τις ονομaσουμε «Κaλειδοοκοnιa• γιaη θυμιζουν το 

yνωστα παιγνιδιa δημιαυργιας οnτ κων εφφε μεοο απο nρισματα και 

υσταλλα Η ορχη στην οπαα βοαζοντοι το καλειδοοκοnιο ειναι η 

uxaιo απεικονlση και η συμμετριο Ετσι το καθε σχημα ολλαζε 
σuνεχως • τυχαιο • ολλα παντa με σuμ~ιετρικο τροπο 
Η εrιομενη επιλογη (3) μcις δινει nολuχρωμοuς κuκλους σε 

φανταοτικοuς οuνδuαομοuς Οι κuκλοι εχοuν διaφορετικες διaμε· 
φοuς και εnειδη το κεντρο τους εκλεγετaι τυχαιο nολλοι κuκλοι 

uπερκaλυπτουν τους nροηγουμενους τους Οι δυο τελευταιες 
επιλογες (4) και (5) μας σχεδ aζουν ελλειψεις οι οπο ες φaινονται σαν 
να βγαινουν 0110 το κεντρο της οθονης προς τα εξω 
Το προγρομμα ουτο ειναι γρομμενο γιο το BBC ης δυνατοτητες της 

πλουοιας BASIC του μηχανημοιος Ετοι χρησ μοποιουντaι ουνεχειa 
PROCEDURES User charιιclors. Ι<Οι lιmιng Ιoops Θu naροτηρησετε 
οτι οριζοuμε καποιο graphιc cl18rac\er ενω βριοκουμε σε Ηι Res Εινaι 
προτιμοτεpο ουτο γιατι nλεον η διακριτικοτητα κατεβαrνει στο 40Χ32 
Αν χρησιμοnοιησετε ακομο μόνο ενο pιxel τοτε θα δει τε οτι η οθονη 
γεμιζει noλu οργα και πολλο σημειο της φοινετο να μην κινουντaι 

καθολου Ενα ολλο στοιχcιο που uπαρχει στο nρογρομμο ειναι η 

χρηοιμοποιηοη της VOU5 εντολης Αν και θα ποροτηρηοετε οτι δεν 
χρηοιμοποιειrαι στο προγρομμa υnαρχοuν bυο λογοι γιουτο, πρωτον 

ενωνοντας τον graphιcs cursor με rov text cυrsor επιτυγχονουμε μια 
καθυστερηση στο nρογριψμcι ε τ σι ωστε το σχεδια να βγαινουν nιοαργο 

και νανω πιο εντυnωσιιικο το οnοτελεσμα και δευτερο εινοι ότι αν 
χωρις aun1 την εντολη (VOU 5) τuπωνουμε στη θεση 19 31 (οκριβως 
κατω δεξιa) τοτε η οθόνη ουτομaτa θα κινιοτaν προς τα εnονω (scfoll) 
χαλωντaς ετοι τα σχημοτa Οι uπολοιπες εντολες του npογρομμα•ος 
ειναι αnλες Η ροuτινα που σχεδ αζει τους κυκλους τ ς ελλε ψεις 
Αφου nληκτρολογησετε το πρόγραμμα naτηστε RUN και κaθιστε να 

απολαuοετε τους σχεδιαομους οι οnοιοι συνεχως θα ολλαζουν Γιο να 
στοματησετε το προγροιιμα rιατrtστε ενο οnοιοδηποτε nληt<τρο 

Προοοχη στην nερίτιτωση της εκλογης 5 κρaτησιε το nληκτpο συνε
χως πaτημενο για η μόνο aφου τελειωοει το σχεδιασμο το nρογρομ

μα ελέγχει ον πατηθηκε πληκτρο Τ ο προγραμμa μnορει να δουλέψει 
και στο ELECTRON Θα μποροuσaτε γιο βεληωοη να αλλaξετε το 
MODE 5 και να χρησιμοnοιησετε και το 16 χρωματο και εmσης να 
nροοθεοετε ηχο 

Κaλη ειναι η ενrολη SOUND 1 15. 200. 1 μεοa στα Ιοορs 

ΕnΕ:ΗΓΗΣΕΙΣ 
Proc ιnιι Οριζει σο γροφικο χαροt<τηρο τον 224 ενο γ ο 

τετρογωνο 

Proc SUM Χρησιμοnοιωντας τις ουντετογμενες χ Υ και το χρωμa C 
σχεδιαζει συμμε rρ κο τον χοροt<τηρο 224 nονω στην 
οθονη 

Proc CIR Γνωστη ρουηνα του κυκλου )(pησιμοnοιωντας rριγωνα 
κομμα1ια διαφορειικου χρωμαιος και ενωνονrοι:, ro μ ταξυ 
τους Το Χ γ εrνaι το κεντρο του κuκλοιι και R η aκτινα τοu 

Proc ELIPS Καnως διaφορετικη ano τον κυκλο ουτη r ρου τ να 
σχεδ aζει nεριγραμμα ελλει4 ης έχοντος πaλι χ γ τ 

συντεταγμενες και R τον μεγολο ημ αξονa της λλ ψ η 
Ο μικρος nμιαξονος πaρομενει σταθ ρος 

Proc Κ1 Παρογει τυχοιες συντετογμ νες Χ γ κο C ωστ να 

χρησιμοnοιηθουν ano την Procsυm 
Proc Κ2 χρησιμοποιουντοι στην Χ ουντετcιγμενη μεσο σε Ιοοp 

εκτελει την ιδια aκριβη δουλεια οnως και ι1 Κ 1 
Το nρογρομμa εινa περιnου 1 5 Κ και μπορει ευκολa να μ τατραπε 

γιο aλλο μηχονημaτα Η GCOL οριζει ro χρωμο των graphιc οι 

procodures μπορουν να μετότροπουν σε Gosubs και λιγη προοοχη στ ς 
συντετaγμενες στη Η rcs οθονη Η Plot 5 χ y ειναι aντιστοιχl" του 
Draw ι ο χ, y και η Plo\85 χ y γεμιζει το τριγωνο με χρω μα C ουτων των 
συντετaγμενων και των προηγοuμενων δυο plol 
Εντuηωσιόστε τους φίλους σας 

ΠΑ Υ ΛΟΣ ΚΑ ΤΣΗΣ 
Ζαχαριο Πanavτωvlou 35 
111 45 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 
Τηλ. 6320.671 
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ATARI 

Ο τίτλος σημαίνει εχθρικό σκάφος. Πρόκειται για ένα διaσκε· 
δαστικό παιχνίδι γιο έναν ή δύο παίκτες με χειριστήρια (JOY· 
SτiCS) ή aπ· ευθείας από το πληκτρολόγιο. Αυτό το διευκρινί· 
ζετε aπό την αρχή διαλέγοντας 1, 2, 3, 4 για έναν ή δύο παίκτες 
από πληκτρολόγιο ή όχι . Μετά λέτε στο ΑΤ ΑΑΙ σας πόσα οκά· 
φη θέλετε να περάσουν στον ουρανό πάνω aπό τα πυροβόλα 
σας, aπό ένα μέχρι άπειρα. Η οθόνη δείχνει δύο πυροβόλο στα 
όκρa και αεροσκόφη που περνόνε ένα κόθε φορά σε διaφορε· 
τικό ύψη, aπό διαφορετικές κατευθύνσεις, κάνοντας διaφορε· 
τικό ήχο. Ο κάθε παίκτης δικαιούται δύο βολές ανά σκάφος. Το 
ι<ομπιούτερ μετρό τα σκάφη που πέρασαν και τις πετυχημένες 
βολές κάθε παίχτη και δίνr.ι τα στοιχεία και τη βαθμολογία στο 
τέλος. Λέει π.χ. cοχτυπήσατε 1 από τα 3». Το 33% σας κaτατόσ· 
σει κάτω της βάσεως. Υπάρχει όμως και άλλο κόλπο στη βαθ· 
μολογία. Αυτά τα κομπιούτερ δεν ξεγελιούνται με τίποτα. Αν 
π χ έχετε ένα σκάφος και τq χτυπήσετε με δύο βολές· τη δεύ· 
τερη · τότε μετράει σαν μιση επιτυχία . 

πρέπει να χρησιμοποιούν το πλήκτρα (+)ο πρώτος ή aριστερό 
πυροβόλο και (•) ο δεύτερος ή δεξιό πυμοβόλο. Σε όλες τις πε· 
ριπτώσεις το πυροβόλο μπαίνουν ακίνητα σκοπεύοντας την (. 
δια διαγώνιο. το καθένα τους, σ' όλο το παιχνίδι. Η γραμμή 10 
δίνει στο Ζ μια τιμή, κάνοντας χρήση των σημείων 742 και 741 
του ΡΟΚΕ. Ε τ σι στην aρχική οθόνη· εικόνα έχουμε (3) τρία δια· 
φορετικά GRAPHICS MODES ταυτόχρονα. μια aπό τις πολλές 
ικανότητες ενός ATARI, συνδυάζοντας GR. MODES Ο, 1 και 2 
Επίσης χρησιμοποιείται μια υπορουτίνa σε γλώσσα μηχανής 
(150 και 380) γιο επιτάχυνση, μιας και η BASIC δεν συνιστάται 
σαν ανεξάρτητη γλώσσα σε ό,τι aφορά παιχνίδια ή προγράμ· 
μaτα ταχύτητος. 
Στο τέλος του παιχνιδιού πατότε το κουμπί του χειριστηρίου 
για να ξαναρχίσει, ή οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του Χ αν χρη· 
σιμοποιείτε το πληκτρολόγιο. 

Για να γρόψετε το ξ στη γραμμή 150 πατάτε ESC μετό τaυτο· 
χρόνως CTRL και CLEAR. Θα σχηματιστεί ένα βελάκι σπαστό 
προς τα aριστερά. Καλή διασκέδαση . Οι παίχτες που διαλέγουν να παίξουν aπό το πληκτρολόγιο, 

1 REM Edιt8d by ••• L. Α. KAPLAN1S ••• 
REM for PIXEL 09/84 

S REH --------------••*** ------
7 GRAPHICS Ο 
10 Z•33+PEEKC7421•256+PEEK<741) 
:Ζ0 DII1 Σ•<3Ι 

θRAPHICS Ο 
32 ΡΟΚΕ 7:52, 1 
S βETCOLOR 2,0,0 

40 POI<E Ζ-23, 7 
SO ΡΟ9J ΤΣΟΝ 4,41? "ALJEN CRAFT 1 " 

60 ΡΟΚΕ z-1'i1,6 
Ο POSJTION 22,71? •cιear the skι••" 

72 βOSUB 2010 
74 &εTCOLOR 1,11,10 
~ ? 1? 1? I. 01\Ε PLAYER FROH KEYθOARD" 
10 ? 2 . ΟΝΕ Ρι.ΑΥΕR WJTH JOYSYJCKS" 
811 ? 1? 3 . TWO PLAVERS FROf'l I<EYBOARD" 
90 ? 4. τΝΟ PLAYERS WΣΤΗ JOYSTΣC 5" 
'iiS ? ι? YOUR CHOICE"8 1 ι..-υτ V 
97 ? ι? HOW I'IANY CRAF'T"8 ι ΣΝΡUΤ LI11 
100 ΡΟΚΕ Ζ 23, 2ιΡDΚΕ Ζ 19,2 
120 POI<E 7~2, 1 
130 Β•ΟιΗR•ΟιΗL-ο 
1:50 ? ")" 
160 ΡΟΚΕ Ζ+2, 0 
170 ΡΟΚΕ Z+'iiS9,72ιPOI<E Z+'il20,74 

180 ΡΟΚΕ Ζ+'i11β,71ιΡΟΚΕ Ζ+θ81,70 
1'il ΡΟΚΕ 764,2SS 
200 GOSUB 'ii20 
210 B•B+tιiF B>LIH ΤΗΕΝ 7SO 
220 FOR Υ-Ν ΤΟ 11 STEP Ρ 

Λ. Α. ΚΑΠΛΑΝΗΣ 
Κιμώλοu 7 
113 62 Αθήνα 

2:SO SOUND 2,Ν,β+Ρ,θιΡΟΚΕ Υ-Ρ,ΟιΡΟΚΕ Υ-Θ,ΟιiF Qoo-1 ΤΗΕΝ 300 
270 ΡΟΚΕ Υ+1 0 127ιΡΟΚΕ Υ,61ιGΟΤΟ 320 
300 ΡΟΚΕ Υ-1,126ιΡΟΚΕ Y,S'il 
320 SOUND 2,0,0,0 
3:SO IF V•1 OR V•3 ΤΗΕΝ 360 
340 lF ΝΟΤ STRIG<OΙ ΤΗΕΝ 600 
3SO JF ΝΟΤ STRIO< 1 Ι ΤΗΕΝ SOO 
3:SS GOTO 380 
360 JF ΡΕΕΚ<7641•7 fHEN SOO 
370 IF' ΡΕΕΚ<7641-6 ΤΗΕΝ 600 
380 ΝΕΧΤ.:...Υ 
390 βΗΟΤ~•ΟιSΗΟΤR•Ο 
400 ΡΟΚΕ Υ-Ρ, Ο 

410 ΡΟΚΕ Υ-ο,ο 
420 GOTO 200 
SOO S•O 
3 RSHOτ•RSHOT+1 

SOS SHOTR•SHOTR+1ιiF SHOTR>2 ΤΗΕΝ GOTO 380 
S10 ADR•3θ0 
S1S FOR Χ•Ζ+θ77 ΤΟ Ζ STEP -41 
S20 9-S+Ι ι SOUND Ο,S,θ,θ 
S2S IF Χ•Ζ+θ77 ΤΗΕΝ SSO 



~30 ΡΟΚΕ Χ+41,14 
~35 ΡΟΚΕ Χ,71 
~40 JF X•V ΤΗΕΝ 5~ 
545 IF X•V+Q ΤΗΕΝ 5~5 
~50 GOTO 570 
555 ADR•150ι6ETCOLOR 2,Ζ,4 
~60 HR•HR+(1/SHOTR>ιSOUND 1,15,8,15 
565 FOR Μ-1 ΤΟ 12θιΡΟΚΕ Χ,ΜιΝΕΧΤ ΜιGΟΤΟ 
~70 ΝΕΧΤ Χ 

~7~ SOUND O,O,O,OιSOUND 1,0,0,0 
SθΟ ΡΟΚΕ 764,~~ 

~θS FOR Χ•Ζ+877 ΤΟ Ζ STEP -41ιΡΟΚΕ Χ,ΟιΝΕΧΤ Χ 
~90 GOTO ADR 
600 8•:50 
603 LSHOT•LSHOT+1 
60:5 ADR• 80ιSHOTL•SHOTL+1ιiF SHOTL 2 ΤΗΕΝ GOTO 80 
610 FOR Χ•Ζ+842 ΤΟ Ζ STEP -39 
61:5 S•S+1ι OUNO 0,5,4,12 
620 ΡΟΚΕ Χ+39,70 
62:5 ΡΟι<Ε Χ,70 
630 IF X•V ΤΗΕΝ 650 
635 IF Χ V+Q ΤΗΕΝ 650 
640 GOTO 665 
64~ IF Χ V ΤΗΕΝ 66:5 
6~0 ADR•1~0ιSETCOLOR 2,3,4 
6~~ HL•HL+<1/SHOTL>ιSOUND 1,15,8,15 
660 FOR Μ•1 ΤΟ 128ιΡΟΚΕ Χ,ΜιΝΕΧΤ ΜιGΟΤΟ 670 
66~ ΝΕΧΤ Χ 

