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Atrafdo por um bem produzido a ntincio

da Bytex Eietronica Inddstria e Gom£rcio

Ltda., que prometia uma interface para

transformer a Praxis 20 OU ET 50 da Olivetti

em impressors para o TK9QX, num momerr-

to de distragio, ac red]tando ainda que todo$

deveriam ser honestos, interesse-Kne pelo pe-

rif^nco,

Oirigi-me entao ao eoncession&rio Qhvet-

ti desta cidade (Vaseoncellos Si Rtemensch-

neider Ltda,, iocalizado & Rua Dr. Bozano,

890 x ioja 2), sendo atendido pelo vendedor

de nome German, que afirmou \A ter comer

d-alizado diversas interfaces, e que as mes-

mas estavam trabalhando serm problemas;

resolvi fazer o pedido ao prego de CzS 4 mil

e 700 (em tres vezes, sem acr^scimo), Como
ainda nao passu fa uma n^quina e o prepo

nessa Ioja era exorbitant^, fui comprar a

referida em outre lugar.

De posse da sonhada Praxis 20, somente

apds manuse^-la descobri que £ fr^giL fenta

e obsolete (a minha j£ apresenta profundos

sinais de desgaste nos eixos-guias do carro

impress or).

Compa reci novamente ao coneessionSrio,

e tive a primeira surpresa desagrad^vei, o

prego da interface estava CzS 6 mil e 400,

estavam me cobrando a margem de lucro

que teriam ao vender a maquina). No dia

combinado para retir£-la, com a interface in*

corporada, fui gentilmente informado que

por ser recem-chegado a cidade meu cr^dito

nao fora aprovado.
Ofendido com a atitude do vendedor

,

pensei em desistir. Mas, como possuo um ra-

zo^vel poder de compra, cancalei o pedrdo a

crSdito, pagando £ vista atravGs do cheque

n P 443223, Bradesco desta praga, Pronto,

mars um incauto da malandragem eletrftnica

ecabava de ser apanhado Observagao: com
desconto, paguei Cz$ 5 mil e 626, cfe, NF
6610.

No dia nove de abnl F retirei a "innpresso-

ra", Ao sair da ioja, olhei a grama uerdinha

da praga em frants ^ mesma e me deu um es-

tranho apetite . . , n§o compreendi por qu§.

Ao tentar ligar a "impressora" ao micro, en*

tendi o motive do apetite. . . onde estava o

cabO?
De volta ^ Ioja, o vendedor teve a cara-ds-

pau de informar que o cabo deveria ser com-

prado em um outro lugar qualquer, forne*

cendo alguns enderegos ds cabeiros.

Acabei como naquele comercial da Micro

Shop, publicado em antigas MS, "Seduzido

e abandonado", na chiwa, com um pacote

de dar mveja a todos os ministros do Sarney.

Dessa forma, contactei todos os enderegos

fornecidos pelo vendedor, descobri ndo,

pois, mats quatro vftimas que haviam cafdo

no mesmo golpe, de que, para se Jigar a cuja,

^ preciso outra interface (???) que atguem,

nao $&i onde, fabrica.

Resolvi apelar para interurbanos, liguei

para a Bytex Eletrdnica Industria e Corner-

cio Ltd a. e mais uma centena de fornecedo-

res de perif^ricos para micros. Depois de ter

gasto aproximadamente CzS 2 mil em tele-

fonemas, ningu^m tern, njngu^m viu, nin*

gu^m conhece. . * O t^enteo da Bytex que
atendeu ao telefone, assim como nas outras

empresas, nao soube explicar a pinagem que
aparece com nomenclatura diferente no ma-

nual da interface e do manual do TK90X
(Pinos 1, 11, 10, 13 e 32).

No entanto, na p^gina quatro do manual

da interface, item 3.1, est^escrito que pode-

ra ser ligada a quatquer computador que
possua um conector paralelo para \ mpresso-

ra tipo Centronics, No manual do TK90X,
item 26 — perif^ricos/lmpressora — "o

TK90X pode ser acoplado a uma impressora

paralela padrao Centronics ou. . e a pina-

gem (DO, D1, D2. * , D7) ^ comum aos dois

equipamentosj acho estranho, mats uma in-

terface para cornpatiblizar algo totalmente

compat fvel entre si (informagio do tficnico

da referida empresa pelo telefone).

Caso eu esteja errado, o que est^ escmo
nao £ vSlido, isto se realmente necessita

de interface compafibilizadora de compat f-

veis; os srs. Diretores ou Propriet^rios da By-

tex devgm, no mfnimo, uma explicagao. As-

sim, deixo aqui o meu repudio e a minha in-

satisfagao. Meu enderego ^ Rua Duque de

Caxias, 1820 — Conj. Duque de Caxias, apt.

204/ L 2 , CEP 971 00
Adroaldo Marcante
(Santa Maria - RJ)
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MOUSE E PAD

Adquiri h£ um ano um Expert da Gradi-

ents e atd hoje (devtdo a falta de tempo) nao
domino ainda uma grande parte das possibi-

lidades do processamervto dessa fabulosa

mtfquina.

Sou assinante da MICRO SISTEMAS eas-

sim parabenizo toda a equip© por e$ta publi-

ca^ao, que atende a todos os usu£rios da mi-

crocompiitadores pessoais.

ContudOj gostaria de que em breve os co-

laboradores da revista escrevessem artigos

tdcnicos sobre o uso do mouse atravGs do co-

mando PAD, Case alguma pessoa, leitore

desta seipao, puder me dar maiores dicas,

ficaria muito agradecfdo*. Meu enderepo 3

Rua 83 n? 55 - Setor Sul, CEP 74000.
Carlos Eduardo B. -da Costa
(Gotania — GO)

PROMOQAO GAMA
SOFTWARE

Conform e promoqao divulgada anterior-

mente, A Gama Software Sistemas e Equipa-
memos Ltda, Caixa Postal 94368, CEP
26800, ofereceu a seus cf(antes atravfcs da
MICRO SISTEMAS (n? 67) uma assinatura

da revista para os dez primeiros pedidos de
nossos produtos anunciados naquela edicao.

A seguir, divulgamos a rel&clo complete dos
ganhadores:

Carlos Jos4 Villas Boas {Porto Alegre —
RS); Jos6 Ary Blanco de Carvalho {Rio de
Janeiro — RJ); Ulisses Rosa Bonetti {Vila

Velha — ES); Josg Roberto Oeisim (S_ Rita

do Passo Quatro — SP); Eduardo Hoy {Porto
Alegre); Milton Kondo (Sorocaba — SP);

Antoniel de Oliveira (Sao Paulo — SP); Fl£-

vio de Araujo Ferraz {Jacaref — SP); Jose
Eduardo P. de Mello (Mairingue — SP);

© Jonas Codeiro {Join villa — SC).

Gama Software Sistemas e Eauipamentos
Ltda. (Tres Rios - RJ)

BASIC NO TRS-80,
APPLE E PC

Sou um usudrio dos equipamentos da li-

nha Apple, e lendo o art [go BASIC no TRS-
80, Apple e PC", de Jo§o Henrique Volpini
Matto s, pubi icado em MS n9 66, mais precL
samente na parte em que o autor analisa o
Applesoft BASIC, onde ele afirma que esse

micro "n£o dispcSe de atribulqao MID$",
presumo que algudm cometeu um engano,
ou eu o interpretei mal?

Na duvida, estou escrevendo a MICRO
SISTEMAS solicitando maiores esclarecl-

mentos, pois, desde quando comprel meu
computador, uso essa instrucao sem proble-
mas. E inclusive, semanas atr&s enviei um
programinha para a Secao Dicas, no qual uti-

fizo a instruqao MID$.
Hildemar Miranda Sousa
(Recife - PE}

Prezado HUdemar, enviamos sue duvida
ao J. H . Volpini Mattes, autor do referido a r-

tigo, que nos remeteu a seguinte resposta:

"Com refagSo d$ duviefes de a/guns fet to-

res, com comer) tarios sobre o nosso artigo

"BASIC no TRS-80
,
Apple e PC ", temos as

eeguintes observagoes a fazer;

a) a respeito da duvida de HiIdemar Mi-
randa Sousa, confirmo que o BASIC do
Apple nHo possui a atribuigao M!D$, que 4
uma coisa compfetamente diferente da fun-
gao MfD$. Esta ultima, sim , o Apple possui.