670 SOUND O,O,O,OιSOUND 1,0,0,0 
675 ΡΟΚΕ 74>4,25"5 
680 FOR Χ•Ζ+842 ΤΟ Ζ STEP -39ιΡΟΚΕ Χ,ΟιΝΕΧΤ Χ 
690 GOTO ADR 
7~0 REM TIMES UP 
760 GRAPHICS Ο 
770 POSITION 3,Sι? "TIME'S UP" 
77~ IF V 2 ΤΗΕΝ 1100 
777 H•HR+HL 
780 POSJMON 3,8ι? "VOU SCORED "ιΗι" OUT OF "ιLΙΜι" 
790 PC• INT<100•<<HΙLJM)+~.OE-03)) 
800 PTENwiNT<PC/10) 
810? ι? VOUR "JPCJ'X RANKS VOU AS JιGOSUB 82V+PTEN 
815 GOTO θS:S 

102 PIXEL 
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ΤΙ9914Α 

Προς αnοφυγην παρεξηγηοεων το Texas διαθετει εντολές που κονουν 
ΡLΟΤτιΝG στην υψηλη διακριοη 192Χ256 κι όχι μόνο αυτο αλλα και nολυ πιο 
πολυπλοκα nραγματa οπως ζωγραφιομa κυκλων. ευθειών κλπ σε διaφορα 
χρωμοτα κλπ Ολ · αυτο ομως με την προυποθεοη οτι διαθετετε το ~ΜΙΝΙ 
MEMORY" που δινει τη δυνοτοτητο να μιλησετε γλωοσα μηχaνης ή θ ' 
αγοραοετε καποιο software που κυκλοφορει για τη δημιουργιa γραφικων και 

που απαιτει ΜΙΝΙ MEMORY Για σας που δεν ε χετε τα παραπάνω ολλα απλως 
τη βαοικη μοναδο που μιλαει BASIC και μόνο. το πρόγραμμα αυτό πλουτiζει το 
ρεπερτοριο σας με την πολυτιμη αυτη ρουτινα PLOT (Χ. Υ) Βρισκετοι στις 
γραμμες 300·51 Ο του rτρογραμματος και συνοδεύεται απο ενα μινι προγραιι
μα (εντολες 100·290) που κονει επιδειξη της εντολής σχεδιάζοντας ένα 
κυκλο ακτινας 40 pιxel στο κεντpο της οθόνης Οι παραμετρικές εξισώσεις 
του κυκλου βριοκοντοι στις εντολές 220, 230 Η γραφικη παροσταση γiνεται 
στην υψηλη διακριση , εινοι διχρωμη (aσπρη σε μούρο φόντο) και κοπως οργη 
ή μαλλον τοσο γρηγορη οσο επιτρεπει η BASIC Αν θελετε να εφαρμοοετε 
τη λειτουργιο PLOT σε δικο σας προγρομμοτο δεν πρέπει να πορολειψετε 
τις εντολες 150·200 (Αν και το Ιοοp 170·190 εινοι απλος ορισμός χρωμοτων) 
Ποpοτηρησεις η συντετογμενη Υ σαν ποpομετρος της εντολης nαιρνει τις 
τιμες οπο 1 εως 192 και μετpιεται απο κοτω προς τα nονω ενω το Χ οπο 
αριστεpο προς το δεξιο Στην εντολη 310 υπάρχει ο διορθωτικος συντελε
στης 0,74 που επιτρεπει στον κιικλο να σχεδιaοτει σαν κυκλος κι οχι σαν 
ελλειψη Αυτο οημοινει οτι το Χ ποιρνει τιμές απο 1 εως 344 ιαιqου 344 · Ο 4 
- 256) 

100 REM 23/9/1983 
:~g ~~~ VAR. USED ΒΥ Κ. DIAMANTARAS 
130 F , Υ , Χ , ΥΙ,Χι ΧΙΝ γ 
ι~ο g~[LL~~;~:~::;:X>344>+<Y<:~~7v~i~2~Ht<Ι27>,PL,s, τ, Nt 
ι.,ο CALL CLEAR 
160 DIM CH8 ι 127> 
170 FOR G•Ι το 16 
180 CALL COLOR<G 16 2> 
190 ΝΕΧτ G ' • 
200 C•32 
210 FOR F•O το 6 28 
22ο X•t72+4otcosίF> sτεp ο . ο~ 
230 YL96+40• SIN(FJ 
~40 rr LIM ΤΗΕΝ 260 
"~ο GOSUB 300 
260 ΝΕΧΤ F 
270 CALL SOUND< 
~80 CALL SCREEN~~~,220,1 , 330 , 1> 
-90 Gοτο 290 
300 REM PLOT<X Υ> 
310 Χ•ο. 74 ιχ ' 
320 Χ1•ΙΝΤ((Χ+7 )/8) 
~30 YI•25-INT((Y+7J/8) 
340 ΧΙΝ•ΙΝΤ(Χ+8-θtΧ Ι > 
350 ΥΙΝ•ΙΝΤ<Υ-192+8ιΥ1> 
360 CALL GCHAR<YΙ ΧΙ Η> 
370 IF Η•32 τΗΕΝ 38ο'ε 
380 Η•C+ι LSE 410 
390 C•H 
400 CHt(H-33>•"00 
410 PL•ι6-2*YtN-<~~~~~?oooooooo" 
420 S•2~(8-XIN+4t (XIN<5> 
430 T•ASC<SEG8 (CH8(H-33>) 
440 T•T-48+7 t <T>:S7 > ,PL+1,1>> 
450 IF <T-2t S*I 
460 T•T+((f+S><~r:;~;<ΙS>>•S>τHEN 470 
470 Nt•CHR >S> t s 
480 8 (T+48-7t <T>9J> 

CHt <H-33> • SEGS <CH8 (H 

• • 
• • • 
• • • 

;6g g:LLLL CHAR<H, CHt(H··33;~3>, 1, PL> &N8&ιSEG8 <CH8 (H-33> PL+2 7 

5 
HCHAR<Y1 Xl Η> ' , ι -PLJ 

10 RETURN ' ' 

Τα πιό σύγχρονα 
φιλικά κομπιούτερ 
στο φιλικό μαyαzί 
με φιλικές τιμές 

ΤΟΣΙΤΣΑ 1 
ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΠΩΛι ) Χι )1\.'lt'IKH ΛIA."'IKii 

Διαθέτουμε 
Γ ο κοt• ''Ρ" .-\μ ρικοvικοιο 
κολΙJιrρ...Ι:ι;ρωποικο ιο καλι·ιφο 
Ιοιtωνικό kομιJΙΟ\Ηερ mc> npω1o 
κοιοσιrιμο nλικφονι><ων 
ι·ιιο/ΙιJγιmων στην οδό 
ΤΟΣ.ΙΓΣΛ ι Λ<Ιοιο 1974 

'4: 4::~1foU 

~ .... 

-
ι ω ρο 

σε προσφορά 
οι: κό tνο 

ιδιοκιηιη 1-.ομηιοc. ρ 

r.~ ~~ μιr n Koμμovtop 
δινοuμε 

20 προγράμματα 
ΔΩΡΕΑΝ 

ονεt,οριηιο nou και <Ιόtε 
αγορcσε ιο κομιιιούιερ του 

αρκεί να ίλΟrι να ιο ιιόρει 
τω:ιη.Α ι 

στο Φιruκό μογοιι 
ιιiσω ο11ό το Αρχοιοl\ογικό 
Μουσείο, στο Πολuιrχνεiο 
Λπό ιην εnορχία αρκεί vo 

μας ιnλεΦωνnοrιε ιο ι ) 88:111 9!! 

u κόθι νεο nt λάιη μυ~ 
τώρα δivouμt 

40 προγράμματα 
ΔΩΡΕΑΝ 

με ιnv αγορά 'Vός κσμηιο~ιφ 

Σινκλοiρ η Κόμμυν10ρ 
Αγοραcn:ε τώρα 

cn:o φιλικό μαγοzι 
μι: ο ς Φιλικa:ς τι μες 

10 νεο οος κομηιούιερ . 

ΑΝτJΠΙ'ΟrΩΠΟΙ LIWΩΠ.Il 

ΔΥΝΑΜΚΟ Ε.Π .Ε. ΤΟΣΙτΣΑ 1 
Ol11tul Ν ΜΟΥΣΙ.ΙΟΥ τιiΛ 8831198 



ΤΙ9914Α 
I Ι 

η συμpοι1η του υποι1οyιστη 
I 

στη Ηαpτοπαι~ια 

Qι;λε.. ν ι rτcιιξε ι ε rωκερ κοι δεν εχετε αντιnαλους Η μη πως 
γο ιιτε ιιε ι 11 συντιlοψια σας ΜΙΙ χρειαζεοτε εξοσκηση. Το npογρcψμα 
ιοιJ ιικ 'οuUει αις λυνει το rιροβλιJΙιCΙ Μnορειτε να nαιξετε nοκερ 

ενοv ι ιον ενοc μονο <ιλλιι ιoχupou cιντιπαλου Παιξτε εναντιον του 
ΚΟ~Ιr1Ι<JΙ ι cρ Ο<Ι<; 11 CJ9 ι1Α 

λεnτομερειες του nωγνιδιου 

Και τα nεντε φuλλα οος δειχνονrαι στην οθονη. ενω του κομnιοuτερ 
εινοι με nροσωnο προς τα κατω ωστε να μη ξερεrε τι φuλλο εχει 

Κaθε n<ιικrl)ς ξεκιναει μ( 5000 όολοριο Ο κομn ιοuτερ κροταε ι 
λογοριcισμο γιο ολu τα nονταρισμaτα και το μονο nou ε;σείς έχετε να 
κανεrε ε ιναι νο rτονταρετ( νο κανετε ρελονς, να αλλοζεrε φuλλα 
rτροοnοθωνιας να κερδισετc το δuσκολο αις οντ ιnολο 

1 ο rιρογrο~ψα σικ, ι;;ιιιιρεrιει να καθιοετε avonauτικa ενω ο 
~<.οιιιτωιιιεr ιινακιιτr.υει ια χιιρτιο μοιραζει και χειριζετaι ολες τις 

ι • •• • • •••• • ••••••••••••• • • 
:' ι t 8 
~ t ΤΙ ~9/4Α EX.θAS IC t 
{> ' • • 
7 ' OROW f'Of(R ι 
θ ' • • 
9 ' •• •• •••••••••••••• • • • •••• 
13 ΟΝ Γ.ΗΗΟΗ Ι~' 
14 CAI~ JNJT :: CAL~ ~ΟΑΟ<-31878,0> 
:: GOTO lb 
1~ ΟΝ ERROR STOP :: RETURN 16 
16 ΟΙΜ MC4,14>,TEMPLT$C14>,V<2,14>, 
Hc4,2),SYM~(4,~) 
17 RANOOM Ι 7Ε 
18 CAIL CIIAR<64,"3C4299A1A199423C"> 
19 OISPLAV AT<4,9>ERASE ALL:"DRAW Ρ 
oγcn" 
?Ο OISPLAY ΑΤ(?4,3) : "8Η981 TEXAS 
NSTRUMENfS" 
?1 OTSf'LAY ATC17 , 1):'ΎOUR ΝΑΜΕ?" 
22 ACCrPT ΑΤ<Ι7,12>SΙΖΕ<θ>:ΝΑΜΕ$ 
2~ NAMl ~ RF'H• ( " ", 8 LEN < ΝΑΜΕ$) ) &ΝΑΜ 
ί'Ιό 
24 OISPΙAY ATC19,1):"HOW ΜΑΝΥ 8ΕΤΤ1 
NG ROUNOS? " 
25 DISPLAY ΑΤ<20 , 4):"(2 OR 3 POSS18 
LE>" 
~b CAI~ ΚΓΥ<Ο,ΚΥ,SΤ) 
27 Χ RND :: IF Sf Ο ΤΗΕΝ 26 
28 ΙΓ f.:Y< 50AND f,;Y()~l ΤΗΕΝ 26 
29 CALL HCHAR<19 , 28 ,KY> 
30 DC Ι 'Υ 48 : : CAL~ CLEAR 
31 VOL 4 :: DUR 100 :: SW•1 
32 D~SPLAY /Η< 12, :Η: "SHUFF~ING CARD 
s ... 
33 DJSPIAY AT<Ι3,41:"CAMONG OTHER Τ 
ΙΗ NGS> " : : G05Uθ 271 
34 Rr:ST ΟΙ;(; ::;:> 
35 DATA 1,4,7,1 0,15,1~,20,2~,25 
36 FOR 1• 1 ΤΟ 9 :: READ FCII:: ΝΕΧΤ 

Ι 
37 MO!II,M0(21 5000 :: WI,W2~0 :: Τ 
9 •30 :: HJ• 1 
38 RΓ:M-START GAMC-
39 FOR C•2 ΤΟ 14 :: M<Ι,CI,Mc2, CI,M 
<3,CI,MC4,C>•O :: ΝΕΧΤ C 
40 REM-8LUFΓ-
41 OL•3.5*RND 
42 IF DL<•3. 1~ ΤΗΕΝ BL• <RND/~)+1 
43 ΓL 1 :: Μ0(3) 10 :: Η0(4) •10 
44 Μ0(1) • Μ0(1) ΜΟ<3>:: ΜΟ<2Ι•Μ0(2) 
Μ0(4) 
4~ PLAYΓR•1 :: UPDN~O 
4b CARΌTOT•~ :: PLAYER 1 :: GOSU8 3 
12 

104 PIXEl 

Το προγραμμα μας το εστειλε 
η αντιπροσωπία του τι-99/4Α στην Ελλάδα .. πουλιαδη και συν ... 
Τηλ . 3624170 

47 PLAYER=2 :: GOSU8 312 
48 REM-COUNT ROWS ~ COLS-
49 GOSU8 173 
50 REM-EVA~UATE-
51 GOSU8 191 
52 CAL~ CLEAR 
53 DISPLAY AT<?,1):NAME~~"a>":"COMPU 
TERa> " 
54 DISPLAY ATC12, 4>: "POTO)"~NAME~&"OI 

55 DISPLAY ΑΤ < 13, 4):" COMPUTERO>" 
5b DISPLAY ATC23,1):"TOTALSa>";NAME~ 
~"Q)" 

57 DISPLAY ΑΤ<24,1):" COMPUTE 
ROI" 
58 GOSU8 183 
59 CARDNUM~O 
60 ΓΟR klND=2 ΤΟ 14 :: FOR SUIT 1 Τ 
ο 4 
61 IF M<SUIT , KIND> <> Ι ΤΗΕΝ 6~ 
62 CARDNUH=CARDNUM+I :: PLAYER 1 :: 

UPDN=O 
63 GOSU8 320 :: GOSU8 328 
64 PLAYER=2 :: UPDN 7 1 : : GOSUB 320 
65 ΝΕΧΤ SUIT : : ΝΕΧΤ KIND 
b6 SW=SWt -1 : : IF SW>O fi iEN 85 
67 REM- HUMAN-
68 CA=O :: DISPLAY AT<2, 11):'ΎOUR Β 
ΕΤΧ " 
69 ACCEPT AT<2,21>VALIDATE<'Ό1234~6 
789CF"18EEP:X$ 
70 IF X ~a"" ΤΗΕΝ 69 
71 IF POSCX$, "C",1)s0 ΤΗΕΝ 74 
72 IF Μ0<3>=Μ0(41Τ~~Ν 67 
73 CA=1 :: 81=ΜΟ<4>-Μ0(3):Ι GOTO 78 
74 IF POS<X$ , "F", J) cO ΤΗΕΝ 8 1•VA~<X 
S>:: IF 81 >0 ΤΗΕΝ 76 
75 TU=TU+1 :: GOSU8 127 t: IF WNFLG 
= 1 ΤΗΕΝ 268 E~SE GOTO 38 
76 IF 81+ΗΟ<3><ΜΟ<4ΙΤΗCΝ 67 
77 IF 81<>ΙΝΤ<81>ΤΗΕΝ 67 
78 IF 81 )500 ΤΗΕΝ 67 
79 ΜΟ<3> =ΜΟ<31+81 :: ΜΟ<1> ΜΟ<Ι> -8 1 
:: GOSU8 183 