Qtto is to, vamos fen far desfazer essa confu-
sao com a(guns exempios:

fungeo M!D$

1QA$= "ABCDEF"

20 BS = MfDS (A$f2f3) — retorna a subs-
tring da varidvei A$ que comepa
no segundo caractere e tern tr4s

caracteres de comprimento.
30 PRINT BS
e o resu/tado no vfdeo serd: BCD.

atrihuicao MID$

10A$= "ABCDEF "

20 8$ = "EDC

"

30 MfD$ (A$,2,3) - B$ - substitut os tr§$

caracteres a partir do
segundo caractere da
string A $ pels 8$.

40 PRINT A$
e o resu/tado serd: AEDCEF>

b) Com relapao 4 carta do Claudio Mar-
ques Dieoffa, editada nesta Segao no ntime-

ro SB, creio que ele e-stefa certo. A ultima
versao do ZBAS1C que possuo (comprei o
original hd carce de dois anosj 4 a 2.2, e car-

tamente j4 safram versms mats modemas,
como aiids menciono no artigo. in fedzmeri-
ts a grana nao dd para comprar todas as ver-

soes que sao publhadas.
Joao Henrique Volpini Mattos (Niter6t — RJ!

M& AGRADECE

muio tempo que leio MICRO SISTE-
MAS e garanto que foi atrav6s desta tlo hem
conceituada revista que pude desvendar to-

dos os misterios do meu tao estimado rrti-

crocomputador. SO sinto pelo seu espa^o,
que ^ pouco; sugiro que MS vire um livro

men sal {exagerado, nao?!).
Eu © meu equipamento (possuo um

TK90X) agradecemos de cora^ao a todas
as pessoas que se dedicam em fazer da MS
uma revista objetiva, simples e, acima de
tudo, Humana,

Faeo votos de que a qualidade melhore
cada vez mais

r
senao o que seria de n6s, po-

bres usu^r^os desinformados.
Daixo um abra^o para o Nelson N. S,

Samos e para o Alvaro F. F. Borja r com os
quais aprendi muito- Aproveitando o espa-
go, pe^o tamb^m algumas informaqoes a
cerca de como fundar um clube; e quem pu-
der me ajudar, desde j^ r

agradego. Rua Ar-
naido M. Dovat, apt. 302/bL 330, Floresta
CEP 89200.
Giancarlo J. dos Santos (Joinville - SC) ^
SOS AOS LEfTORES Mf

Sou um principiante na ^rea de informati-

ca e estou fazendo um curso de COBOL,
Dess a forma, gostaria de algumas informa-
poes do uso dessa linguagem em micros pes-
soais, como TK 2000, Dismac e Apple, Car-

tas para Caixa Postal 60315 — CEP 06799.
Jos£ Roberto de Souza (Sao Paulo — SP)

Caros teltores de MS, estou desenvolven-
do um sistema de control© de estoque, e no
entente encontrei alguma dificuldade em
tratar os registros com campos num^ricos
(utilizer as instrupoes MK|$, MKS$ t

MKD$ r
CVS, CVI, CV1 }. Mas, na hora de

consultar os registros, noto que os va lores
{campos num&ricos) sao djferentes daque-
les que grav&i com o PUT#1, A versa© do
meu Expert fi 1,1

.

A Irteratura sobre essa atividade ainda 6
muito pobre, e isto torna a ertapao de siste-

mas fenta e desestimulante. Assim sendo, ca-
so vocSs tenham um exemplo de gravapao,
consufta e cancelamento de registros com
tamanho fixo, e puderem me aturar, dis-

ponho-me a trocar id£ias sobre sistemas, tais

como mala direta (em fita); credi^rio (em
disco); e estoque (em disco). Meu enderepo
£ Rua Joao Zaneoga, 169/403, CEP 91040,

Emo Edson Garcia (Porto Alegre — RS)

correspondEncia

Gostaria de trocar programas ou id^ias

sobre a I in ha Apple. J£ estou conhecendo
bastante o BASIC Apple, faltando apenas
macetes, que colocaremos em discussao.
Rua Carlos Maron, Ediffcio Quinta do Par-

que, 1202, CEP 40000.
Ivan Souza Guerra Lima
(Salvador - BA)

Gostaria de receber dicas sobre o MSX.
Sou tniciante e preciso ampltar meu n (vet

de informapao. Quem quiser escrever, por
favor, remeta cartas para Rua 20, 63 apt.

302, conjunto ITAS, CEP 69000.
Carlos Maximiliano Ft. Esieves
(Manaus — AM)

Desejo receber informspdes de clubes,

corresponder-me com grupos ou simples-
mente trocar id^ias com companheiros usu4-

rtos do Commodoro — 64, VIC-20, PET-64,
Plus-4/16 etc. 0 enderepo para correspon-
dencla e: Rua Adolfo Stedile, 52, Bom Reti-

ro, CEP 80000.
Luiz Gustavo Cabral
(Curitiba — PR)

Tenho os micros das linhas Apple, CP
400, CP 200, TK90X e TK 2000 e gostaria
de trocar softwares e informapoes sobre tais
equipamentos. Possuo tamb4m uma 6tima
colepao de programas. Cartas para Conj.
I.A.P I Ediffcio 9/811, Sao Cristbvao
CEP 30000.
Sergio Felippe

( Belo Horizonte — MG)

Gostaria de entrar em contato com usu^-
rios da llnha TRS-80 Color. Possuo v^rios
programas para 16 Kb. Caixa Postal 7100
CEP 40000.
Leonardo Qpitz
(Salvador — BA)

Solicito aos leitores de MS, que gostam
de hardware e software, para entrar em con-
tato comigo atrav^s do enderepo, Rua Cel.
Jonas G, Gonzaga, 665-f, CEP 15860.
Milton Tony Miyatake
ObirS — SP)

Gostaria de trocar correspondence com
usu^rios de micros eompatfveis com ZX
Spectrum. Cartas para Rua das Pintanguei-
ras, 122, Jardim Santo Andre, CEP 09000.
Carlos A lberto Escorcio Junior
(Santo Andr4 — SP)

AI6! Applemanfacos de todo o Brasil, a
partir d© agora o Apple Adventuring Club
amplia seu limit© a nfvel nacional, Qualquer
informaqao, entre em contato com o Gene-
ral Custer e Mac Bros atravGs do endereqo:
Rua Raimundo Correia, 96, Sao Pedro, CEP
30330.
Apple Adventuring Club
(Belo Horizonte — MG)

Os sorteados deste mes, que rece-

berao uma assinatura anual da revis-

ta MICRO SISTEMAS, sao Roberto
Tiezmann, Sio Leopoldo - RS f e
Orlando Fonseca, Rio de Janeiro —
RJ.

Envio sua correspondencia para: ATI —
Andlfee, Teleprocessamento e Informatics
Editor© Ltda., Av. President© Wilson, 165/
gr. 1210, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP
20030, Sag;ao C artas/Redagao
MICRO SISTEMAS.
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Nesta segunda li^ao, o autor ensina os varios tipos de intera^oes

entre bits, mostrando como elas atuam sobre as proje$oes de figuras.

Animacao grafica

no TK90X
^Claudio Bittencourt __ _

Q uando dizemos que projetamos unr modelo sobre

um arquivo, seja este de imagens ou auxiliar, nao sig-

nifies que os bits do modelo irao simplesmente subs-

tituir os do arquivo. Isso pode atd ocorrer, e se for o

caso ser& identifioado pela sigla SUBS, mas outros tres lipos de

interagoes sao tamb£m possiveis: as classicas operagdes XOR,
AND e OR do Assembler Z80, A tabela a seguir apresenta os

resultados dessas interagoes.

D XOR 0 * t> 0 AffD 0 - 0 0 OR 0 = 0 0 SUES Q - 0

0 XOR 1 \ 0 APSE) T = 0 0 OR r - l 0 SUES |
E= 0

1 XOR 0 = I 1 AMD 0 * 0 1 OR 0 = 1 1 SUES 0 =
1

1 XOR t - D '1 AMD \ - ( 1 OR T = 1 3 SUES 1
-

3

te, a interagao SUBS dispensa o uso de arquivos auxiliar es
s
sim-

plificando o loop de programagao mostrado na ligao I, “Ani-

magao gmflca no TK90X’ 1

,
publicada em MS n9 68.

No caso de uma frgura que se desloca na tela, 6 preciso que

os modelos tenham uma margem em branco (bits apagados)

com largura minima iguai ao passo, a fim de que uma projegao

substitua inteiramente os bits acesos da projegao anterior (veja

a seguir). Se isso nao ocorrer, ser3 necessario apagar uma pro-

jegao antes do langamento da projegao seguinte sobre o arqui-

vo de imagens, provocando aquele efeito indesejavel que idem

tificamos sob o name de “piscamento*
5

na ligao anterior.

Observe que as tres interagoes classicas independem da or-

dem em que os operandos sao considerados pois“0 interagao 1

-I interagao 0”. Tal nao ocorre, no entauto, em SUBS, razao

pela qual a ordem deve ser espedficada. No nosso caso sertf

sempre “bit do modelo SUBS bit de destino”.

Cada tipo de interagao tem as suas vantagens e desvanta-

gens, devendo o programador escolher aquele que meihor re-

solva os pioblemas propostos,

A seguir estudaremos as interagoes segundo o aspecto vi-

sual, que 6 de fato o que interessa.

INTERAGAO SUBS

Passj- horliiant-il——*-|
|

*

^ 1
T

INTERAGAO XOR

Na interagao XOR, que 6 iguai a instrugao PRINT do

BASIC na condigao OVER 1, ocorre o seguinte efeito visual:

Essa interagao* que 6 iguai a instrugao PRINT do BASIC na

condigao OVER 0, destrdi localmente a paisagem de fundo

(veja a seguir), razao pela qual s6 pode ser usada na ausencia de

paisagem.

Em vista dessa caracterfstica e do fato de que uma projegao

pode ser langada sobre a anterior substituindo-a completamen-

As principals caracteristicas dessa interagao sao:

• A figura do modelo projetado 6 sempre visivel, qualquer

que seja o fundo, embora sofra distorgoes e as vezes fique

quase irreconhecivel;

• O fundo pode ser integralmente recuperado numa segunda
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interagao XOR do mesmo modelo e na mesrna posigao (veja

a seguir), dispensando o uso do arquivo de paisagens.

Agora veja a seqiiencia das operagbes e o resultado final:

Primeira operagao:

0 emprego dessa interagao dupla para movimentar figuras

massivas nao £ recomend^vel, devido ao “piscamento” e as dis-

torgdes que provoca* Figuras vazadas, como no exempio ante-

rior, fleam transparentes ao fundo, o que tambdm nao £ conve-

niente, Apenas figuras delgadas (ex.: projdteis), deslocando-se

em grandes passos (8 bitspor exempio) sao aceitaveis.

A grande aplicagao da interagao XOR dupla £ no movimento
de cursores em programas utilitarios, pelo fato de tornar esses

programas mais simples e menores, dispensando os arquivos

auxiliares, e por nunca esconder o cursor do usudrio.

INTERAgAO OR

0 que a interagao OR (sem similar no BASIC) faz 6 colocar

no arquivo os bits acesos do modelo, sem apagar os que la

e$tavam t Veja o efeito visual a seguir:

OR

A interagao OR nao permite o auto-apagamento como
SUBS, nem a recuperagao simples da paisagem como XOR, ra-

zao pela qual impOe-se o uso de arquivos auxiliares.

Outra caracteristica de OR e que os modelos vazados ficam

transparentes ao fundo, mas esse problema tern uma solugao

elegante com a combinagao de OR e da interagao AND, que
veremos agora.

INTERAGAO AND

Tambern sem similar no BASIC, AND provoca o apagamen-
to dos bits acesos da paisagem que nao coincidam com os bits

acesos do modelo. Veja o efeito:

Ahto

Obs + : a linha pontilhada e apenas para melhor entendimento

do leitor, nao fazenda parte do resultado da interagao,

A combinagao de AND e OR permite montar modelos va-

zados sem que a figura fique transpa rente a paisagem de fundo.

Para isso £ necessario que se use uma “mascara” para cada mo-
deio, que nada mais £ do que um modelo auxiliar, Veja a se-

guir a mdscara para o modelo de um anel:

Com uma elegancia dessas, £ evidente que voce nao vai

dispensar o uso dos arquivos auxiliares. O de paisagens e o de

trabaiho, peio menos.

No proximo numero, apresentaremos as rotinas que irn-

plementam todos esses tipos de projegoes de modelos sob re

arquivos. At£ la.

m

Claudio de Freitas B r Bittencourt d formado em engenharia metalurgica
e Professor de p6sgraduagao em engenharia nuclear do IMFr Institute

Mfhtar de Pngenharia, no Rio de Janeiro,

NO DARK
com

NO I3I?I=AK

NAO FIQUE SEM ENERGIA

INCOMEX S/A
Rua Sao Luiz Gonzaga 556 Sao Cristovao

(021) 284-3822 CEP 20910 Rio de Janeiro RJ

Micro-nobreaks 0 Nobreaks.

Micro estabilizadores e Estabilizedores.

Buffer

Chaveador E let ro nice para CPU's x impressors(s),

Mdveis para Inform^tica.

Iluminagao de Emergencia: varios modelos.

Monitor de Linha EIA-RS 232-C e Ponta

de Prova Digital pare Manutengao/Producao,
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Sem duvida, a parte mais util da ROM para quern programa em Assembler
sao as rotinas que manipulam o formato dos dados. Veja neste artigo

onde elas estao, como se organizam e o modo certo de utiliza-las.

UsandoaROM
do CP500

Pierre Levelle

E
m 1977, foi langado nos Estados Uni-

dos pels Tandy Radio Shack Corpora-

tion um microcomputador movido pe-

lo microprocessador Zilog Z80, novinho em
folha na epoca.

0 ponto mais complexo deste micro era

ju stamen I e a ROM de 12 Kb com um inter-

pretador BASIC,, esciito por Paul Allen e Bill

Gates da Microsoft, para o microprocessador

Intel 8080. Esse cxcelente interpretador foi

apenas superfitialmente rnexido para apro-

veitar algumas das novas mstrugoes do Z80,

mas sem chegat a iisar os registros alternati-

ves, e integrado num sistema operational,

concebido poi Randy Cook, para trabalhar

sem on com unidades de disco.

Tecnicamente esse sistema era superior ao

CP/M, mas como estava preso a uma certa ar-

quitetura e nao podia ser facilmente implan-

tado em outros computadores, ele nao teve a

mesma repercussao. O trrnnfo do mais burro.

Sei do que estou falando, pois reescrevi o CP/
M pelo prazer, porem reescrever o TRSDQS
serjia uma tarefa bem mais demorada.

Ja em 1980, foi langado o modelo I II com
varias meihoxias, em particular uma ROM am-
pliada para 14 Kb; e no ano seguinte o CP 500
com ROM de 16 Kb, na qua! os ultimos 2 Kb
podem sex chaveados entre dois estados pela

instrugfo IN A, (GF4h) para apresentat o Lo-

gotipo da Prologica e armazenar o monitor.

Alem dessa novidade, as diferengas slo mini-

mas,

Afora o livro da Editete
[lCP 500 Micro-

computador, Operate e Linguagem BASIC”
s

que apresenta algumas informagoes basicas so-

bre a ROM que nao irei repetir aqui, tambem
encontramos as publicagdes "Pathways
Through the ROM”, de George Blank; “TRS-
80 Assembly Language Made Simple”, de Ear-

les McCaul; e sobretudo "Mod III ROM Com-

mented”, da Soft Sector Marketing, que ex-

plica byte por byte o que a ROM tern.