80 IF ΜΟ!3Ι >ΜΟ<4>ΤΗΕΝ 8~ 
81 CA=I 
82 ΟΝ FL GOSU8 130,130,104 
83 IF WNFLG 1 ΤΗΕΝ 268 
84 IF FL=4 ΤΗΕΝ 38 
85 REM COMPUTER-
θb TF ΜΟ<4Ι ~Μ0(3ΙΤΗCΝ 93 
87 IF NOT<M0<3> >L I AND M0<4> <2 .~tAV 
JTHEN 89 
88 Χ=1 :: CAL~ SOUND<DUR,1320,VO~>: 
: DISPLAY ATC3,11):''1 FO.LD.":: GOS 

U8 126 :: 
If' WI'IFLG2 1 ΤΗΕΝ 268 ELSE GOTO 38 
89 82s MOC31 MOC41 
90 IF M0(31 )Ll ΤΗΕΝ 9b 
91 IF RND>.2+. 17*ΤΟ<2>ΤΗΕΝ 96 
92 82 82+INT<.S+RNDtAV)+S :: GOTO 9 
6 
93 82•INTC(~I-H0(41)/3)+ 1 0 
94 IF RND>.θ ΤΗΕΝ 96 
9~ IF 82)48AV ΤΗΕΝ 82•4tAV 
96 IF 82>~00 ΤΗΕΝ 82•500 
97 ΜΟ<4Ι~Μ0(4)+θ2 :: ΜΟ<2> •ΜΟ<21 82 
98 IF MOC4)>M0<3>THEN 103 
99 CALL SOUND<DUR, 1396 , VO~>:: DIS~ 
ΑΥ ΑΤ<3,11):"Ι CA~L." :: GOSU8 183 
100 ΟΝ FL GOSU8 130, 130,104 
101 IF WNFLG~1 ΤΗΕΝ 268 
102 ΟΝ FL GOTO 67,67, 67,38 
103 CALL SOUND<DURt1760, VOLiι: OISP 
LAY AT<3b111:"1 8Ε ";82 :: GOSUB 18 
3 :: GOT 
67 
104 REM- FlND WI NNR-
105 PLAYER=2 :: UPON=O 
IOb IF CA•J ΤΗΕΝ GOSUB 161 
107 IF TO!II)T0(21THEN 12~ 
108 IF ΤΟ<t> •ΤΟ<2>ΗΙΕΝ 111 
109 IF CA~O ΤΗΕΝ GOSUB 161 
I 10 GOTO 127 
111 FOR 1- 14 ΤΟ 2 STEP - ι 
112 IF V(J,ΙΙ > 2 AND VC2,IΙ<2 THF.N 

J25 
113 IF NOT(V(1,11(2 AND V<2, I>> 2>Τ 
ΗΕΝ 116 
114 IF CA•O ΤΗΕΝ GOSUB 1b1 
1 I~ GOTO 127 
116 lF V(l,l)=Vc2,l>AND V(t,I> >•2 Τ 
ΗΕΝ 118 
117 ΝΕχτ 1 
11e FOR Ι - 14 το 2 sτεΡ -ι 
119 IF V(1,I)>V<2,IITHEN 12~ 
120 IF V(2,l> • V<1,I> THEN 123 
121 IF CA Ο ΤΗΕΝ GOSUB 161 
122 GOTO 127 
123 ΝΕΧΤ Ι 
124 DISP~AY ΑΤ!3,11>ι" 8Η I>RAW *** " 
ι: GOTO 129 
12~ CALL SOUND<DUR ,1 39b,VOL>:a DISP 

~~r ~ό:τ~~~b~~~~~~~;)~~~~4;,, ΜΟ<3> 
,ΜΟ<4> •0 :: W1 c W1+1 :: GOSUB 183 :: 

GOTO 129 
127 CALL SOUND!DUR, 1396,VOL):: DISP 
LAY ΑΤ<3,11):"1 WIN'" 
128 ΜΟ<2Ι -Μ0(2)+Η0(3)+Μ0(4):: ΜΟ<3> 



,N0(4) eO :: W2•W2 ~ι GOSUθ 1 8~ 
129 FL 4 :: REτURN •· ~ 
130 REH OISCARD-
131 GΟτο 155 
132 ΓΟR I M1 το 5 Ι :: ΡΟ<Ι>~ο :: ΝΕΧΤ 

l~ ~~~r~ψ Aτ<2,11>:"0ISCI\RDSY." 
">BEEP:XS f\τι 2 • 21 >VALIOATE<"Ι234SN 
135 X1 •LEN(XS) 
116 IF POS<XS "Ν" 1 Ι37 ΙF χι -ο OR χι)4 >+Sε~ΗΕΝ RETURN 
138 ΝΟ~Ο :: FOR Ι I 133 
139 X• VAL<SEGS(XS Ι J?ιΧΙ 
140 IF ΡΟ<Χ>•Χ ΤΗέΝΊ42 
141 ΡΟ<Χ>•Χ :: ΝΟ ΝΟ+Ι 
142 ΝΕΧτ t 
143 χ ο 
14 4 FOR C•2 το 14 •• 
145 rF H<R,C><> 1 τΗέΝF?~0R~1 το 4 
146 χ .. χ.1 "" 
147 ΙΓ ΡΟ<Χ> <>Χ τΗΕΝ 149 
148 H <R C> 1 
149 REH' 
150 ΝΕΧΤ R :: ΝΕΧτ C 
151 REH- DISPLAY NEW CRDS 
~~f2CARDτOτ•NO t: PLAYER• 1 :: GOSUB 

153 CALL I~HAR<4 1 ~2 2 « 6 ) 
154 UPON 0 ' '" • "" 
155 ORD• Ι ,:' 1~0~~~0 1~~ :: REτuRN 
156 ΟΝ ORO GOSUB 132 23~Ν 0RD•2 
157 ΟΝ ORO GOSUD 237'132 

:;~ ~~5~~ ~: 73 ' ,:F ~~~ JH
9

E
1

N FL=FL+Ι 
160 RE'rURN 
161 REM-O ISPLAY ΗΑΝΟ 
162 Cf\HONIJN Ο 
163 FOR KIND 2 το 14 
164 FOR sυ1τ 1 το 4 
~ 63 If Μ <GUI Τ' KI ND> < >f'LAYER ΤΙΙΕΝ J 7 • 

166 CARONUM Cf\RONUM•Ι 
167 GOSUB 320 
168 IF UPON• 1 τΗΕΝ 170 
169 GOSUB 328 
170 ΝΕΧΤ SUIT 
171 ΝΕΧΤ KI ND 
172 REτURN 
173 REM-τALLY HANOS-

:~~.~~~;~~~~~§:~~;~~~·~~~~(4,1),H(I 
t7s FOR c~~ το 14 • 
176 V(Ι,C>,V<2,C> •O 
177 FOR R 1 ΤΟ 4 
178 I F H<R,C> <•O ΤΗΕΝ 181 
179 V<M<R,C>,C> • V<M<R C> C>+J 
180 H< R,H<R,C>>•H(R H~R ~))+Ι 
181 ΝΕΧΤ R ' ' 
182 ΝΕΧΤ C :: RETURN 
183 REH 
184 DISPLAY Ατ<12,18>:ΜΟ< 3> 
185 DISPLAY Ατ<t3,Jθ):ΜΟ< 4 > 
:~~~ρ,~~~LΑΥ ΑΤ<23, 17> :ΗΟ<1 > ;ΤΑθ( 23> 
187 WNFLG~O ·: DISPLAY Ατ<24 7 
(2>;τAB<23>•:'WII"•W2 ,1 >:110 

τ188 IF ΗΟ<1)+ΗΟ<3><1 Τ~~Ν DISPLAY Α 
<3, 1 > ERAS[ Αι L: "Ι ΑΜ τιιε VICTOR'" 

:: WNFLG Ι 
:: RETURN 

189 IF ΗΟ<2>•ΗΟ<4> < Ι ΤΗΕΝ DISPLAY Α 
τι3,1 >ΕRΑSΕ ALL:"VOU CLEANED ΜΕ ουτ 
. " :: WNFL 
G•l :: REτURN 
190 REτURN 
191 REM-EVALUAτε- . 
192 FOR 1 • 1+f\BS<FL<3 >τO 2 
193 CALL SOUND<DUR ,1568, VOL> 
194 REH-SτRAIGHT-
195 S•O :: FOR Je2 το 10 
196 IF V<I ,J )σO ηιεΝ 201 
197 FOR K•J+1 το J+4 
198 IF V(l,K>=O ΤΗΕΝ 202 
199 ΝΕΧτ Κ 
200 S 1 :: GΟτΟ 202 
201 ΝΕΧΤ J 
202 REH-FLUSH-
203 FOR J • 1 το 4 
204 IF H<J,I><>5 TI~N 207 
205 IF S=1 τΗΕΝ το<Ι>•9 •• GOTO 234 
206 ΤΟ<Ι> •6 :: Gοτο 234 
207 ΝΕΧτ J 
208 IF 5•1 τΗΕΝ το<Ι> •S :: GOTO 234 
209 REM- 4 KIND-
210 FOR J .. 2 ΤΟ 14 
2 11 I F V<I,J><>4 τΗΕΝ 213 
2 12 ΤΟ<Ι> •8 :: GOTO 234 
213 ΝΕΧΤ J 
214 REH-HOUSE/3 KIND-
215 FOR J•2 το 14 
216 IF V<I,J> <>3 ΤΗΕΝ 223 
217 FOR Κ•2 το 14 
218 IF K•J τΗΕΝ 221 
219 IF V<I , K><>2 ΤΗΕΝ 22 1 
220 τΟ<Ι>•7 .. Gοτο 234 
221 Νεχτ κ 
222 το<Ι>•4 :: GΟτΟ 234 
223 Νεχτ J 
224 RE11-2PR/ 1PR/NONE-
225 FOR J • 2 το 14 
226 IF V<I,J><>2 Τ~Ν 233 
227 IF J • 14 τΗΕΝ 232 
228 FOR K•J+1 το 14 
229 IF V<I,K><>2 τΗΕΝ 231 
230 ΤΟ<Ι> "3 :: GΟτΟ 234 
231 ΝΕΧτ Κ 
232 ΤΟ<Ι> •2 :: GOTO 234 
233 ΝΕΧΤ J :: το<Ι>~1 
234 ΝΕχτ Ι 
235 τ9•Τ9+Β1 :: TU•τU+1 :: ΑV=ΙΝτ<τ 
9/τU>+5 
236 LI • 10+INτ<AVιF<T0<2>>8BL>:: RΕτ 
URN 
237 REH-COMPTR DISCARD-
238 Χ•Ο 
239 IF το<2><>1 τΗΕΝ 253 
240 FOR 11• 1 ΤΟ 4 
2 41 IF Η<Ι1, 2>>•4 τΗΕΝ 243 
242 ΝΕΧΤ 11 :: GΟτΟ 246 
243 FOR 11=1 το 4 
2 44 IF Η<Ι1,2> = 1 τΗΕΝ Η<Ι1 , 2>=-1 :: 
χ-χ+ 1 

245 ΝΕΧτ 11 :: Gοτο 259 
246 FOR 11•2 ΤΟ 14 
2 47 IF 11 >15 θL τΗΕΝ 259 
2 48 IF V<21 I1)( ) 1 τΗΕΝ 251 
249 V<2,11Ι •- 1 :: Χ•Χ+1 
250 I F Χ 4 ΤΗΕΝ 259 
25 1 ΝΕΧτ Il 
252 Gοτο 259 
253 IF τΟ<2>>4 τΗΕΝ 259 
254 FOR 11=2 το 14 
255 IF I1>16- BL τΗΕΝ 258 
256 IF V<2,11><>1 ΤΗΕΝ 258 
257 V(2,I1> •-1 :: Χ-Χ+1 
258 ΝΕΧτ 11 
259 RE11- REMOVE D Ι SCARDS-
260 XS• "CARDS." :: IF Xs1 ΤΗΕΝ XS•" 
CARD." 
261 CALL SOUND<DUR,1320,VOL> 
262 DISPLAY Ατ(3,11):"1 DISCARD";X; 
xs 
263 FOR Co2 το 14 :: FOR R~1 το 4 
264 IF 11 <R, C><>2 τΗΕΝ 266 
265 I F V(2,C>=- 1 OR H<R, 2>•-1 τΗΕΝ 
M<R,C>=-1 
266 ΝΕΧτ R :ι ΝΕΧτ C 
267 CARDτOτ•x :: PLAYER=2 :: GOSUB 
312 :: RE11JRN 
268 ΙΝΡUτ 'ΆΝΟτΗΕR GAME <ΥΙΝ>% " : XS 
269 IF SEGS ( XS ,1 ,1) •"Y" ΤΗΕΝ 37 
270 END 
271 RE11-SEτUP CRDS-

272 CALL SCREE:N<3>:: RE:F<1> • 4 :: RE 
F(2)c15 
273 REH-COLOR SCTS 
274 CALL CHARPAT<S8, XS):: CALL CliAR 
(64,XS) :: CALL CIIARPAτι63 ,XS ): : CAL 
L CHAR<37, 
Χ$ ) 

275 RESτORE 275 
276 DATA 3,16,3,4,16,3,9 , 9,16,10 ,5, 
16.ι.Ι 1,9, 16, 12b9' 16, 131..5bl6,14z.5, 16 
277 FOR 1~1 Τ θ :: R~A Χ,Υ,ι :: C 
ALL COLOR<X,Y,Z>:: Ν(ΧΤ Ι 
278 REM-DEF CHAR 
279 ΟΑτΑ 102, 'Ό0367r7F7F3E1C08" 
280 DATA 103, ''00081C3E7F3EICOθ" 
281 DΑτΑ 104,"00103θ54Ε:Ε54103θ" 
282 DATA .105, 'Ό010307CΙ EFCD638" 
283 DΑτΑ 128, "Ο" , 129, ''AA5:SAA:S5AA55A 
Α55" 9 4 "FF" 
284 DATA 95,"8080808080808080" 
285 RESτORE 278 
286 FOR 1• 1 το θ :: READ CODE, HEXS 
:: CALL CHAR(CODE,HEXS ) ι: ΝΕΧΤ Ι 
287 REM- OEF CORNRS 
288 DATA 'ΌΟ3844040830407C " 
289 ΟΑΤΑ ''0038040418040438" 
290 DATA ''002424243C040404" 
291 DΑτΑ "003C202038040 430" 
292 ΟΑτΑ 'ΌOIC202038242410" 
293 ΟΑτΑ "003C040400081010" 
294 DΑτΑ ''0018242418242418" 
295 DΑτΑ ''001C24241C040404" 
296 DΑτΑ ''004C525252:S2:S24C" 
297 DΑτΑ ''003C080800084830" 
298 DΑτΑ ''00102424242C1C04" 
299 DΑτΑ ''0024242830282424" 
300 DΑτΑ ''001824 2 43C242424 " 
301 RESτORE 287 
302 FOR I 114 το 126 :ι REAO lfEXS : 
: CALL CHAR<Ι,HEXS)ι: CALL CHAR<I+I 
6 ,HCX S>:: 
ΝΕΧτ Ι 
303 REM-CRD INτERIOR TtHPLTS 
304 ΟΑ τΑ ''01010", "10101", ''02020", "2 
0102" "20202","21202" , "21212","2221 
2 ","22222" 
," 44423" , "32223","22522" , "00100" 
305 RESTORE 304 :: FOR 1~2 το 14 :: 