Existem na memoria tres tipos de rotinas:

entrada e saida; manipulagoes de dados; e in-

terpret ador BASIC.
Neste artigo vou me concentrar nas rotinas

que permitem manipular os varies formates

de dados, que sao a parte mais util da ROM
para o programador Assembler. Assim, parto

do pressuposto de que o leitor ja conhece o
uso das rotinas de entrada e sa/da, descritas

no capitulo 12 do livro da Editele, e de que

somente especialistas podem ter interesse no
funtionam exito detalhado do interpretador.

Responder aos anseios desses especialistas nao

caberia nos limites destas paginas.

FORMATOS NUMfiRlCOS

As rotinas do BASIC residente perm item

manipular quatro tipos de dados; inteiros de

16 bits(%), reais de 32 bils{l), reais de 64

bits(# e cadeias de ate 255 caracteres($<). As
manipulagoes se fazem nos tres registros de

ponto flutuante de oito bytes cada um
,
que

estao nos enderegos 411Dh4!24h, 4127h-
412Eh e 414Ah-4151h (todos os numeros ter-

ra inados com h sao byte $ ou enderegos era he-

xadecimal neste texto). SepaTei com pontos
os bytes dos numeros compridos para facili-

tar. Cuidado com a ordem Idgica 123. . . e a

ordem fisica . . 321, pois nessa dasse de mi-

croprocessador os dados estao em memdria na

ordem inverstt da ordem logica.

Os dots bytes em 4GAFh e 4OB0h contro-

lam o tipo dos dados que estao nos dois pri-

nteiros registros, contendo o valor 02h para

um inteiro, G3h para uma cadeia, 04h para um
real de 32 bits e 08h para um real de 64 bits.

0 formato de um numero inteiro deveser
familiar para um programador Assembler: by-

te de menor peso antes do byte de major pe-

so, e complementagao a dois paia os numeros
negativos,

O formato de um numero real e bem mais

complexo. Tecnicamente esse formato se cha-

ma "exponential base 2, mantissa normaliza-

da, expoente em excess-128”. Os quatro bytes

1234 (que estao na memoria na ordem 4321}
content

:

Byte 1: Expoente. Se tiver 80h, significa

zero- Slh significa um, r . e se tiver FFh signi-

fica -1-127, Caso seja 7Fh, significa —L . . e no
caso de OOh significa -128.

Byte 2: Seu bit de mais alto peso (bit 7) £

o sinal do numero, Se for zero, o numero e

positivo ou nulo, e se for um e negativo. A
mantissa e um numero entre 0,5 (decimal) e

0,9999999... que e a soma de algumas das

quantidades 1/2, 1/4, 1/8 etc. Como 1/2 esta

sempre presente, ele nao e representado, sen-

do implicito. Assim 1/4 e o bit 6 deste byte,

1/8 o bit 5, 1/16 o bit 4,. , , ate o bit 0 do
byte 4 que vale 1/16.777.216.

Um numero N e entao o produto de tres

quantidades: o sinal; a mantissa (compreendi-

da entre 0,5 e 0,99999999. . eo expoente,

dois a potencia, algo entre -128 e +127.
Como exempio, o numero 1 e +0,5 *(2 a

poteneia 1), portanto:

• Sinal = positive . Bit 7 do byte 2 e zero;

• Mantissa = 0,5. Como 1 /2 e implfcito, by-

tes 234 = OOOOOOh ;

e

• Expoente = 1 ,
codificado 81 h.

Entao 1,0 sera 81 .00.00.OOh, araiazenado

como 00 .00,00.8 1 h. Oihe o conteudo dos

quatro bytes em 1604h-1607h: constante 1,0

e usada pela fungao Arcotangente,

Do mesmo modo, 0,25 sera 00,00.00.7Fh
(em 158Fh>, PI/2 ser£ DB.0F.49. 81h (em
158Bh) e 2*PI sera DA.0F.49.83h (em
15A4h). Repare que os expoente s diferem de
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2 e que 2*pl esta arredondado paia baixo, en-

quanto PI/2 esta anedondado paia cima.

Quern achou que PI deye ser 82.49.OF.DAh

(na ordem 1234 dos bytes) passou no teste e

82.49.OF.DBh tambem vale.

O formato ^precisao dupla” tem oito by-

tes. Os quatro primeiros slo usados da mesma
maneira que o formato “precisao simples" e

os quatro ultimos bytes sao uma extensao da

mantissa.

Para os interessados, PI em precisao du-

pla e (na ordem 12345678 dos bytes, contra-

ria a ordem de armazenamento em memoria) o

numero 82.49.OF.DA.A2.21.68.C2 e os dois

bits seguimes sao zeros. Na listagem anexa es-

tao incluidas algumas constantes importantes,

const™Idas a partir da tabela 2 do anexo A de

qualquer um dos tres livros de Donald Knuth,
4tTbe Art of Computer Programming”, os uni-

ces liwos que faria questao de levai comigo

para a famosa ilha desert a.

FUNGOES DISPONlVEIS NA ROM

Entrada e saida - estao documentadas no

manual do CP 500, permitindo ier o teclado,

escrever no video e na impressora, e controlar

o gravador cassete, No manual do sistema ope-

rational estao documentadas as fungoes de en-

trada e saida em disco.

Entrada e saida de numeros em ponto flu-

tuante — a rotina essendal e QINPUT(lBB3h)
que so funciona se a memoria estiver conveni-

entemente inicializada pelo txecho entre “INI-

GO” e "DEMO” na listagem. Essa rotina

mostra o caractere um espago, e espera

por uma cadeia ntimerica de ate 240 caracte-

res. Como ela deixa HL apontando para o by-

te anterior a cadeia e ja que o que realmente

interessa e o numero em ponto flutuante, ela

e normalmente seguida de INC HL e de uma
chamada a BINSTR (0E6Ch) que converte

essa cadeia na menor representagio possfvel

em FPAl
;
inteiro se possfvel, senao real sim-

ples, senao real duplo,

A rotina inversa e STRBIN (OFBDh) que

converte o conteudo de PTA1 em uma cadeia

que comega em 4130b e acaba com um zero.

E possfvel eoloeax um valor especial em "A"
e chamar FORBIN (OFBEh, o byte seguinte)

para ter uma saida formatada. Veja a listagem

com as rotinas da ROM.
Depois temos as rotinas de movimentagao

e mudanga de tipo dos dados, que trabalham

entre FPAl, FPA2, os registros BCDE e a

pilha.

Em seguida temos as rotinas matematicas

simples, as quatro operagoes e a comparagao

nos tres tipos: inteiro, real simples e real do-

plo.

E por fim temos as fungoes matematicas,

somente em real simples: ABS, 1NT, FIX,

SON, SIN, COS, TAN, ATN, EXP, LOG,
XtoY, SQR, RANDOM c RND, Se precisai de

outras fungoes como Arcoseno etc., entao

deve ser usado o apendice E (fungoes deriva-

das) do manual do CP 500. Se for necessario

obter resultados em precisao dupla, devem en-

tao ser usadas as fungoes da ROM para conse-

guir o resuitado aptoximado que sera utilizado

como ponto de part id a de uma operagao ma-

tematica que permila obter a precisao deseja-

da. Se alguem tjver interesse, posso publicar

como isto pode ser feito.

ESTROTURA DA LISTAGEM

A listagem contem quatro partes:

* uma lista, na ordem de enderegos, das fun-

goes mais uteis da ROM;
* uma lista de constantes uteis, em precisao

dupla, ja na ordem de armazenamemo na

memoria;
* uma rotina de injciaiizagao da RAM, que

deve ser executada no infeio de qualquer

programs que usa as rotinas da ROM nao

documentadas pela Editele, para coloca-

tes em condigdes de uso; e

* enfim, um curto programa de demonstra-

gao que recede um numero em ponto flu-

tuante do teclado e mostra o seu logaritmo

decimal.

Nao e necessario copiar toda a listagem do

programa, mas apenas as partes uteis, isto e, as

declaragoes usadas pela rotina de inicMizagao

e pelo programa propriamente dito. Aficcio-

nados da programagao em Assembler, chegou

a sua vez de jogar!

P/erre Jean Laveiie 6 Engenheiro formedo pela

Escale Nationaie Suppdrieure d'Electronique,

d'lnformat/que et d'Hidraulique de Toulouse
e Doutor em Maternities {extensao em In for

mitied) pe/e Universidade de Toulouse. Panto
da Cooperaqao Tecmca Francesa e Professor

Adjunto da COPPE/UFRJ, Laveile trade Iha
atua/mente na Equipe de Bedes Locals do
Departamento de Processamento de Dados da
EMBRATEL

f tendo sido, inclusive, Arquiteto
da Rede Ctranda.

Rotinas da ROM
00010 ;

00020 i

00030 :

00040
00050 ;

00060 :

00070 ;

oooeo ;

00000 :

00100 ;

00110 ;

00120 t

00130 t

00140
;

00150 ;

00160 ;

demon st. racao de uso daa rotinas da roai do cp-500
inpresaora t ionics con tipeqraf

ORG S0Q0H ; valor superior a 520OH

- d&vido ao uho da meama area de scoria "debug" e

por uma rotina de amtilio a diviaao nao a* posstvel uaar
o "debug" do aistewa para depurar um programa que usa
a divisao, aeja expli citamente seja nas funeoea chacadaa.

os dados em maiusculaa sao neceoaarios ao montador
os dadoa em minusoulos sao apenas com«ntarioa
os noEaes usados agui foram escolhidos para :

- respeitar o liaite de seis caracteres
- refletir o wovimento de direita para eaquerda :

xxxyyv » o lugar xkk recetre o v^lor eat yyy

as rotinas agem aobr-e dados en precisao a imp lea
{memos ends expl ici tamente indicado)

uso -dos registros
para inteiros - h

lint) 1

ou : d

reaia simples : b
tagl} c

d

- byte maia a ignif icativo
byte wenos eignificativo

= byte maid e ignif icativo
- byte nenos signifisgtivo

« expoente
“ byte maiB b rgnif neat ivo
- byte intermediario
= byte menos significativo

notacao : {hi 3 guer dizer
dado a po tit ado pelo conteudo do par h~l ,

rotinas uteis.

00170
00180
00190
00200
00210
00220
00230
00240
00250
00260
0027-0

00280
00290
00300
00310
00320
00330
00340
00350
00360
00370
00380 RESET SftU

00390 KBCHAR 8QU
00400 UDC8AR ECU
00410 PRCHAR EQU
00420 KBLINE EQU
00430 KBWAIT EQU
00440 RSRCV EOU
00450 SSTX EOU
00460 RSINIT EQU
00470 HELAV ECU
00480 INITIO 8GU
00490 ROUTE EOU
00500 VDCLS ECU
00510 RANDOM EOU
00520 PRSCN E0U
005 30 CSOFF ECU

per erden de endereeo

OOOOH
0028H
0033H
0033H
004 OH
0049H
0050H
0055H
005AH
0060H
0069H
006CH
01C9H
01D3H
01D9H
OlFSH

res-eta o aisteea
ler um caractere
mostra um caractere
imprime um caractere
ler uma linba
espera um caractere
recebs um car. da rs
emite um car. na rs
inicialixa a rs-232
eypero um tempo
reanitia os drivers
modifies as e/S
limpa a tela

sement" cam reg. "r"
imprime toda a tela
desliga o k7

i ver edi t ele

.

i ver editele.
; ver edi tele

-

i ver editele.
: ver editele.
; ver editele.
; ver editele,
: ver editele.
; ver editele

.

: ver editele.
; ver editele.
: ver editele,
j ver editele

-

;
inicializa

: ver editele.
f ver editele-

00540 VDL1NE EQU 021BH ; ver editele. mostra uma linha
00550 CS IN EQU 023513 ; ver editele- le um car ; do k?
00560 CSOUT ECU 02G4K :: ver editele, eecreve um car no k7
00570 CSHHR EOU 0 28 713 } ver editele. grava prefixo no k7
00580 KBBRK EQU 02SDH ;

: ver editele, testa tecla break
00590 CSH1N E{JU 0296H ; ver editele. le pretiTsu do k7

00600 CLKON EQU 0298H ; i
ver editele, liga o relogio

00610 CLKOFF EQU 02ALH
;
ver editele. desliga o relogio

00620 RDADDR EQU 031 4 H i;
hi <“ dois bytes endereco do k7

00630 DSFCHR EQU 032AH : mostra car. em "a" se dtf for 0

00640 CRTOUT EQU 033AK ;: come vdebar
,
mas nao nuda de.

00650 KBDSCN EQU 035BH ; como 002bh h preserve de.

00660 LPNCHR EQU 0 39 CH ;: imprime “a" na impressora.
00670 j

atualiza "nuicar" , USA ee p hi

00680 L PSTAT EQU Q44BH :;
testa a lmpresaora

00690 3 jp i..,, ae pronta
00700 jp nz,.. . se ocupada

-

00710 GETSTB EQU 05D9H ; {hi) recebe ate (b) car. dig it ados
00720 - depois "a" contem o ultimo car. -

00730 - Odh se "enter" ou Qlh se "break"
00 740 ADD05 EQU 0708E3

;f fpal <“ fpal * 0.5
00750 ADDH L EQU 0 7QBH fpal O Chi } + fpal
00760 SUBHL EQU 0710H fpal O (hi) - fpal
00770 SUB EQU Q713H fpal <- bede - fpal
00780 ADD EQU 0716H fpal < m bede * fpal
00790 SGLUM EQU 07F8B ' 1.0 em prectsao eimplea
00800 LHfl EQU 0S09H fpal O logantmo natural (fpal)
00810 MULLN2 EQU 0841H fpal <- fpal * log (2)

00820 MUL EQU GB47H fpal <= bede * fpal
00830 DIVIO EQU 0 8 9 7 B fpal < fpal / 10,0
00840 D1V EQU 08A2H fpal <- bede / fpal
00050 HULLO EQU 093EH fpal <- fpal * 10.0
00860 PRAIA EQU 0964H fpal (sgl> <" byte em "a"

00870 ABS EQU 0977331 fpal <= valor absolute de fpal
0Q8S0 nao muda ntfl
00890 ROSIT1 EQU 097BH ; fas fpal positive
00900 SGN EQU 098AH I fpal < sinal de fpal

00910 result ado inteiro
00920 SINAL EQU 0994H ; obtem sinal de fpel
00930 - aegurr de jp p, . . . se >0
00940 SPFPAl EQU 09A4H t pilha <- fpal (prec. simples)
00950 - preaerva be e hi . mas mexe de
00960 • - bede <- real simples da pilha :

00970 j apenas pop be . pop de

.

00980 FPA1HL EQU 09B1H ; fpal < real simples (hi)

00990 FPBCDE EQU 09B4H i fpal O real simples em beds

01000 ;
- nao altera ntf

01010 BCDEFP EQU 09BFH r bede <- real simples em fpal
01020 BCDEHL EQU 09C2H ; bede <- real simples (hi)

01030 HLFPA1 EQU D9CBH i real simples (hi) O fpal
01040 MODEHL EQU 09D2B : move (ntfl) bytes, (de) < (hi)

01050 MOHLDE EQU 09D3B ; move (ntfl) bytes, (hi) (de)
0106O HAHLDE EQU 09D6H : move (a) bytes de (de) para (hi)
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USANDO A ROM DO CP 500

01070 MBHLDE EQU
oioeo FP1FP2 EQU
01090 FP2FF1 E3U
ouoo CHP EQU
OHIO i

01120 1

01130 j

01140 1NTCMP EQU
01150 i

01160 ;

01170 ;

onao DELCMP EQU
01190
01200 ;

01210 J

01220 cm EQU
01230 j

01240 j

01250 INTHI. EQU
01260 SET!NT EQU
01270 C3NG EQU
01280 I

01290 CDBt EQU
01300

;

01310 SETDBL EQU
01320 SETBCL EQU
01330 FIX EQU
01340 TUT EQU
01350 l

01360
01370 IMTSUB EQU
01380 IMTADD EQU
01390 INTMUL EQU
01400 DBLSUB EQU
01410 DBLADD EQU
01420 DBLMUL EQU
01430 D&L10 EQU
01440 SGL10 EQU
01450 DBLD10 EQU
01460 DBLDI0 EQU
01470 DBLH10 E£U
1460 DBLSTR EQU

01490 ;