READ τΕΜΡLτS<Ι >:: ΝΕΧΤ Ι 
306 Χ$ "000010101111001110" 
307 FOR SUIT• t το 4 :ι FOR R Ο το 5 
:: FOR C 1 το 3 

308 VS•CHR$(1 28> :: IF SEG•ιxs1 38R+C 
1) •" 1 " τιtΕΝ VS•CHRS <101+SUΙτι 

3ο9 SVMS <SUiτ,R> SYHS<SUJτ,R>&V$ 
310 ΝΕΧτ C :: ΝΕΧτ R :: ΝΕΧΤ SUiτ 
311 REτURN 
312 REM -CARDGEN 
3 13 REM 
3 14 FOR 1• 1 το CARDτoτ 
315 KIND=INτ < 1 38RND>+2 
3 16 SUiτ= INT(48RND>+ t 
3 17 IF H< SUiτ ,KΙND><>O τΗΕΝ 315 
318 M< SUiτ,KΙND> PLAYER 
319 ΝΕΧτ I :: REτURN 
320 RE11 -CARDBLNK-
321 CALL SOUND <25, ·5, 22> 
322 FOR ROW~o το 6 
323 CALL HCHAR<REF<PLAYER>+ROW,68CA 
RDNUH-3 ,1 28+UPDN, 5) 
324 ΝΕΧτ ROW 
325 CALL VCHf\R<RCF(PLAVER>,68CARDNU 
Μ+2,95,7> 
326 CALL ~Hf\R<REF(PLAYER>~ROW,68CA 

~g~υ~Ε~ύ~~, 5> 
328 REH -CARDINτ 
329 FOR R• 1 το 5 
330 X•VAL<SEG•<TEMPLτ•<KIND>,R,l)) 
331 OISPLAY Aτ<REF<PLAYER>+R,68CARD 
NUH-4> SIZE<3>:SYHS( 8U i τ ,x> 
332 ΝΕΧτ R 
333 REH-CRD CORNRS 
334 θASS• 112 
335 IF SUiτ>2 τιΙΕΝ θASS•128 
336 CALL HCHAR<REF<PLAYER>,68CARDNU 
M-3,BASS+KIND> 
337 CALL HCHAR<RCF<PLAYER>+6, 6 8CARD 
NUH+1,BASS+KIND):: REτURN 
338 FOR C•2 το 14 :ι FOR R•1 ΤΟ 4 : 
: ~~~τCM<R, C>;: : ΝΕΧτ R :: PRINT: 

339 ΡRΙΝτ FL :: sτορ 



NEWBRAIN 

maπct!l~ 
· Ενα παιχνίδι συμβολικής λογικής 

Ι ι. M.1ncnιo δεν ι:.ιναι καποιο ειόικο nαιχνιδ αλλα μια μεγαλη 
οιrογενεια οπο ncιιχvιδια nou βρισκει κανεις σε ολη οχεδον τnν Αφρικr) 
και τα γcιτονικα νηοια ι ο Mancala ειναι ε να πανορχαιο nοιγνιδι Τετοια 
ιιαιχvιδιιι παιζοvτοuοοv εδω και τρεις χιλιαδες χρονια τοuλαχιοτοv 

Πολu λιγο στοιχεκι του nωχνιδιου εχοuν αλλαξει απο τοτε. γιοιι οι 
δΙΙιόικιισιες rου nιιιχν1διου και οι κανονες εινcιι ορκετα οαφεις κω 

ιφοοδιορισιιεvοι Υrιαρχοuν. σuμφωνα με κιιnοιο ειδικο. γυρω σrις 200 
ιωικιλλ<ιγες Πρι>y(Χψμοτα που καvουν sιιnulatιon στο Mancala εχουν 
γροφτει npκετες φορες στην Αγγλια και στην Αμερικη 

ΟΙ ΚΛΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ MANCALA 

Το MANCALA ειναι ενα αρχαιο αφρΙκανικο nαιχνιδι που ποιζετοι με 
εφτα ()Οβδοκια κιιι τριαvτιιεξη πεφες η φοσολια που τοποθετουντοι 

01ιως στην nοριικοτι.ι εικονα 

Η πλευρα μου 

6 5 4 3 2 1 

τ ο σnιιι 000 000 000 000 000 000 Το σπιτι 
μου 000 00'-* 000 000 000 000 σου 

2 3 4 5 6 
Η πλευρα σου 

·- . . . 

Το πλανο του παιγνιδιου αποτελε11αι ono εξ ι χωρους η γουβες στην 
καθε μερια Εnι nλεον, υnαρχουν δυο &Ιδικες γοuβες στο οριοτερα και 

το δεξια του nλαvou 
Μια κινηση γινετοι παιρνοντος ολα το φοσολια οπο οnοιαδηποτε 

γοuβα στη μερια σου που δεν εινω οδε1α Αρχιζοντσς σπα τη γουβο 
που βριοκεται ομεοως δεξια <Ίυτης ιης γουβας . ουrιι τα φασολια 
«σπερνοvται .. σε καθε γουβα του nλονου του πωχvιόιου οντιστροφα 
απο τη φορα των δεικτωv του ρολογιου Αυτό μπορει ν<Ί παρει μια η 

δυο κινηοεις Αν το τελευταιο φοοολι εχει οπορθει στο δικο σου το 

οπηι τοτε δικο.οuοαι να κονεις και μια δευτερη κινηση 
Αν το τελευταιο φοοολι που σπερνεις σε κοποιο κινr)ΟΙlΙΙ&οει σε μια 

οδεια γσυβα κοι ταυτοχρονα η απενοντι γουβο δεν εινοι αδεια. τοτε 

ολο ra φοσολιιι της οπεναν11 γουβιις. μοζι με το τελευιcιιο φασολι που 
εσπειρες. πιονονται «αιχμαλωτα» και ιοποθετουvfQι στο σπίτι του 
nοιχτη Οτον μια ano τις πλεuρες ειvαι οδειο. τοιε ro nοιχνιδι 
τελειώνεΙ Ο nαιχτης που εχει τα πεpιοοοτερα φοσολιcι της απεναντι 
τελειωνει Ο nοιχrης που εχ.:ι τα πεpισοοτεpο φοοολιο στο οπιτι του 

κερδιζει Στο nλανο του nαιχνιόιου υπαρχουν 14 αριθμοιηου αντιnρο· 
σωnευουv τις 14 γουβες του nοροδοσιακου nιιιχνιδιου 

3 3 3 3 3 3 
ο ο 

3 3 3 3 3 3 

Οι γουβες της δικης σου nλευρι1ς (κο rω) ειvοι οριθμημενες 1-6από 

τα αpιστεpο προς τα δεξιο Οι γουβες της δικης μου πλευρας (του 

compυter) ειναι οριθμημενες Ι 6 απο τα οριοτερο μου (δεξια σου) 
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Γιο να κανεις μια κινηση, πληκτρολογεις τον αριθμο κοnοιος ano τις 
γουβες. Αν το τε λευrοιο φασολι nεσει στο οnιτι σου. το τε ο compυter 
γρaφει «Ξcινα?» και εσυ nληκτρολογεις τη δευτερη σου κίνηση . 
Η κινηοη του COΙnρuter γραφεται αυτομοτα και οκολοuθειτοι οπο 

ενa σχεδιογρομμο τ ου πλονου του nοιχνιδιου σπ1 νεο του μορφη Ο 

computcr σου nροοφερει ποντο την πρωτη κινηση Αυτο εννοειτοι οτι 
oou δινει οριομενα nλεονεκτημοτο Υπορχει επισης και κοnοιος 
aλγοριθμος στο προγρομμο που κaνει τον computer νο κολυτερευει 
σ~aδιακa το παιξιμο του 
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Για μια ακομα φορα θα χρειοστει να nροστοτεψτε τη γη ono τοuς 
εξωγη ινοuς Οδηγιες δε γραφοuμε για τι το σεναριο θα πρεπει nλεον 

vo ε ιvα ι γνωστό 

Οι κuριες ροuτιvες τοu προγρaμμaτος 

5082 Διanιστωοε χτunημα 

5093·5099 Τunωοε το σκορ 
6000·6004 Μετaκιvηοε το UFO 
8003·8027 Πληραραριες 

Ι 00 12·20002 Πληροφοριες 
90009012 DATA γιο τα graphιcs 

ε ι ναι 

Το UFO μας το έδωσε η ΜΕΜΟΧ ΑΒΕΕΗ (τηλ. 7778680). 
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M4SJERΘODE· 
Το παιγνίδι aυro που περνιετaι και σε L ΥΝΧ 48 Κ σας προκαλεί να το 
ον τ ιμετωπισε, ε ~ι ε μονο οπλο τη λογικη σας Η υπόθεση εχει ως εξ ης 
Ενας μυοτικος κωδικας εισαγετοι στη μνημη του υπολογιστη που 
ανακαλυπτοντας τον φθόνε τε στο. τελος 101.1 παιγνιδιου Γιο να το 

επιτuχετε τωρο αυτο σας ό4νονται εξι ευκαιριες Πρεπει να διευκρι· 

νήσουμε οτι ο μυστικος κωδικας αποτελειται οπο τέσσερα μοναχα 
ψηφια που ΠCΙιpνουν τψες απο το Ο 7 σε τυχαιες βεβΌιa διaτόξεις 
Εmσης έχετε τη δυνατοτητα να χρησιμοποιησετε και τα αλλα δυο 

νουμερο το ο;ιιτω κοι το εννεο αλλο σα νcκρους σριθμους (δηλοδη 
για να κανε τε δοκιμες πανω σ ενa νουμερο) Αυτο τα δυο νούμερο 

δεν περιέχονται στο ουνολο τιμων του κώδικα Ας περοσοuμε τωρα 
στις κινήσεις nou θα κανετε στην nροοπαθειa σας να βρειτε το σω· 
στο οριθμο Γιο να γροψετε τον αριθμο που θελετε δεν εχετε nopo 
να nατησετε το οντιοτοιχο κουμπι Καθε αλλο κουμnι εκτος απο τα 

κουμπιά απο το 0·9 οντιοrοιχει στο Ο Καθε φορά τωρα που θα τελειω· 
νετε την nληκτροδότηοη ενος κώδικα. ο υnολογιοτης θα σας λεει 

ποσο κοντο βρισκεται ο οριθμος που δωσατε συγκρeνοντας τον με 
εκεινο που εχει ηδη γρcηψενο στη μνημη του 

Συγκεκριμενο Αφου ανοκαλυψει nοσο ψηφιa τοu δοομενου απο το 
χρηστη, αριΟμου περιλομβανοντοι στο .. κρυφο• αριθ~ιο τυπωνει στο 
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οριστερο μερος της οθονης 1000 τετρογωνακιο οσο και το rιληθος 
τους Βεβaιο ον η τάξη του ψηφιου ειναι ιδια και σι ους δυο αριΟμους 

τοτε το τετρογωνακι εινοι κόκκινο αν εινοι διαφορεrικη το τετραγωνα· 
κι ειναι λευκό 

!Παραδειγμο Κρuφος οριθμος 3261 
Δοσμενος αριθμος 3517 
Αποντηση απο τον υnολογιοτη 8 C1 

Εδώ το ψηφια που ειναι κοινα εινοι το 3 και 1 το 3 ειναι στην σωστη 
θεση (8 ) ενω ΤΟ 1 ΟΧΙ (n )) 
Ano κει και πέρα η τυχη του nαιγνιδιου κρeνετοι ano την ειιφυιa σας 
Λίγα λόγια στην οναrομια του προγραμματας Στις σειρι':ς 100 εως 
1040 το πρόγραμμα nεριλομβανονται εντολες για το σχl)μοτισμο της 
οθονης 

Στις γραμμες 1050 εως 1110 εισογετοι ο μυστικος κωδικος στη 
μνημη 

Στις γραμμες 1120 εως την 1360 κανετε τις δοκιμες σος 
Στις γρομμες 1370 ε ως 1810 ο υrιολογιστης κρινει και αnοωπωνει τη 
γνωμη του για την κινηση σας 

Και τελος. οι γραμμες 1820 εως 2430 ειναι το φιναλε με τα εφφε 
νικης η ηττας καθως και το σκορ με το Hιghest 

Κώστας Μιχανετζής 

Aontνδou 49 Υμηπός 
τηλ . 9750 236. 
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9Ηι UIIH•OU 30,{0,180,:?00 
920 VDU 2,1,1,0,2~ 
930 PRINT ~ 30,90;"??~??~??? ·• 
940 v~u 2,0,1,~,25 
950 ΗΟΙJΕ 60, Ι 80 
960 [ιf;;Α~ 1201 180 
970 IιRAU 120,200 
980 [ΙRΑι! 60 ι 200 
990 ι ·fιu ιοιισο 
1000 UI/i[tQU 60, I 00 ι 50

1 
2~U 

ο 

Ιοιο rrι~r D 63 . ~5;"--------· 
~ο::ι ·::::.η C! α.Ιι .. ;·- --- • 
J ο.:ο Ριη:;τ (1 6.1, 7'.ι; · -------·; t· 63, 135; ··-----
--~: G 6J,95; ··-- --•; θ ~3,1~J:·--------• 
ΙCιΗι \'! U 7 
Jv~:J ~.ι'.!'i•ΟΙΙ 
ιc6ο r::.H 
10,;• :,rfι t I'~HttHHIH 
10ΒΟ ~-~ ~ ΊΗ. SEt~ET • 
1090 f<E:i -~<IS t;f\IiE ~ 
1100 f\E:! ιιrιy τ:ι !'0:~::-u:r:-~~. 
1110 RΕη ιχ~ιι~·•~~•·ι~κ 
1120 I Π A!20J Ot~f'.•J~•!&> ,Αι:•ι )=Oif.:r.:Hι(~) ,f,!2~>=0 
+RΑΝΙΙ(θ), ι-Η 23) ~(ι; !iA!ιfι((J J 1 Α (7 )=60 

1 
Α( EJ )-70 (1(9 >=80 

,Α!ΙΟ>=9ο , >: ιιs, Υ=5Β ' 
1130 LET A!l7)=0.S 10 
1140 REh kl'~~fLt•*Mk 
1 150 RE!I \ΌURS 
ιιιο REh CHOJSES 
1170 ~~Η ·~~L~~r*••~~ 
1180 f\EPF.ΛT 
1190 LΠ iι!:Ο=Α<::Ο> ,Α!4 >=11!:'1) ,t.!5)·(1(22> 1 Α(6) 
::(1(23>ιS=ΙΟ 

1200 Lt:τ X-=X-20,A!17>=A07>t1 , Υ=53 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
O,D=O 
1260 
1270 
1Lι30 

1290 
1300 
1310 

1330 
13~0 
7 

Ιι,:-. 2 
PA?ER 7 
PRINT @ 63ιΧ+ΙΟ · ·--------•; 
~EFEAT ' 

LET A~=GET$ , Y=Y+S,S=S+1 1 A(S)=VAL!A$) 1 F= 

REH ,*'*~*(~,~~·•~•* 
REn 
REI1 1\IE COMF'UTER 
REH COHPARES YOURS 
REH CHOISE ~ΙΗΤ HIS 
REii ΟΝΕ 
~~w κ •r~~ ••• ,,.,~,~ 
vr.J ='ιΑ<S>,ι,ο 
IF A!S>=O OR Α<S>=θ OR A!S)=9 ΤΗ[Ν IU~ 

1350 PeiHT @ ΥιΧ;~!S) 
1360 UNTIL Υ=78 
1370 [·E[p ~ ΙΟ, 2(ι0 

1 
(;( !Ιί) 

1~3) IF it.' :ι~J t~EN I LT !·~•1 1 f!3) 1~~1ιt<' 
l) 5)~ 

1~;7:1 IF t.!l:>J-~(.j) TtiEII L[l ίt=!Ι+l ιt.ω =10~2 1 f,(l 
υ ~so~ 

HOOIF ι'\(13)-Α(5) THEtl ιπ [ι=D+1,Α<5)ιr.1003 , ΑΟ 
3>=503 
1~10 IF A!1~>=AC6) ΤΗΕΝ LET D=~+1,A!6)c1004,A!1 
~)=50~ 
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1{~0 IF A!lli=A(~) ΤΗΕΝ 
>=ιοοs ιετ Β=&+JιΑΟJ>=sοsι ιι'·· 
1~30 IF A(ll>=A(5> ΤΗΕΗ 
1=1006 lET ~=Ft1 ι A<11>=506ιA<S 
l ΗΟ IF Α! 1l>=ιΗ 61 ΤΗΕιι 

ιεr Β=Β+1ιΑ<l1>=~ο7ιt.ι6 }::1007 
1~~0 JF AI12>=A(3J 

Tliι:.tl ιεr ~-&ι!ιΑ<1~>=sοπ,Αr3 1-1008 

ιε: Ει·ιι•1 ιΑ<1~ι=~~9,"ι5 
1~6ο lF A<12J-t.ιsι 1HfN )=1009 

l(T b=B+1ιA<12>=S10,A(6 
Η7ο ΙΓ ΑΙ12) Αι6) 

τι:cΝ )=1010 

Η8ο rr fHJ3J=t.<3ι Tfffrι 
~ΕΤ B=Ft1,A(13>-~i1,A(3 1=1011 

1~90 IF A!13>=t(~) 
HiEN >=ιοι: ιετ ~-r·ι ι ~r1Jι~sι2ι~<c 

1500 IF Α<13> A<6J ΤΗΕΝ. lΕτ Ει=fι+J ι Α<13J=513ιΜG >=10!3 

JSJO IF Α<J~)•Α<3ι ΤΗΕΗ lET Ει=&+l ι Α<1~1=51~ιΑ<J I=JOH 

ιs:ο IF A(J~I=A(~J ΤΗΕΝ LET ~~r+l ι Α(1ιι-S!SιΑ<~ >=1o1s 

1530 IF Α(1~>=t.ιsι ΤΗΕΝ lET B-~+lιA<1~>=S~G,A<S 1=1016 
1sι!l !.Ετ r·-:; 

1550 IF b=ιι l!!iD D Ο }fίf!, ifEP 3ΟΟι300ιΜlD> 156~ lF li>O OR li>O ΤΗΕΗ GD::UEι LABCL ΙfΗ.ϊι 
1570 IF [/)Ο 1ΗΕΝ GuSU& Lf:H:ι Rίϊι 
1580 IF Β>Ο THrH G:JSU& I ι;r:ι--ι tJiii1E 159ο Gοτο 18:?ο 

1600 ~:Ε:Η ΗΗο 
161 Ο REH RE!.JL TS OF 11/Ε 
1620 REH CO~PARISON 
163ο F:n, ., .. ιι, 
16~0 lΑΙι[ί f.[Lι 
1650 LEJ r::o 
Η60 f.U[M 

167 i'tιf- .Ο+Rf1Ι,Ιιι7vΙ . :t(ιι1Η!θΙ !(8•ι LE.J f-F+J , ~·f·ι:, 
!ι.,.., Vf·U 1,2 

1700 Ηιι,• (ι f'ι> ;~.;!<1Η> 
17· U.'HIL F=Ιι 
1720 REτURN 
1 7.!v LΑιιει I.!HIJε 
17~ LΕτ F::o 
1750 REPEAT 

1/t~ ~ΕίΡ 20+RΑΝΡ<7Ο> ι30ι Α<18> 
1770 lET F=Ftlι P~P+5 
1 78ο rι:κ 7 

li90 FR!NT Q PιX;ChR~(1~3) ιsov ι:.'.iΗ F=r: 
1810 i<ιrurιι 

1820 UNTJl χ~,~ OR ~:' 
1830 ί\ΕΗ ~~ 
Η!<!ι flίtι FI:.Jc;ι,G 
: R"'.O Rf.!1 ~~ 

1860 If ιι-~ THtN G05U!i LA&El IJIN 
!870 IF ΙΙΟΗι::{ ΤΗΕΝ GOSUL LMEL LOSE 
1880 GOTO 21::'0 
1890 LAfi(L HlNL 

ι ____ _ 

I 
'i9v~ rOR_J-:o .. τ~l\~'iΙJ<70> , 3Ο , Α<ι8> 1910 !<:.ΕΡ .. ο • 

'920 FΆUSE 300 
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SPECTRAVIDEO 

Γενικη nεριγραφη nρογρaμματσς 

Δινουμε σο δεδομένο, καθε φσρa που nαιρνουμε βενζίνη, τον αpιθμο 
των χιλισμετρων που δειχνει το coυnter στο τομπλώ του aυτοκινήτου 

μας καθως και nοσες δpαχμες δωοομε γιο βενζίνη Το nρογρομμa 
φrιαχν~ι κατ αρχας διαγρaμμα χιλιομετρων-δpαχμών και κατοnιν 
διογpaμμa χιλιομετρων-καταναλωση/χιλιομετρο. Εννοείται βέβαιο, οτι 

στον δουμε το δευτερο δια γραμμα να ανεβaινει nανω απο το κανονικο 
σημaινει οτι η μεση κατανάλωση αυξηθηκε και χρειαζεται κάποιο 
επισκευη η ρυθμιση της μηχαVης μας Υnαρχει η δυνατότητα 
οντιγροφης της οθονης. ο ρο και των διογρaμματων σε χαρτι, μονοnου 

nαιρνει γυρω στα 10 λεnτα η κοθε εικονα 
Ειδικοτερa 
Οι κόρτες Data μπορει να ειναι εως 216 Γίνεται αuτοματη αριθμησή 
rους ono τον uπολογιστη Το μονο που μενει να κάνουμε κάθε φορο 
ειναι ν(Ι nροσθετουμε rα νεα στοιχειο σε γρaμμη DATA κaτω aπο τις 
υπολοιπες Κaθε γpaμμη DATA εχει μορφη DATA χλμ δρχ . οnου χλμ. 

6 . 6 
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nαριοτανει το χιλιομετpα τη οτιγμη που nαιρνουμε βενζινη και όρχ τις 

δραχμες που βοζουμε Μnορει βεβαια η DATA κορτα νο nεριεχει 
nανω οπό μια τιμες n χ . ΟΑ Τ Α χλμ 1, δρχ 1 χλμ 2, δρχ 2. χλιJ 3. δρχ 
3. 
Κaθε φopa που το nρογpaμμο οτcψοωει και θελουιιε να συνεχιοουμε 
nοτομε ενα οποιοδηποτε πληκτρο. Αν ειμαοτε σε διαγραμμα και 

θελουμε να γpαφει οτοι prιnterι rοτε το πληκτpο που πρεnει να 
nατηοουμε ειναι το Α Οοες φορες ncιτηοοuμε το Α τοσα θα εινaι και 
τα αντιγpaφα της οθονης που θα rτορουμεl ιlφοσοχη λοιnον Αν 
θελουμε να γpaφει στον prιnter τοτε το nληκτp.:> που rιρεnει να 
nοτηοουμε ειναι το Α Οοες φοpες πατησουμε το Α τοοο θα ειναι και 

το αντιγpαφα της οθονης rτου θα nαρουμε Προσοχη λσιπον Αν 

θελουμε να πορουμε λισrα όταν Printer των rιμων nou βλεnοuμε στην 
οθονη μετατpεπουμε n1v PRINTUSING rης γpaμμης 110 σε LPRINT 
USΙNG 
Το nρογpaμμcι δινει στο τελος ολQ τα οτατιστικα οτοιχεια, οnως ποοο 
χιλιομετpα εχουμε κονει. nοοες δpαχμες εχουμε ξοδεψει. και nοση 
ειναι η μεση κατανaλωση καυσιμοu Για να δοuλευει οωστο το 

προγρaμμa nρεnει καθε φορa που nαφνοuμε βενζινη να δινουμε 
στοιχεια στον υπολογιστη αλλοιως τα αnοτελεοματα θα εινοι λανθα

σμενα 

1112. '3 

976 .0 

Γεωργιος Χαλιωρης 

Ματροζου 32 - Κουκακι 
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ΔΕΛτΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 

(ΕΚΠΤΩΣΗ 25°/ο) 

Παρακαλώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο πε
ριοδικό COMPUTEA ΠΑ ΟΛΟΥΣ για ένα χρόνο 
(12 τεύχη). Για το σκοπό αυτό σας aπέστειλα την 
ταχυδρομική επιταγή Νο..... με το ποσόν των 
1.800 δρχ., aντί των 2.400 της κανονικής συνδρο
μής (έ~<πτωση περίπου 25%). Αν για οποιοδήποτε 
λόγω δεν μείνω ευχαριστημένος από το περιοδι
κό, θα μπορώ να διακόψω τη συνδρομή μου και 
να πάρω πίσω το υπόλοιπο των χρημάτων μου 
χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση . 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
-------------------------------------------------------

ΔιεγevΝΣΗ 

Η+ΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

τ. κ. 

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ Ν ' ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
Ν ο 

I ΔΕΛτΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ I 
Ι (ΕΚΠΤΩΣΗ 25°/ο) Ι 

I 
I 
I 
I 

Παρακαλώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο πε
ριοδικό PIΧEL για δύο χρόνια (12 τεύχη). Για το 
σκοπό αυτό σας aπέστειλα την ταχυδρομική επι
ταγή Νο .. ... με το ποσόν των 1.350 δρχ., αντί των 
1.800 της κανονικής συνδρομής (έκπτωση περί
που 25%). Αν για οποιοδήποτε λόγω δεν μείνω 
ευχαριστημένος από το περιοδικό, θα μπορώ να 
διακόψω τη συνδρομή μου και να πάρω πίσω το 
υπόλοιπο των χρημάτων μου χωρίς την παραμι
κρή καθυστέρηση. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ τ. κ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ Ν' ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
Ν ο 

L----------------~L----------------~ 
PIXEL 115 



116 PtXEt 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙΗ 
Β~ Η; ________ __ 

f'ίιιcιι αναγνώαtt\ς του πε(Ιιο
δικού (Jας. από ιι\ν αρχr\ της >.υ
λλι>-ΡΟfl (ας τfl\ •• 

Στο t ι λι-ιιταίο τείιχος ι· ίrο 
το δηιιοnί ι Ιιιια νια τα "Ε-υχτ:inιιπα 
vtα για τοιχ; άρρ.ιιηοιχ; SI'I'<"Πtll\t'' 
ιςαι έτσι nnO:'X'(oις,Xt \(); ιπι:·ίJ.ιι) το\' 
ΖΧ I" ιιΗ ι•ι· ΠΟ\> (yμ γιατί uοιι .a· 
ροοοίαοι· Η'ληιταία μια μιιφι\ 
cn~~ιαλία ιηο ι.;cw'Jbιό του . ΔιιλcιΙ>ι\ 
οριυιιένι:ς ιι1(1ρfς ι>υτεοο crn6 τιιν 
εντολή αJΙ'Υ Ι>ι·ν tγ(>Οι'>ε το ι.; ε Lιιι 

vo αλJο.Ιι '''"' 1Jnύι11 ιτόvο το ΧtΊΙ' 1 ί · 
όταν ιιπα" ι V<Ιύι'CΙ το κα.ιι:ι!>ιο, Ν>\ι
λευr ι.:nvt'lνι>iι :tώ-.ι. Εrιrι!>ή ήΟελcι 
να t:Ρ\-άζtται "ιΜ:ινι>:ά ο I'RI \ΊΊR, 
τον έιπηλιι μι ιnιννι·ν ι>;ό ιιου 
nι:ιό<Υ:το αnχ ι ...& ιn ην ι:. C . S . και 
("( ί μου I ί Πrl\' όtι />εν t1χοιιν (1\1• 

νrργr ίο. Το "Ιαr<~(Χ'ΧlCtιιε ιnr\\' 
Τ.CΝrυΙΊ·Ι\ Ι' Ι Λ ηΝΛ" στην Καλλι 
Οtα έχοντας ι ~ιwΙΚΝrι μια κ(<ιη(Ι 
ιιε όλες τις λι·~Η>ιιι'(Ιηες της 
!Jλάβιις τ οι ι. (Σχη ικό 'lo "Ια(Ια./.α· 
!Jής 153) ι.;cιι ιιcι~ είπαν: "α•,ιwι'χ; 
ω ι <ιΥtιόχνι 1". 

Όταν πήγι ο 0\.!\'\'(\1\ς να 
τον ~.άflr ι του ε ί -.αν α:ttιΟέ
οτατα ... ότι δι· ν r"Ιι""ηιά<:ι ιuι 
η ΙJ>..άΙJ•1 ηην ι:.υ.χοο >;αι όταν 
Ι>ιαιιαcτ υr>~\Ot\l(f (ο σιιννε,~ς ιιου) 
και ιΟυζ ι·ίηι· ιlτι τοιις \'!Xilx<rH 
λεητομέr>Ηι:ς γι<ι μονα!>ικό ιιρό· 
Ι)λημα οτο ι.;c<Ν:ιδιο και ότι ε ίνcιι 
Ct."Ι()ι;ό!>ε>.. ω V(ι ιιας το «)((Ιηστ(\•:>ΙJ\' 
του Ιkiλctv~ τ ις cιωνές νια V(( 

βνουγ κι ο:ιό :"tίt\\JJ ••• 
'()ταν ιΟ\' "Ιιφι'Jο.ο13α ι·tχ:ι. 

διιι-ιίστ..•-α ότι το αχJ)ί)στιν:ιν 
εντrJι:ις, hrν οοιv.εύε ι τ ί:ωτcι. 
Oύtt' UOTfJ) ι;λπ. 

· rιιχοιtetι τι:w να ζηη)α.ι 111\' 

~η σetς: Τι ιι1οnώ να κάν<.ι νια 
\'(ι μι) ν χάοω 11 ς I I - 1 2 . 000 l>rJX. 
-ιοιι κόνι ι ο I'RINΊΊ'R και από 111ν 
άλλη μεpιό :Π:ις Οα f"Ηιεf'U)ι>\ιν 
και άλλοι ιιιλλοντικοί -τύ.άης 
του παιχιπm"' ι-r>\'(1nτt1Ι>ίου. ι'>πr 
''('( ιιην πάnουν <tυτό που {;rι;(Ια ι,,;, 
στον I'RINli-R μοu; 

Πnλιί !kι ήΟr λα \'(I έ-;ι.> αmn·
τησή rος για τι1ν ,εpίπτωσή ΙJοιι. 