01500 j

01510 BINSTR EQU
01520 *

01530 j

01540 STRBIN EQU
01550
01565 i

01570 3TREOR EQU
01580 ;

01590 j

01600 I

01610 f

01620 j

01630
01640 J

D9D7H
09F40
09FCK
OftOCH

0A39H

Oa78H

GA7FH

OA9AH
0A9DH
0AB1H

OADBH

QAEC0
OAEFH
QB26H
OB37H

OBC7H
&BDZK
OBE20
OC70H
DC77H
0DA1H
0DD4H
OD-DSH
&DDCR
QDE50
QE4DH
0E65H

OE6CH

QFBDH

OFBEH

f fflove (b) by t ft a de (de) para (hi)
: fpal O fpa2 de acordo com ntfl
j fpa2 < fpal de acordo com ntfl
; compare fpal e bcde
n <- -1 KG) ee fpal < bcde
a <- 0 (»0) as fpal * bcde
a < +1 (>P) ae fpal > bgde
t compara hi e de
a < -1 (<0> se hi < de
a <- 0 (-0) se hi - de
a <- +1 (>0) se hi > de
; compara fpa2 e fpal
a O -1 { CO ) ae f pa2 < fpal
a < 0 (-0) se fpa2 - fpal
a <- +1 <>0) se f pa2 > fpal
i converts fpal para inteiro,
- nt f 2 <- 2
- ee eetouro r meneagem "ov"

.

i fpal - hi e faa fpal inteiro
; ntfl <= 2, tipo inteirn.
convert e fpal para real simp-lea.

- ntfl o 4.

; converte fpal para real duple.
- ntfl <« 3.

: ntfl O 8. tipo real duple.
I ntfl < 4. tipo real simples.
! fpal o parte inteira de fpal
; fpal <- maiar inteiro em fpal
result ado inteiro ee < 32767
aenao real simples

; hi < de - hi (inteiros)
i hi o de + hi Unteicoa)
E hi O de * hi (inteiros)
i fpal <- fpal - fpa2 (reals dupl.)
! fpal <- fpal + fpa2 (reals dupl.}
i fpal < fpal * fpa2 (reals dupl.)
i 10.0 en precisao dupla
: 10 J en precisao simples
; fpal 4= fpal / 10.0 dupla prec,
; fpal O fpal J fpa2 dupla prec.
; fpal <• fpal * 10,0 dupla prec
; fpal <- string (hi)

.

” string temlnado por OOh
resultadlo em precisao dupla.
; fpal <- string (hi)

.

mimer o em fpal, atualiza ntfl
de acordo com o gue consegui-
; string "bufstr " <- (fpal)
deixa o string terminado por 00h
e hi apontando para o inicio dele
; string "bufstr* O fpal form-atado
antes dessa chanada, incializar abc:
a : OOh * see formatacao especial

81h “ formate exponencial
84h • slnal apes o numero
8Sh - sinal antes do numero
90h - $ antes do numero
aOh * antes do numero

0 1.650 j cOh * colocar a eada 3 alge.
01660 f ( pods misturar os tipoa com "-or" )

01670 ; b i nun. de alge. a esq. do ponto -2
Q16B0

; C : num. de slge. a dir. do ponto tl
D3L11Q EGtl1 1364K ; 1.0 e +10 precisao dupla
DBL115 EfiU 1 36CH i 1.0 e +15 preciaao dupla
DBL116 EQU 1374H ; 1.0 e +16 precisao dupla
D3 LOS EOU 137CH s 0.5 precisao dupla
SGL05 EQU 1 3Q0H 2 O.S precisao simples
T3B1016 EQU 1384K ; 10.0 e+16 preciH&o dupla
SO 1016 EQU 1 388t3 ; 10,0 e+16 precisao simples
SQR EQU 13E7H ; fpal O rai? quadrada de fpal
BCPOFP EQU 13E7H « fpal 4" hede a potencia fpal
EXP EQU 1439H j fpal <- e a potencia fp#l
END EQU 1 4C9R ; fpal <- rnd (fpal)
RWDINT EQU 14CCH : entrada : hi <- numero 1... 32767

result ado em fpal (real simples)
i usar "cint" depoia.

result ado final em hi.
14F0H ; fpal <- rnd (05 prec. Simples

01690
01700
Q1710
01720
01730
01740
01750
01760
01770
01780
01790
O1B00
01810
01620
01830
01640
01850
01360
01870
OIMO
01390
01900

RND0 EQU
; trigonometria
COS EQU

: arguments em radlanes, result, reals sg)

sm
TAN
ATM
BEADY

EQU
EQU
BQU
EQU

01910 QXUPUT EQU
01920 ;

01930 t

01940 RST10H EQU
01950 i

01960 INDEHt EQU
01970 INTDIU EQU
01980 RST20H EQU
01990 ;

1541H
15470
15A8B
15BDH
1A19H
1BB3K

1E5AH
2490H
Z5D9H

02000
02010
02020
02030
02040 HLOEDE EQU 25F7H
02050 HLANDE EQU 25FDH
02060
02070

outlin EQU 2SA7H

02030 DATE EQU 30330
02090 TIME EQU 3036K
2100

O2110
SETCAS EQU J042H

02120
02130

t areas da ram usadas

02140 L1MPAG EQU 4029H
02150 TRSDOS EQU 4Q2DH
0 2160 3EMEN2 EQU 40908
02170 CARLIN EQU 409BK
02160
02190

DTE EQU 4C9CH

fpal < coseno (fpal)
; fpal <• aeno (fpal)
i fpal <- taneente (fpal)
; fpal 4* arcotangents (fpal)
; ver editele. (jump) volta ao basic
; ace it a l dado numerico em (inbupt)
~ deixa hi apontando 1 byte antes
da area onde esta J a Cideia.
; usar "call" du "rst I8h"
- compare "hi" e "de" fazenda hl-cie
; de (inteiro) O string (hi).
: fpal <- de / hi
; usar "call" ou "rst 20h"
- teste fpal. seguir de s

se contem ua string
se conten urn inteiro

- se contem urn real simples
. se contem urn real duplo
hi or de
hi and de
(hi) e seguintes na tela

ate f encontrar um aero.
: ver editele. fornece a data
f ver ^ditsle. fornece a hora
i: ver editele. escolhe veloc. do h7

quanta s linhas ja r tern nesta pag.
onde pular para voltar ao sistema
semen t-e auxiliar para rnd
quantos car. ja' tern nest a linha
orienta a entrada e asida,
as -1 : cassette

3P
JD Hr . ,

JP po.

.

jp nc ,

.

: hi <*

I hi <=
: manda

02200
02210
02220
02230
02240
02250
02260
02270
02230
02290
02300
02310
02320
02330
02340
02350
02360
02370
02380
02390
02400
02410
02420
02430
02440
02450
02460
02470
024 BO
02490

INBUPT EQU
SEMENT EQU
SIT FI EQU

SITF2 EQU
FPAl EQU
2 notacao :

; end ere co
: 411c
s 4lld
; 411e
} 411 f

; 4120
; 4121
; 4122
( 4123
; 4124
: 4125

FPA2 EQU

40A7H
40AAR
40AEK

40B0R
411DH

xx*
msb
lab
sxp
int
agl

dbl

int

Isb
met

4127H

’ se 0 t video
- se +1 : imprsssora
; apgntador para o buffer de entrada
! trea bytea ssmente da funcao rnd
i tips do dadn no fpal
02”int 03*Btring 04=sgl 08»dbl
I tipo do dado no fpa2
; scumulador de ponto flutuanfe # 1

nao usado
usado
byte mais significative (e ainal)
byts menos sign! ficat ivo
expoente
inteiro
single ; real simples
double : real dupla

agl dbl
area de trabalho

lsb
XXX
Xft*

XXX
lsb
XXX XX*
neb mab
exp exp

copia do Hinal

! segundo acumulador.
02500

; endereco int agl dbl
02510 : 4126 area de trabalho
02520 : 4127 lsb lsb lsb
02530 ; 412B mab XXx **X
02540 ; 4129 msb x*x
02550 412a exp ***
02560 ; 412b XXX
025 70 ; 412c XXX
02560 i 412d msb
02590 i 41 Ze exp
02600 : 4 1 2 f copia do sinal
02610 BUFSTR EQU 41300 i 26 bytes para receber urn a cadet, a
02620 FPA3 EQU 4, 14AH ; ate 1 4151h incluido
02630
02640 ; algumae const antes
02650 1

02660 SC L 106 DEFB OOOH ; um milhao em. precisao simples
02670 DEFB 024B
02680 DEFB Q74K
02690 DEFB 094H

f
expoente

02700
02710 : um bon exercicio e‘ tentar reconatru ir esaa constants j

02720 ; 1.000 ,000 e' 10 e+6 ou (5 e+&) Vezes (2 e+6>

.