'(h\,ις αντ ι>.αιιl!άνrστr ε ί \UΙ 
ε!:uιl('ιι·νικό \U mς {να ιιηχάνηιtet 
νια μια τακτοποίηση του κcW·!Ι>I.οιι 
τοu )(αι να οτο ..:cιταιπpi'Ψοιιν ι·ν
τελώς. 

ΙΙtτι:ιος Ξηnουχά>.τι:; 
Kor:<.M% ίου 4 S 
ΧQ\·ιά ψήτης 

Επικοινωνήοομε με την 
"COHPUTER ΓΙ Α Σ(ΝΑ •, η οποίο 
μος έστειλε την οκόλουθη οr.όντη
οη. Η περίπ~οη clνοι τέτοιο που 
το περιοδικό δεν Ιtποpεί νο ηόοει 
θέση, ιιιο κο ι δεν ννσρίζει τις 
οκοιβε lς συνθήκες κότ~ι οπό τις 
οποίες έγινε το tιεοιοτοιιΙ<ό. Γιο 
τον λόγο ουτό δηιιοοιι:ύουιιε και 
τις δύο επιστολtς ολόκληρες -
πpόγμο που aποτελεί όλλωοτε και 
πόvιο τοκτικι'ι ιιαc. 

"Σε απόντηση ι~<: rιtιοτολι'ις 
rou κ. Ξ~ρουχόκη προς το περιο
δικό σας, σος γνωοί(ουμι το οκό
λουθο: 

1. Ο κος Κοοκόνr1ς uας ιιαοέδwοι 
ένο εκτυτιωτ:ικό ΖΧ PR Ι NfER {1\ελ
τίο 153) πόν~ι σ•ο οποίο υπι'ιοχε 
ιιιο Ι(όρτο ιιου ανfφι:ρι ιωc το ε
η τυπωτικό δεν tχr. ι ι ίιιοτα. 
Σύμwνα με την κόοτο υπι'ιρχε κό
ποι ο ελόττωιιο στο καλύδιο.με 
aποτέλεσμα, κοτό τον ιδιοκτι'ιτη 
του, ότον κουvόει ι ο ι αλώδιο να 
μιr.ι δουλεύιι το ι-ιυιιωrιι ό. 

2. Στις 3-10-84 ηδοrιοιήοαμε 
ι ον κο Καρκάνη 11ως nρf.rlf ι νο πα
ρο λάβε~ το εκτυrιω ι ι~ό γιατt δεν 
έχουμε ανταλλακτικό νο ι ο επι
οκευόσουμε. Ο κος Κορκdνης ήρθε 
ημέσως στο μαγοζί ιιος κοι, χωρίς 
νο έχει ποοοωπική γνώμη νιο το 
ι ίδος της βλό9rις, όnως πσοαδέ
χτηκε, δ~ιιούρvηοr tντονο επει
σόδιο, mωνόζοντοι; κnι λtνονταc.. 
nuς χολόοομε το cΙ<τunι.ιτι~ό του ι•ί
λοu ιοu. Το ε η ε ~σόδι ο rrελ ίνΑ η 
rισpουσ ίο πελοτι.\v ιιοc. ι ο ονόματα 
τι.ιν οποίων, πpος το ιιαρόν, δεν 
κnίνουμε σκόπιμο νο δημοσιεύσου
ΙΙC κοι οι οπαίοι μιιοpούν να βε
Βαιώσουν. ον χοειοσΟrt, ποιός δη
μιούργησε το επεισόδιο. 

lτο σημείο συτό txouιιr. να 
nαρατηρήοοιιμε το ο•:όλουθα: 

Ι. Ο κος -r.σοuχdκης ισχυρίζε
ται πως η ιιονοδική ΒλόΒη του ε
rτυπωτικού του ι'ιταν το vιγονός 
πως η μετακίνηση ιοu καλωδίου 
διέ~<οπτε τη λειτουργία του. Δεν 
οιιφισβητούιιε πως ιιnοσεί ΟΡΧικό 
να συνέβαινε έτοι.ολλό φοβόμαστε 
πως δεν σκέφτηκε nuς η διακοπή 
της λει τουρνίας του ητυπωτικοιί. 
μr τη μετοκίνηοη του κολωδίου, ο
φείλεται στο ότι η μετοκίν~οη δημι
ουργεί κdποιο Βιχlχυκύκλι.ιμο. Όταν ό
ι..χ: το βοαχυκύκλωμο οιιτό ι:πονολσμ
βάνιτοι uε οuνεχείς ιιrτοκινήσεις ΊDJ 
καλωδίου, οδι1vεί or. κάΨιμο ει;αp
τηιιότwv. Συνεπώς ιι ιο aπλούστατη 
βλόβη,όnως ισχuplζειοι ο κος =~
ροuχόκης εξελίσσετοιrύκολα σε 
μια πολύ σοβαρή. 

2. Όrιwς ξέρει ο κος Καpκόvης, 
το εκτυπωτικό hεν ελtχθηκε κοτό 
τ ην ι'•οα της ηοpόbοσι'κ του στο 



"COΙ•1PUHR Γ JA )EijA" έτσι ώστε να 
ΕΠιδειχθεί ~σι σ· εμός η συμηε
οιοοοd του. 

3. ntpo οnό αυτό γεννιέται ~σι 
μια αnλ~ σnοpία. Αν η βλάΒη ~τον 
τόσο πολύ αιιλ~. γιατί δεν ιιήγοινε 
το ε~τυπωιικό σε κόποισ απλό 
τεχνίτη στη r.ρήιη να t~J κολλ~
σει το F.ε•ολληuένο καλώδιο. σλλό 
το tστι ιλf στην r,οήνο, μέσω του 
<ΙΙ[λοu τοιι ιιr1ναί.νοντόc ιο πρώτα 
στην ον rι ιιροσωπ ί.a και ύστερο σ 
ειrόc. 

4. Γιο να ΙχΗ ιο δι~οιuιιο vo 
επιιιέvει ιόσο tνιονσ στον ισχυ
ρισιJό του, tπnι11ι. πα.\τσ νσ μος 
εn ι δι: I ι:ι ι τη συιιιιιαιφοpό του νιο 
να (tρουιιι ι. ι ειιι ίς τ ι ηαοολο-
3αίνοΙJΙιε. >riιι~(~να μι τr, λογική 
του θο μnοοοuσι κανείς νο nαρσ
δύοι:ι μια ι:ατεοτpομμένη μηχανι\ 
<Οι ιιετό να ιοχυι>ί(ετσι nως το 
ποdβλrιιn που είχε ήταν το χοώιιο 
των ηλ~ι τ pι.ιν που r ίχε κόπου ιιιύ
vε ι. 

5. Ιι11 ίι, nr καιιιο ~εοίι•ηιnη 
δεν τοιι r ί.πnιΙΙ ιιιις δεν UΙτιόχνε
τοι στrιν Γ λλrlδο. Αλλά του ε ί.nαμ ε 
πuς εμι:ίς δι ν' έχουμι ανταλλακτι
κό και, αφοι\ και η nντιιιροσωπ ί.n 
δεν ιο ανnλαιι!Jόνι ι. Ι>rν ξέρουμε 
ηού Go uπopoύor. ν« κόvει κότι 
τέιαιο. 

Η όποοJrή ιιας ~ .. ~ηpοuχόκη 

είναι η α<όλοuΟη: 
Λεν txouμr. κανένα λόγο να 

α!Ιφισβηι~σοuιιι "ως η βλό!!η ξηί
νησε ηπό ιο r.αλώόιο. Από ιις 
nσλλέc όμιι( 3ροχuκuκλώοr.ις κόη
(αν κόησι(ι ,,f.ορτ~~ιατα. Το εκτυ
π~ιτι κό ()ιιι; σ· εμόr. έιηοσε κσ.ι
ιιtνο και ιιιιιοιι;ά γι· αυτό δεν έ
χουιιε κaιιιό ι-ιιθύνη. 

Στο σηιιι ίο cιυτό θα υπενθυ-
μ ίσ~ι στον κο Κ<ιρκόνη πως κοτό 
τι1ν ειιισι~ρα•ιή του εκτυπωτικού 
ο11ό ro "COMPUΓ(R ΓΙΑ ΣΕΗΑ" κάηκε 
μ11ροιηό τσιι tνa δικό μας SP(CτRU", 
!(ατά την επίδιιf.η ο' ουτόv την 
βλόΒης 11αυ "σσουοίαζε. 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 
~ΟΧΙ; 

Φί.λοι H'll\• •ψtΧι!l", 

Σήιιl'ι1(< ω ΙΙιCιΙ~ {>.CJ:\'('( uια 
βόλτα ιπα Sl-1i'S ιrιιιν ,rριοχή W
το rt,ιl το Ι k>λιιΗχνι-ία νια να 
-ιnοι111Οπιι ,;, Οι ιιιι ι κι\ χαι>τ ί ν ιrι τον 
ZX-I'Itlt\1'1:1\ 111ς <;1'\<Ί.ι\ΙR. Mr όρε
ξη ιηιιν ιιι>χι\,Ι>Ιιι>«nηmΗιrνQς όσο 
"<rnνούοι· 11 ,;\χ·ι, ,{'J'J('Itn α:ιό V\\ιJ<Πά 
... mαιπ ί)ιι<ηα ό-,.,ις τn "ΊΗΕ C<'f>II'U
ΠR SΙJιψ", ".\1111:'\S O't<U~TIΊ:R 
CI'NΠI!", ''t-111 1!011)"11:.<;", "'11 CRO
roJ.Ι s:.·. 

.ι.ε Μ Lι α&Jτci πι καταστι\ματα 
η α-.ά\-τηση στην crόrnm\ μου ήταν 
nr>νητι>.-ή. υννοοευιιένrι α.,ό δι.ιira
()t:; ε..-τιuή<.Jcις. ι\:ιοις "Δεν Οα 
(Ιpε ί τε :ιοι!()ε~" ή "Δι-ν μας σιιu
•Ρt'nιΊ τrχνι ..-οοι κnνοuι>iι \'01 •9έ
Ι'"''~'r." I( ,)."J • 

Ί )λ~ς αuτ Ι· ς ο ι απαντήσει:; 
μι ,ι)Ο(ΙληιιιΊτ ιmν tc.nκι:tά γιη το 
""''1~)Φιιια fι4~'V'ιΜ:Jν ι:onJltιtι1 ι·s στη 
χ<'μcι ιιης. l'o ~X-I,Ht\Π:H κοστίζcι 
νύι11" ιrι ι ς Ι '.1100, ήι>Οι· uαζ ί μι· 
ταν SIΨI:lHll\l ιrιr)ν 1:>-Μδcι και 
t>ια,.1ιιiζηαι νια ιιw cιρμονική 
ιJUνfι>\~ιτίrι 1οι> ιιι τον υπολονιιτrή 
ιιυ,-ι\. 

Ι~>)-) .ο ί λο ιJΙόν cιγοrαιπfς των 
ΖΧ-81 );{ι ι SPI 01-:ΙJΙΙ (11"'1\bεuαιν 
tιιν Ιt\~>ιχί \Ι>ι>ς μι f\'('N ZX-I'Rl-
1'(1 Η!. τ,:, ια παnουσιnζεται Vλειψη 
χcφτιοu ι.;αι ιrιη χιιr>ότrιτη -τεpί
nτc ι. Π\ :tολύ •ιχ(\άικιι ότι δεν θα 
ξα\'<tδοί•με αυτό Η> Οι·puιι.;ό χαρτί 
ιrtt1\' J)).ι:\b<Ί. 

IJnιι\ς Οι-ι ιι<ις L'VI)ΙIEIX;>OH 
ι -τι τό )ους γιιι ι "1\1 έJλΗΙIΛΊ χα()
t ωύ ; I ι ι.:ι:Ίνι ι rι «ντ ι ποοα.ιπ ί« 
της <; INCΊ.I\ 1 1{ ιηι1ν Ελλι:ίt:α: 

ΙΙn{,ι ι •·πι-ιέλους όλοι να 
κατι:WΧ!Ιοuιιι όι ι cιντιπροcJ.<ιπίες 
δrν ι· ί ναι νcι •ιιέιJω Ι Ο. 000 μηχανι\
ucιτcι, \'(ι τα t>ι'κι . .ι στην αγοnά mι 
ποιχι,trα ι ί:ιοτα. Ούτε υ:ιοστήpιξη 
uε 10 Q\1(1\'l((tίo υλικό ούτι: όμuς 

"'' μ ι(< rvrιιιι'n< JU\1 στους αγορα
σιές νιcι -ιcι nnoiiJJ\ιιατα που υπάρ
χου\·. 

Κ>.t ί\\, nιστιύο\τα~ ότι οι 
rιπό;ιrις ιιοu Οt:ι μετcι~οΟούν αu
τα'•οιrς στο :τι οιnδικό mς. 

Φιλι>iι 
-.:ίι.:ος ~Ι. ι\νδροuλάκης 
0. Ι%ιεοΟ~νης 98 
Φοι rηιής 11-fl 

Αγαπητέ Φίλε, 

Γιο νο ι(μαστε βέβαιοι, 
παρ· όλο που το πρόβλημα που θί
γrτε δεν είναι πρωτόκουοτο, 
επικοινωνήσομc κι εμείς με αρκε
τά ςhops, όπου πράγματι πήοσuε 
τις (διες απαντήσεις. 11 E.C.S., 
η οντιπροοuπίn του ZX-Spectrυ~ 
στη χώσο μσς, δεν θέλησε να μας 
στείλει μια απnντηση στο γpόμμο 
οuτό, απλώς ιιας διαβεβαίωσε ότι 
η ίδιο έχει μεγόλο στοκ οπό το 
θεριιικό χοpτ ( που χοηοψοποιε ί Ο 
ΖΧ Printer. 1τη συνέχεια μσς εL
πε ότι το όλο πρόβλημα πηγάζει 
οπό το shops που πουλόνε μηχονή
μοτο, χuοί.ς να ενδιαφέρονται ον 
uποοούν να τα υπσστηοL~ουν, και 

nρόοθεσε ότι όσοι θέλουν να ει
ναι βέβαιοι ότι δεν θα μείνουν 
με ένο 6χρηοτο ιιηχόνημο στο χέ
pιο, θα "οtnει νο απευθύνονται 
στην ίδιο την αντιποοσωπίο. 

KPITIKH ΜΕ 
Ε.νΓΕΝΕΙΑΗ ΟΧΙ; 

Τ r ίιχ(Ις ι>;tς Ι : 
ι Ιnι\γιΚΙιrιι((: f't.οιιοιωτι\ς ττιiσεως. 

Γrχ>ιJΙιi·ς I 02: 
10:\: 

ι lrιιxrt1'11 ~ουν ι.πη νnctΙJΙΙή 108 που 
δtν unάnχιι! ! ! · 

\rν ι ί 'IΠ>t \'\ΟΠό αν υ:ιάρ
χοιον ~αι {ιJ.)ι:ι. η'τοιο στο ίbιο 
:ιDόνι•wιιrι νιατ ί - ήταν λονι>.ό -
σταιιατ6ει ""'~ ίς όταν δια~ιστC:ι
νι: ι. α-rιl την rφχή cικόμη. τι'τοια 
MOn. Τι> t>n'tπι>o lli11ια ε ί \'Ctι να 
uταιιcιτι\οl'ι \'fΙ αv<•rόζr ι το -τερι<'
b ι ι.;ι\ ιιcι~ . 

Ηι'Ι!nια ανιι\ραιιi1 tνινι· από 
το 'Ύο~ιι· c:οnφιιtι·τ·" - Δfιςέμ[3ριος 
~ 2 όπuυ υπ6ιιχΗ το ίδιο ΜΟος. 

Ι'ιαι ί δεν βάζετε το επιτl'
λr ί(Ι οcις οοιό 200 ... 

Τrύχος ι'CΙς 4 . cιελ . (άννιχπη 
η ι~ιίΟιιηιηι) ιηο ~ιι ιrιύλλο - να 
τα ι'λtγχι·τr αυτά ,pιν τα δηιιοιιι
rύοrτι·. 

Ανοnητέ φίλε. 

Γ. Σκούρας 
Τρικά>ων 13 
ΛΟή\<α 

Το εnιτελε(ο των .•. 200 
συντακτών μος Οο μπορούσε να σου 
απαντήσει στον ίδιο τόνο , αλλά 
σκέφτηκε ότι κότι τέτοιο δεν Οο 
οδηγούσε τελικό πουθενά. Περιο
pιζόιιοστε νο σε πληρΟ(Jiορήσουμε 
ότι όταν στον Specιrum η ροή του 
προγράμματος οδηγείται σε μια 
ονύποΡ+' τη εντολή, ο υπολογιστής συ
νεχί(ει κανονιι<d με την ομέα.Jς επό
μενη εντολι\. Το φαινόμενο σuτ~. τα GO 
το δηλαδή που δεν οδηγούν ο~οι
βώς στην εντολή που χρειόζετοι. 
ολλό πιο πόνω , εινοι αρκετό συ
νηθισμένο σε υπολογιστές που δεν 
διαθέτουν εντολή RENUMBER , η 
οποίn "τακτοποιεί" το χόος που 
δημιουργείται κοτό τη συγγραφή 
του προγpόμιr rιτσς. 

Η όλη uπόΑεση έχει, όπως κα
ταΜΒοtνεις, ''.Ηcιθητικό" χοροκτή
οα κοι όχι λειτουργικό . Αυτό με 
την πορnτήpησι1 ότι λιγη μετpισ
πόθειο δr.ν βλάπτει . Όπως βλέ
πεις όλοι μποpmίν να κάνουν λό
θος ... 
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ΠQΛ[JTAI νιο Spectrum 
κασέτα με Ι Ο προνι>όιιμα
το εταισιών , οπό τα κα
λύτερο της αγγλικής α
νορός, στην ε κπληκτική 
τιμή των 1.000 δρχ . 
Στέλνεται και τοχuδρο
μ ικό με ανtικοτοΒολή, 
τηλ . 8015-080. κ . 
Γιάννης. 

liΩPEA'J Ι ιιαιχνίδι νια 
τον ZX-Spectrum με κάθε 
αvορό μιας κασέτας (6 
11αιχν ίδια • Ι δώρο•7 
όλο εταιριών), aξίας 
600 δρχ. Τηλ. 4955-136, 
Πpοκόrιης. 

ΠΩΛΕΙΤΑI .soft,~ιιre νια 
Conmodore-64. Πόνω από 
100 προγράμματα. Τιμές
ευκαιρία . Τηλ . 8672-302 
Γιώργος Μανουσάκης . 

ΣΕ ΝΟΝΙτΟΡ ι.ιετοrρέπεται 
κάθε τηλεόραση έγχρωμη 
ή ασπρόμαυρη και νιο 
οποιονδήποτε coιφuteι· 
Τηλ . 6524-805, κ . Ίσα
ρης, 9-12 \J .ΙJ. 

ΠΩΛΕΙΤΑ! πρόγραμμα νια 
τον ΖΧ-81 , που κάνει 
Saνe, Load, νerify 12 
φορές γpηγορότεσσ ( Ι 6Κ 
σε 42 δευτερόλεπτο uό 
νο ! , χωρίς "ποοvμοτικό" 
καν ένα πράΒ~ ημα) , καθώς 
κο ι ο Conιp i 1 er 11Codeι· 
11 (ΖΧ-8 1 ) . Και τα δύο 
uόνο Ι . 200 δΡΧ . 1\ελιικιiν 
38 , 121 31 Περιστέοι. 

Γ 11\ tiA 8ΡΕ I Η ΣΗ11ΕΡΑ 
softwa ι·e νιο τον LX-IJI, 
πρέπει να το κυνηγήσετε 
ιιε το τοuφέη. Ι1πορείτε 
όμως να αποκτήσετε σχε
δόν όλο τα ποονοόuιιατα 
που κυκλοφόρησαν στην 
ελληνική ονορό (επαν
vελιιατικό, πα ιχν ίδια, 
uιi 1 ities) σε καταπλη
κτικές τιμές (200-250 
δρχ.), καθώς και ιιολλά 
άλλα . ΓράΨτε uου να σας 
στείλω κατάλογο . Δελφών 
38 , 121 31 Περιστέρι . 

ΠΩΛΟΥf'ΠΑΙ πσονράμιιατο
παιχνίδιο νιο Spectrum 
(όλα αγγλικών ετο ι ο ιών), 
στην τιμή των 300 δρχ . 
Είναι όλα γρομιιένα σε 
κασtτε~ ειδικέ.; νια 1'/Υ, 
υψηλής πο ι ότητας. Οι 
.ασέτεc είναι: 1'\anic-Hi
ner , Atic-Λιac, Spec
tra1 Panιc, C~ess, Pe
netratoι·, l'arr'er At
tack, Lu11ar Jetιι•δn, 
Hobbit, Jack & The 
Beansta1k, Fliqht Simu-
1 <Ι t i σn , l'u 1t ita 1k 11 , 
ZZoαn,Jet Set 'ι!i11y , 
Fl ight Pilot Jιιmbι·ing 
Jack, Armaqedon, flunc
back, Nr. 1-linιρy, 3D <Ιnt 
Attack, Chequered Γlag, 
30 B1ade A11ey, Night 
Ganner. Τηλ . 6818-434 . 
Ζητήοτε τον Φpίξο 
( οποvεύματα μ ετό τις 
7.30) . Με κάθε τέσσερις 
κασέτες μια δώρο. 

ΠΩΛΕιτΑΙ Shaι·p Ι·ΙΖ80·Β, 
64Κ με ενοωιιοτωuένο κα
σετό<ιχ.ινο και '4onitoι·, Ι 
Oisk Drive, CΡΠ', rOOS, 
Basic Compiler, As
seιrb1er, P~sca1 , Basic 
Hiqh Reso1ution Gra
phics και πολλά πpο
νpάμμοτο. Τηλ . 3225-619 
6712-179. 

ΠΟΛΕΙ ΓΑΙ ZX-Spectrvm 
48Κ, Speech Synthesis, 
συνοδευόιιενα οπό ικανο
ποιητικό soft•ιιare: Ad
νen tυres, S inιu 1 a tors, 
Ora~ι inη & 11usic· Crea
tors, Na naqenιen t, Arca
de Gaιιιes . Τ ι μ ή συζητή
σιμη, 37.000 δρχ . Τηλ. 
(Ο Ι ) 34!>3-423, κ. Δημή
τρη. 

110ΛEITAI 'lidea Pac Com
puter G7000 Phi1 ios • 
μετασχηματιστής, καλω
διώσεις + 2 joysιicks • 
4 cartridqes (Pac-man, 
tanks batt1e, co~ιboys 
fiqht, space rendeνou?, 
<Ι i r-sea ι~a ι·) σε πολύ 
χαμηλή τιμή . Τηλ. 9941-
593, κ. Κουμαντόκης . 

ηηΛΕΙΤΑΙ Specιrunι 48Κ 
αμετοχείpιστο σε συυφέ
ρουοο τιuή . Τηλ . 7642-
967. 

ΠΟΛΟΥΙΠΑΙ ηλεκτρονι~ά 
cοέπης όπως φλίπερ ιιε 
το κατσπληκτι~ό σκορ 
εκατομμυρίων Oonkey
Can!J 11ονόοομσ με ένχοu
μη οθόνη και ωρο ία ιιοu
σικι\, Nu Ι t i -Game ιιε 6 
~ιοφuρετικά παιχνίδια 
όπως λαΒύρινθος, φρόγγυ 
κ.ά . το καταπληκτικό 
παιχνίδι τόβλι Μο~ 
key-Gong ιιε το ανθρω
πάκι που σώνει την οvο
ηημένη τοu, αξίnς 20. 
COO δρχ. μόνο 10.000 
δΡΧ. f1ιλούντοι και rε
χοριοτό . Τηλ. 6919-802, 
Γιάννης, μόνο Δευτέοο, 
Τρίτη, Τετάρτη 9-Ι 
(nοω() και Τετάρτη ππό
''ειιμο. 

ΟΣΟ I ΕΧΗ[ Atari Ηοιιιe 
Coιηputers ~αι ενδιαφέ
Ρεστε νιο τις Cartridqι 
Pac-r-ιan και l•lissi1e 
Coπ~and στην τιμή των 
7.000 δρχ . και τις δύο 
τηλε<ι~οινl\οτε στο 8161-
7 41 , nοναν u~της. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι ή ΜiΤΑΛΛΑΣ
ΣΟΝΤΑΙ joysticks με βι
Βλίο νια το BBC όπως 
(ητούνται πολιό τεύχη 
τοu Acorn-User n1aqazi
ne. Τηλ. 8025-897, Αν
τώνης . 

ΠΟΛΕΙΤ/\1 Atari-800 σε 
όοιστη κατάσταση μοζ ι 
με κασεtόφωνο 1010 και 
ιιε πολλά προγpόμμοτα 

(μαθήματn-παιχνίδιο). 
Τηλ. 647 1-069. 

ΠΩΛfΠΑΙ ZX-Sρecιruιη 
ρ1ΙJS και ZX-Spcc ιruιη 
4ΒΚ αμετοχεlριοτος με 
εγγύηση και ευκολLες 
πληρwιιής . Τηλ. '>240-
986 , κ. 1\nιιήτpι)ς. 

ΠΟΛΟΥΝΤ/\1 9 κασέτες νια 
το Atn ι·i video coιnpυter 
sys tem μέσο στο κοιιτ ί 
τους μ ε το npοσnέκ τους 
η κοθε ιι ιο ιιε τσ πιο 
θρυλικό παιχνίδια όπως 
11i ss Pac -Na η, Ρσc -Nan, 
Kσ nqaroo, Defendeι·, 
Supeι·ι•ιan και ~ιόφοσο 
άλλα. Τηλ . 9517-874, 
11πόμπης Ψάλτης . 

ΠΟJΙΕΙ1ΑΙ Spcctrunι 48J< 
ομεταχε lοιο1.ο σε σuιιφt
ροuοο τιμή. Τηλ. 764Ζ-
967 . 

!Ί~ΤΜΛΑΗΟΝΤΛΙ ή ΓΙΩ
ΛΟΥ'ΗΑΙ nρογρόι ιιJaτα γιο: 
σ) Τ Ι -99/4Α, β) ORJC
Afi.ΙOS. Ποικιλία. Ζητεl
οτε καtόλονο . Τηλ. 
4636-622, Ζι\οης , Αθήνα, 
Αpιστάτοιι 52. Cπτόλοι•ιοc, 
θεο/νίκη, ιι-ι λ. 742-691; 
θανόσης. 

ΠΟΛΕJ1ΑΙ /X-Spectr~m 
σχεδόν αμεταχείριστος 
σε τιμή ευκαιρίας . [η ί
σης 7X-Interface Ι και 
Ι 14 icrodriνe εντελώς 
αuετοχείοιοτα. Τηλ. 
7711-951. 

ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ή ΝΗΜ/\Α~
ΣΟΝΤΙ\1 nρovoόuuατa νιο 
Commodore-6~ και ZX
Sρecιrunι. Επlοης πω
λούνται ποονράιι υατο 
νια Coιn1110dare, Vic-20 , 
ΡΠ 2001, 3fi00 και 80CC. 
Τηλ . 061/326-135, Βασί
λης ή 061/321-155, Τά
κης . 

ΠΩΛ[ ΙτΑ I CoιMιodore 'I i c-
20 καινούριο, από Δ. 
Γερμανία ι 2 παιχνίδια 
δι:ιpο . Τιμή λογική . Τηλ . 
8838-627, κάθε υέοο 
10-2 π .ι ι. και 7-10 ιι.μ. 

ΠΩΛΕ11ΑΙ Oric Atnιos 
σχεδόν καινούριος. Τι
μή 30.000 δρχ. Τηλ. 

6448-120 , κ. Κώστα. 

• 



fiOf,(!!AI !ntct·facl! Krf11-
StM νιο 7χ- Sι•ι•< t rιι11 
2. 500 δρχ. Ι π ίση ζ K<Jσi
το μr. τα τtσ•ρσ κολιiιε
ρα προγρόι ΙΙΙnτσ ιου 1984 
ΙΙόνο SOO Ι>r>χ . 1 η λ . 
2519-61!5, κ. Κ~ΙΟΗΙ. 

ΊΩΛUΤΑΙ ή ΑΙΗΜΛΛηF

τ~Ι κασtια 1? rιuιχνι-
5ιt.ίν νια ιο 7X-Spι•ctYUM 
'6-481 . 11 I'<Ιflt • σοέ τα 
r.εριέχΗ το r.(r\<. ιιοιχ
•ιίδιο ( S.1bt c ~ιvΗ. Jet
~l·rι, Scut..ι ~~ Vl', llιt·

rier Attιc~, Huntlιbatk, 
tlιιq~y. Αιιr-Αι.ιc, Ι·Ι..ι
ι·a~~. Ζtρ-L,ιμ, Ι t·ed, 
Ga!axiaιt 1ιlω·ιοΥο;) Hll 

100 ι ίζι: ι 900 tισχ. ή 700 
δρχ. το fvιι rιοιχvίδι. 
'fttόρxouv ακόιr<J Ι 00 Ηιtο
yοόμιΙΟ rα ι ιιιι rt ι ώv . τ η λ . 
&921-~31 , Ι οrινόr>ηι .. 

οοr,ιιτΑΙ SΙιt•ctrΙΙ•·• 4ρr. 
~ε !nLerf~CP-1 κuι M•
crodrive, οuοιοσιικd 
καινούριο Κ<ΙΙ πολύ ηοο
σενμtνο, μσ(ί ιιι: ι σ κσ-
1 ·τεpα πpονιχιμιισrιι ι

οαοιιονύν νιο 1-!tcrι•dι·i
ΊH •οι παιχν(διιι: Τrιλ. 
ι]13-4!>4. 

ΠΩΛΟΥ~fΛΙ ΓΙ 59, ΙΗ'tιl 
tcr PC-900C, t ι ο ιι1α 
~οονοόιιιιοτο σι ισίπι, 
"<Jth/Ut ιlιt i~!. Bu< ness 
Dec <ιοnς, Ι!ιΒλίο ιrιc 
Texa' ν ι ο · ιλήοη •.οrονό
ηση κο ι πrιη. 11 t:r\ r oon 
μovr\ ιιι nλή()οζ fιοιιιο 
,pαγρύμιΙο ι α ( W1t·k boo • • 
Sc-ur-c('book) ΙΙολλt~ uaν· 
νηιικlς tόpιες ~οι Οερ
μ ι r.ό χορι ι. Όλο ιιοζί 
4~.οοο δnχ. Τηλ. 3218-
688, ώρι ς γpα•Jε (ου. 

~ΟΛΟΥ~ Ι Λ! ιφονaόιιιΙστο 
νιο τον /Χ ·Specιrιιιn οιιc 
το κολι!rtοο ιηι, αvoιxlc 
100 δρχ. το tνο , κοΕ)::ιc 
και joysttι:k ν ι ο Spe· 
ctruιιι σι άpιοtΙΙ κcηό
στοση οι 11ολύ λονική 
rιμή. Τηλ. 6Rr7 818, 
Γιώργος. 