02730 ; 5 e+6 e" 15625 ou 3d:09 em hexadec ima 1

.

02740 : 3d09 m bihario e f 11 .1101.0000.1001 com 14 bits.
02750 ; eliminar o bit de alto peso (implicito)
02760

; suhstltuir ssas bit por zero (sinal posit ivo)
02770 i completer a dire its com zeros
027BO ; ler en hexa da eaguerda para a direita -

02790 p 0111,0100.0010.0100... 7424h 11 schout

!

02800 ; expoente " 80h + 6 (de 2 e+6> + 14 'bits usados)
02310 i

02820 DEL PI DEFB 0C2B i pi em precisao dupla
03830 DEFB 0580 ; 3 . 141592653589793236482^43383279.

.

02340 DEFB 021H
02850 DEFB 0A2H
02860 SGLPI DEFB ODAH E pi em precisao simples
02870 DEFB OOF0
02880 DEFB 0490
02390 DEFB 0820 f eXpcentE
0 2900 1

02910 ELGRA DEFB 0C8H ; pi / 180 * um grau em radiance
02920 DEFB 0E9H i 0.017453292519943295769236907684.

.

02930 DEFB 094H
02940 DEFB 0120
02950 SGLGRA DEFB 0 358
02960 DEra OFAH
02970 DEFB 00 EH
02980 DEFB O7B0 t expeente
02990 [

03000 DBL1LD DEFB 0710 i 1 7 leg natural (10)
03010 DEFB 0280 i 0 . 434294481903251827651128918916.

.

03020 DEFB 037H
03030 DEFB OA90
03040 SGULD DEFB OD80 E 1 / log natural (10)
03050 DEFB 0580 3 precLflao simples
03060 DEFB 05EH
03070 DEFB 0 7FH ; expoente
03030 j

0 3090 DELL 10 DEFB OACH * lag natural (10)
03100 DEFB 0A8H E 2 . 3 0 2 58 5092994 045684 017 991 4 54684 1 .

03110 DEFB OAA0
03120 DEFB ODDH
03130 SGLHO DEFB O8D0 ; em precisao simples
03140 DEFB 05DH
03150 DEFB 0130
03160 DEFB 082H

i expoente
03170
03180 UMDR2 DEFB OF30 t 1 / rais guadrada de 2
03190 DEFB 0040 ; 0.7071067811865,..
03200 DEFB 0350
03210 DEFB 080R ; expoente
03220
03230 HEHCP5 DEFB 0000 ;

- 0,S
0 3240 DEFB OOOH
03250 DEFB 0800 ; olheia o aina 1

03260 DEFB 08 OH ; expoente
03270 \

03280 M32768 DEFB OOOH S -32768
03290 DEFB 0000
03300 DEFB 080H E negative
03310 DEFB OAO0 ; expoente
03320 ;
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03330 SGLL2 DEES 0188 ; log (2) 04050 LD HL .AREA ; area para receber strings
03340 DEFB 072H f 0.6931 4 7180559945 30 94 172 32 121458-

.

04060 LD (HL) .
'

; para control ar a area de entrada
03350 DEFB 0 31

H

04070 INC HL
03 360 DEFB 0808 j expoente 04080 ,LD (HL)

P
0

03370 04090 INC HL
03380 SGL1L2 DEFB 0 3BH : 1 / log (2) 04100 LD (HL) ,

* ,

*

03300 DEFB OAAtt ; 1.44269504088996340 735992460 1 00 1 .

.

04110 INC HL
0 3400 DEFB 038H * 04120. LD (INBUPT) ,HL
03410 DEFB oaiH ; expoente 04130 LD B T 28 i 28 vezes
03420 04140 LD C.0C3H ; cod jl go *3ump"
03430 1 lata dos endereros uteia agrup&dos de undo logieo 04150 LD DE , 01 2DH ; se erro. mostrar "13"

03440 04160 LD HL.4152H ; a partir dai
03450 converBoes 04170 INICIA LD (HL) ,C

03460 cint 0a7 f convene para inteiro 04100 INC HL
0 3470 cang Oabl converte para precisao simples 04190 LD (HL) t E
03480 cdbl Oadb convert© para precisao dupla 04200 INC HL
03490 fix 0b26 “trunca" fpal 04210 LD (HL) , D

03500 04220 INC HL
03510 miner ico <= string 04230 DJN2 INICIA
03520 binstr Qe6c 04240 LD (HL) ,C i se erro do doa
03530 dblstr 0e65 04250 INC HL
03540 indehl le5a 04260 LD (HL) , 7BH ; ir em 427bh
03550 04270 INC HL
03560 String <- numerics 04280 LD m) f 42K
03570 strbin Of bd 04290 INC HL
03580 atr for Ofbe 04 300 LD B. 20 ? 20 vesee
03590 04310 LD C.DC9H ; return
03600 argumentos inteiros { -32768. . .+32767) 04320 INICIB LD (HL) * C
03610 intadd 0bd2 hi O de + hi 04330 INC KL
03620 intaub Dbc7 hi <> de - hi 04340 INC HL
03630 intnul Obf 2 hi <- de * hi 04350 INC HL
03640 intdiv 2490 hi <- de / hi 04360 DJNZ INICIB
03650 intern? 0a39 compare hi e de f<0,-0 + >0> 04370 CALL 1BBFH : acaba as iniqializaooes
0 3660 04300 ueixd a piiim nu lid da meoioria
03670 argumentos em precisao simples (- 1.7 E+38... +1.7 E+38) 04 390 CALL VDCLS
03680 add 0716 fpal <- bcde + fpal 04400 ;

- limpa a tela
0 3690 sub 0 713 fpal bcde - fpal 04410 t

03700 mill 0847 fpal 4- bcde * fpal 04420 : aqui cemece a demonstracao
03710 div 08a 2 fpal <- bcde 7 fpal 04430 ;

03720 cmp OsOc compare fpal e bcde C<0„”0,>0) 04440 DEMO LD HL.PEfiG ; per gunta
03730 sgn 09 8a ainal 04450 CALL OUTLIN ; mostra na tela
03 740 int 0b37 parte inteira 04460 CALL 0INPUT ! ler ro numero e mnetra^lo na tela
03750 aba 0977 valor absolute 04470 INC HL ; compenflacao obr lgatgr ia
03760 egr 13e7 rail quadrada 04400 CALL BINSTR : converts para real ea fpal
03770 rnd 14c9 valor aleatoric 04490 CALL AB5 ; elimina valores negatives
03780 log 0809 logaritroo natural (base e) 04500 CALL CSNG : converte para real simples
03790 exp 1439 potencia de e 04510 CALL LOG : convert e para log natural
03800

;
bcpofp 13f 7 fpal <* bcde a potencia fpal 04520 CALL SPFPA1 ; pilha <- fpal

03810 sen 1547 eenn 04530 LD HL,SGLL10 1 log 10
03820 COS 1541 coseno 04540 CALL FPA1HL : fpal <> (hi)
03830 tan 15a8 tangents 04550 POP BC ; bcde <* topo da pilha
03840 atn 15bd arcotangent* 04 560 POP DE
03850 04570 CALL DIV ; fpal < bcde / fpal
03860 argumentos em precisao dupla (16 algs. signif icati vos) 04580 CALL BTRBIN r converts para algo legivel
03870 dbladd 0c77 fpal < fpal + f pa2 04590 LD HL.RESP ; mensagem reaposta
03880 dblsub 0c7Q fpal 4- fpal - fpa2 04600 CALL OUTLIN
03890 dbljBul Odal fpal <* fpal * f pa2 04610 LD HL.BUFSTR ; result ado esta 1 aaui
03900 dbldiv 0de5 fpal 4- fpal / f pa