ΠΟΛΟΥΝΤΑ! κασέτες 
Specιru~ 16Κ και 48r 
όπuς: Hobb i τ Jι• ι seι 
~ltlly, AtiC·Λ'ΛC, 1ιlull 
και πολλά άλλα, κοΟώς 
και σο3οι>ό ·ιοιχνιδια 
όΗως: VU-C,ι 1 c 0 i rtrn11 
και άλλο. Τηλ. 8010-
939, Γιώργος, ή 7749-
681, Σέργιος, κοθηιιι:ρι
νtς 5 και μετά rκιός 
;\ευτέpαc. 

Π•~Ε:ΤΛΙ ZX·Spectrum 
4r< 2~.σοο δρχ. Lιδικό 
•ι ιννελμοιι<ό πληκτnο
λό··:ιο dktronιcs 11.000 
δρ:•. Ειδικό κιιαειοο.ι
νο νιο coιrputι'l' οιιειο
χείοιοτο SAΙJYn 9.000 
δμy . Πολλό nοονιιόιιιιο 
ιο κοι util ilirς (ι·.λ 
ληνικό. f1 i Qht ς iιιιu 1 a 
tion κ.λπ.} 3.000 δρχ. 
Ολα μο(ί 45.000 δρχ. 

Τηλ . (031) 223-881 
9εσ'νίrη, Γιώργο. 

llOΛ(IJAI Atat·ι (νιdea
'lδme) . 6 ιιηνών σε σοι
στrι (Otdo rnση με δύο 
χειριστήρια (joysιick), 
ιροοοδοτικό και ιιιο f:Ο
οέτο σε πολύ κολ~ τιμή. 
ίηλ. 8224-848, Γpηγόpη~ 

QΟΛΕ Ι ΤΑ! υιιολον ισ ιι\ι: 
Apple !I, Auιoplus 4RK 
μνήμη, δύο disl drivcs, 
DOS 3.3, 11on i lor ΙJνC, 
Paddles, \'idex Video
terrι Uppι>r/Loι~er Ca se, 
CP /Μ systl'm c;ιι·d, Prirι
ter card and p.-ιηtcr 
Epson !\Χ 80 FT I I I . 
1χεδόν σιιεταχείριστοc 
και ιιε πpαγpαμμοτο PFS 
File και Report και 
Wot·dstar Hordprocesςoι·. 
Τηλ. 3223 557. r. Δοuσ
κίδης. 

ΠΟΛΕιτΙΙΙ Cσιrιιοιlιιτ·c 'lic-
20 κοινοιίrηο από 1\. 
Γ εpιιοvίο • 2 παιχvίδιιι 
δώρο. Τιιιι\ λογική. Τηλ. 
8838-627, κόUε μtσα 
11-2 π.μ. και 7-10 ιι.u. 

ΠΟΛΟΥΙΗΑΙ ι\ Α\ ΤΜΛΑ}
ΣΟ'ΗΛΙ nό~ από 70 
rιaιχνίδιο γιο ZX-5P<'C tι·uιι1 
16Κ ή 48i<. Ανοφέpω εν
δεικ•ικό μερικό (Jet 
Seι ~Jilly, r~uqsy, Co- . 
~nιic Carga, Αι ic-At.κ, 
Hobbit, Sabr·e ~ΙιιΗ, V~-
1yalla, Mr. Wimpy, Scu
bα Diνe, Αnι Attack, 
Hunchback, Cηu~ic lqg, 
TPrrordactil κ.λη.). 
Το κόΟε παιχνίδι κοστί
(ει 200 δρχ. το ένα, το 
δύο 270. το τρίο 340 
κ.~π. ανά 70 δρχ. το 
ιισιχνίδι (η κασέτα δι
'ιό μου}. Προοοοpό ra 
12 παιχνίδια (μια νεμ,;
τη κασέτα) 900 δοχ. 
Τηλ. 6923-773, ΒανvέλrΙr. 

ΠΩΛfΙΤΑ 1 P ι·int.er Se1· 
kσsha GP-SOS. ειδικό 
vισ SpectrυM, ταχιίτητα 
40 cps, μήτρα εκτύπωσης 
9Χ9, κονονικό χαρτί 13 
cn, fricticn-traction. 
'(χει χσnσιuοποιηθεt 
ιιόνσ νιο μισό ρολό 
χαρτί και πωλείται λόνu 
ονοσόc μεγάλου ε~τυηω
τή. Μαζί του 3 ·ιpaγpόμ
ιΙατο εηε(εpγοσίος κει
μένων (στο Αvνλι~ό. Ελ
ληνικό, Γαλλικό) και 2 
αρχείων. όλο με δuναιό
τητο μετaτσοπής νιο nιi
c rodr· i νe. Δυνατότητα 
σuνερναοίας no ονταλ· 
λογή παιχνιδιών (100 
npογpι\~ιμοτο) . τ η λ. 
3621-850 (8.30-15.30). 
κ διάμεση και 6426-656 
( 19.00-22. 00). 

110Λ[Ι1Α! τJ-99/4Α ενός 
ιιηνός. fλόχιστn ιιετο
χειpισιιένο. Νοζ( με ιον 
cαnputer δίνοντσι και 
ένα ~dule παιχνίδι 
(Λtt~ck), ένα ιιιοdιιle 
νια ασχείο (Prrsonal 
Pecσrd Keepinq), οι 
ελληνικοί χορακιήρεc, 
11 ιο κοοέτο μαθηματικά. 
ιο κcιλώδιο ούvδεοr1ς ιι r 
r.nσετόφwνο και το Βι 
·λίο της Basic. Τιμ~ 
rιικοιpίος. Τηλ. 9236-
1'18. 

ΠΟΛLΙΤΑΙ ο Slηclair ZM
Spcctruπ 48Κ σε άριστη 
r.ατάυιοσr μαζί υε 150 
και πλέον προγpάμμαr<J. 
Λrκτόr. κάθε έλεvχο~. 
Ίιιονράμματα nwλούvτοι 
και r.εχωσιστό. Τηλ. 
'>130 ~91, Γιι:ΙΡVΟC . κu
oU-Jc μι.σr11ιέριο. 

ΓΙΑ τον TI-9<J/4A t'ωλεί
τ ι ι: 1) Κασέτα με 10 
ιrονpαιιιιa το ν ι σ εξάσκηση 
nτον προvσαιιματ:ισιιό Τ.:. 
rxιrnded Basic και ~ι
J1λιcιροκι (50 σελ.) με 
or•nv ίει; r.αι 9 ,pόοΟετα 
1 ~tιn~s. ?) Καυέτο ιιε 
Ι'nαιδεuτικό προσχολικό 
ι• ιογρnιιιΙατο. 3) Επιπλέον 
1110 ·ιρονι>άιιιιοτσ (ιιοιχνί 
~ιο, ι κιιιηδειιιικά και 
λ ι ι rουσvιι~ιν) οε κασέτεr 
κrι δισκέτες, ανά τρία 1 
rfσσεJΊQ ur κάθε ΙΙιο. lι 
τήοτε κοιάλοvο. Τηλ. 
Ι' >18-975, Γιύργος, κοΟι
ι•εnινtc. 

ΠΟΛ(1ΤΑΙ Apρle lle με 
64Κ, κάστα 80 χοpοκτή~ν 
Lλληνικό, 2 μονάδες δι· 
σκετών και contro11er . 
r~tU'!Wtι\ Λpple Oot Na
tι ix και Oupi Control-
1 er·, οθόνη App 1 e mon ι trr 
rιι, Βάση οθόνης, όλα 
3Χεbόν aμετοχείpιοιa. 
Ιιιιrιρόσθετο, ια λειτουr
"ικό σuστ~μοτα Oos και 
UCSO·P μι. Pascal, πολΜ 
ιlλλα προγpόμμοτ:α ι.οι 
nλι\οηc ΒιΒλιονρα~lο. 
Τ•ιλ. 6!>31-541, κ. Νικο
λοπούλου, ~μ .ιι. -I 0μ .μ. 

Π 1Λ(JτΑΙ H-<J9/4A • 
τ'>QΦοl\στικό + PAL ''.odu
lator • καλώδιο κοσετο
cι><•νοιι • (χ ten ted βa s i c 

όλα το αντ (οτοιχα m<~
""•Ιls • καινούριο fxpa~ 
s iorι 8οχ • καινούριο 
;J;>K C<Ιrd ~ δύο έ~τpα 
ΒιΒλiα νια το ΤΙ + 
~ofl>~a re. Όλα ~ιαζ ι 
ι, ο. οοο δ οχ. ή χωσ ιστό. 
Ιηλ. 9568-921, 4117-928, 
9598-179. 

--------------------------~------------------------------------------------------------ · ----------------------------u 



ZX-SPECTRUM 

SOΠWARE 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

KINOYMENON ΣΧΕΔΙΟΝ ΜΕ 

ΤΟ ΛΕΙJΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΚΟΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 

(ΠΑΝΟ ΑΠΟ 1700 BYfES) ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗJΑ ΜΕΧΡΙ 40 ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΙΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ 

FILL SCROlL ORAN lfASf.SLOW). RECAlL COLOR CINE. « λπ 

ltfλNETAI ΜΕ ANtiKATABOΛH ΜΟΝΟ 995 ΔΡΧ 

zxson 
ΑΙΓΑΙΟΥ 75, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 551 33, ΤΗΛ .: 435.395 θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τώρα και 

στα Ελληνικό 

το βιβΛiο 

τοu Α. Pennell 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΖΧ MICRODRIVE 

ιχιι ιόοιΙ ΟΟΦiJvιιο και τόσο nολλά nαροδιiγμοΙΟ nou 10 
KOVOI.>V ιξi<ΧΙU χρηοιμο, τόσο γιο 10 νεοφιρμiνο στη 
BASIC, άο<ι κο ι γιο τον έμπειρο nρσyρσμμοηστι\. 

ΑΠΑΡΛΙτtΙΤΟ ΣΕ ΚΑθΕ ΚΑΤΟΧΟ SPECTRUM 
ΕrιιμiΛrια ίwδοσης: Γ. Φολδομή~, ΔιnΛ. Ι:ΜΠ. 

M .Sc. 

Θu το βριiτe or όλο το Compuιer Shops και ιιδικό 
βιβλιοιιωλεiο KENTPIKH ΔΙΑθΕΣΗ: 

MICROPOLIS, Στοuρvάρσ 9, Τηλ. 3633357 

120 PtXH 

ΚΗΦΙΣΙΑ 
Magnet Computer Shop 

fiMEΣ ΠΟΥ MAΓNHfiZOYN 

• COMPυtERS BBC·B, OL, SPECTRAVIOEO, ELECTRON, 
COMMOOORE, SPECTRUM +, ORΙC, BIT 90. 
• DISK DRIVES: CUMMANA 1 00 Κ Δρχ. 45.000 
jyιo BBC I UOM·EPSON 649 Κ Δρχ. 57.000 
• MONITORS • PRINTERS: SANYO, EPSON, SEIKOSHA. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ • ΣΥΟΧΟΣ ΜΛΣ 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ 

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΙΑ νιο .t.cς Γλwοοcς. Μοβημοηκο. tuοικη. Χημcιο 

r λn ως rοι δημιοuρyιος οnοιουδηnοιt ιcor ot 
onoιoδηnorc ΜΑθΗΜΑ 

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜλlΑ ιι6"ο yιο μοθηιcς 6ημοιικοu Ιχολειοu (σΙ ο 
tλληνιrο ιοι οιο Ayyλιro) 

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑIΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΙΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μηιρωο μοθηιων, 

Εnε(cρyοοιο ιειμtνοu. 
Μιοθοδοοιο, Λοyιοrιjριο, 

Αποθήκη • λn 
lo προyράμμοιο ιρεχοuν ot βθC, Οι, APPL(. ELECIRON, 
SPECTRAVIOEO, COMMOOORE, SPEC IRUM. 

Moθ~uoro Γλ~σσος BΛsic 
κ~ .. αιας 213, (ιιπορι•ό Ktnρo SEE & SHOP 11\λ. : 8088 sοι. 

~ COMPUTERSHOP 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

8 ZX-SPECTRUM t 18.500 προw/Λή και 3 
δόσοc; 6 .500 δρχ . 

8 ΖΧ SPECTRUM 13.000 προw/Λη ιcοι 3 δόσειc; 
s.ooo δρχ. 
8 ΖΧ INTERFACE 1 & MICRODRIVE 10.000 
nροιc/Λη ιcαι 3 δόσιιc; 5.000 δρχ. 
8 MONΙTORS SANYO DM 2112 9.500 nροw/Λη 
και 4 δόσεις 4 .250 δρχ . 
8 SEIKOSHA GP-50 10.000 προw/Λή και 2 
δόσεις 5.000 δρχ. 

8 DPL 2.000 SOUND INYERFACE yια ΖΧ 
SPECτRUM. 2 .500 δρχ. 
8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτ17.0ΜΕΝΟ JOYSτtCK 
INTERFACE yιο ΖΧ SPECτRUM 4.000δρχ. 

ΑΚΟΜΑ ~ 
ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 1 
3oc; όροφος Τηλ.: 5240986 
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ι . HA·ΩDI ι (Ε.ΛSΥ WORD PROCESSDιG) 
2. ΕΑΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΙαΗΡΕΣ (S()Π) 
3. 111RBO BASIC ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΙ(Ο MANUAL 
4. ΟδΗΠΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ FUNCriON KEYS 
6. ΚΑΡΤ Α ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

( .. cornrnodore 
COMPUTER 



το nλnκφολόyιο του πολu mo ακριβού QL 
και το προσόρμοσε σrο πετυχημένο SPECΊ'RUM 

Σωστό τοποθεu ιμtνα, εργονομικό σχεδιασμένα πλήκτρα σας 
δiνονν την γρήγορη aνταπόκριση ποu λείπει στο κλασσικό 

πληκτρολόγιο του SPECτRUM και σας λύvει τα χέρια 
γιό σοβαρές εΦaρμογές, όπως η επεξεργασία κειμένου, 

γιό πιο άνετο προγραμμa11σμό και πιο aπολαυστικό παιγνίδια 
χωρίς χειριστήριο χάρις στα πλήκτρα που δεν κολλάνε, 

ακόμη και μετά ιδιαίτερα σκληρή χρήση. 

Δεν χρειάzετaι va σας πούμε όΌ συνδέεται με όλα τα 
περιφερειακά χωρίς καμιά προσαρμογή. 

και Φυσικά δέχεται όλσ το προγράμματα του SPECτRUM . 
• 
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ΜΕ ΚΑθΕ ΑΓΟΡΑ 
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ΤΟ ~-- - -i ! --~ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ 

MICRO: 

1. 1ΉΝ ΚΑΛ YrEPH ΠΜΗ 1ΉΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

2. ΕΓΓΥΗΣΗ 1ΉΣ ΕΙΠΣΗΜΗΣ 
ΑΝrΙΠΡΟΣQΠΕΙΑΣ 

3. 6 1ΈΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟδΙΚΟΥ 
ΠΟΥ lUABAZE1Έ ΤΩΡΑ 



, , 
αuτη η καρτα 

την καλύrερη 
, 

nμn 

της αγοράς! 
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Ελάτε στο ~ . , , 
μ αuτn την καρτα 

και αγοράστε: 
Micros καt περtφερεtακά 
στην καλύrερη τtμή 

της αγοράς 
., 