2

04620 CALL OUTLIN E moetra o reaultado
0 3910 dblctnp 0a78 compare fpa2 e fpal £<0,*0,>0) 04630 OP TPSDOS ; vclta para o dos
03920 04640 ;

03930 exemplo de use : 04650 BERG DEFN ' ENTRE CON UM NUMERO CUALOUEtl
03940 ler uo nuiero real e mostrar seu logaritmo base 10 04660 DEFB OOH ; fim da oedema
0 3950 04670 j

03960 micro ld HL , 0 2 2 EH ; refaa o endereco de "break" 04680 RESP DEFM '0 LOGARITMO DECIMAL E
1

03970 LD (4204K) ,HL 04690 DEFB 27H : acento
03980 LD 80,00278 ; coloca um complement© da rom... 04700 DEFB OOH ; fim da eadeia
0 3990 LD HL r 18F7H ; ... guardada aqui ... 04710 i

04000 LD DC. 4 08 OH : ... para la*. 04720 AREA DIFS 240 i area para ler um string
04010 LDIR 04730 ;

04020 LD HL, (441 1H) ; fim da memoria usavel 04740 END INICIO
04030 LD (4GA0H) ,HL
0404Q LD SP.HL ; colocar a pilha la' m
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Agora, com este utilitario, voce pode elaborar, de forma simples

e rapida, bonitas figuras na tela de alta resolugao do seu MSX.

Editor grafico
Oscar Ju!io Burd

T
odos sabemos que o MSX-BASIC
possui uraa s6rie de comando s que

facilitam a criagao de desenhos na

tela grafica dealta resolugao (SCRE-
EN 2). O Editor Grafico 6 urn programs que

utiliza todos os comandos grificos e permite

a criagao de belas figuras de maneira rapida e

descomplicada, Este programa tambem i um
bom exemplo para todos aqueles ieitores que

t§m interesse em compreender o funciona-

mento de um programa desta categoria. Mas
chega de apresentagoes e vamos ao programa

(a Ustagem se encontra ao final ).

Agora veremos os comentaiios sobre as

fungoes das linhas no programa:
70 - entra em tela de texto e pede a cor de

fundo do desenho (CC);

80 - pede o nome de uma tela que voce
queira carregar;

90 - define a tela grafica coma arquivo para

said as;

100 - entra na tela grafica; acerta a cor do
fundo;

110 - define o sprite mimero 1 que 6 uma ca-

ne ta;

120 - define o sprite mimero 3 que 6 um qua-

drado negro com uma cruz branca no centre

;

130 - define o sprite mimero 2 que e um cur-

sor em forma de cruz;

140 - iniciaiiza variaveis;

150 - se for o caso, canrega a tela a ser tra-

balhada;

160 - pega uma tecla em 1$; acerta a cor do

fundo e do mco;
170 a 200 - verifica e limfta os valores das

coord e nada s X e Y;
210 a 230 — acerta as coord enadas conforme

o sprite que estiver em uso;

240 - desenha o sprite de mimero SP, na cor

CO na coordenada XI
s
Y1

;

250 - le o posicionamento do joystick e,

conforme a posigao, desvia o fluxo do progra^

ma para uma dada linha (de 290 a 360)_ Se o
joystick estiver na vertical nao ha desvio;

260 - semelhante i linha 250, mas 16 as te-

clas de controle do cursor (as quatro grandes

teclas que movimentam o cursor na tela de
texto);

270 - se IS contiver um valor entre zero e

nove, desvia o fluxo do programa de acordo

com este valor;

290 a 36 0 - acertam os valores das coordena-
das X e Y de acordo coma posigao do joystick

(vide linha 250);

370 a 400 - acertam os valores das coordena-

das de acordo com as tecla s de controle do
cursor (vide linha 260);

410 a 500 — desenham circulos, elipses, li-

nha s ou quadiados de acordo com o valor

de 15 (linha 270);

510 - apaga o desenho se IS for -
;

520 - modifies o sprite atual, se o botao do

joystick estiver pressionado (existent ires*

sprites);

530 - increments em uma tinidade a cor com
que esta sendo criado o desenho se I $ =^‘Z”

;

540 - o mesmo qlie a iinha anterior com re-

lag£o a cor do fundo;

550 - apaga as eoordenadas anteriores se IS

contiver W;
560 - im prime a coord enada atual do cursor

quando I $ ™ ^Q"
;

570 - salva a tela atual com o nome TELA
quando If - “K”

;

580 - carrega uma tela de nome '‘TELA”
quando IS -“L*

4

;e

590 - interrompe a execugao do programa

quando IS = “M’\
Agora que voce ja viu e estudou a Histagem

do programs, deve estai interessado em saber

como utiltzado.

USANDO O EDITOR GRAFICO

Antes de mais nada, € necessario que vo-

ce conecte um joystick aUCPe este)a com o
programa na memdria do sen MSX em execu-

gao. Assegure-se que o tedado esteja na mo-
da Lidade maiscula.

A pergunta “COR DE FUNDO “ ” voce

deve responder com um ndmero entre 0 e 15

(veja a relagao entre cores e mimero s no ma-

nual do micro); com relagao a pergunta “TE-
LA A CARREGAR * ”, voce deve digital o

nome de uma eventual tela grafica que deseje

trabalhar. Caso contrario, nao escreva nada

e pressione a tecla-J -

A seguir, o programa entrara na tela grafi-

ca e aparecera a figura de uma caneta, A cor

da caneta indica a cor que esta sendo usada

para criar as figuras. Utilize o joystick para

mover a caneta por toda a tela. O uso das qua-
tro teclas de controle do movimento do cur-

sor fazcom que a caneta ande aos pulos (de

dez em dez pontes),

Pressione uma vez o botao do joystick e

aparecera no lugar da caneta um cursor em
forma de cruz. Este cursor e utilizado quando
queremos andar pela tela sent fazer qualquer

tipo de alteragfo na mesma 6

Pressione mais uma vez o botao do joystick

e aparecera um outro cursor, agora com uma
forma de quadrado e com uma cruz no sen

centro , Este cursor e usado para apagar partes

do desenho e para gerar efeitos especiais (vo-

ce descobrira como!) h

INCREMENTANDO OS DESENHOS

Einalmente voce pode usar as teclas de 0

a 9 para criar interessantes formas geomdtri-

cas; ole usado para marcar o porsto inicial

de um desenho. Pot exemplo, para desenha i

um circulo, voce deve posicionar o cursor

no centro do future circulo e pressionar uma
vez o 1; a s^uir, desloque o cursor para um
ponto em que deve passar o circulo e pres-

sione a tecla< 2X. pronto! La esta o circulo

como solicitado!

Eis as fungdes das teclas numericas:

TICLA FUNgAo
0 pinta uma regiao fechada;

1 marca o ponto inicial d e uma figura

;

2 desenha um circulo com centro

na coordenada marcada com o
uso da tecla 1

;

3 desenha elipse horizontal;

4 desenha elipse horizontal mats
achatada;

5 desenha elipse vertical;

6 desenha elipse vertical mais acha-

tada;

7 desenha uma linha unindo o pon-
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AVELOCIDADE DA INFORMATICA
ESTA LEVANDO AVECTOR CADA

VEZ MAIS LONGE.
Em cinco anos de trabalho, a Vector transformou-se em
fornecedor-modelo no mercado de suprimentos para

processamento de dados.

Com uma organizagao desburocratizada

e racionalizag2o dos estoques, alcangou

a velocidade de atendimento que o setor

exige. Com o atendimento muliigerencial,

deu a importancia que o setor merece: e

fdcil talar com quern decide.

E a Vector conquistou a primeira

posigao na memdria dos usudrios.

rensar Vector virou solugao.

Conhecendo seus problemas e

necessidades, a Vector foi

assumindo compromissos cada

vez maiores com a cornu nidade

da informdtica. E veio a vontade

de oferecerainda mais,sob

uma certeza: a Vector pode.

Surgem, assim duas novas

divisoes Vector.

VECTOR -DIVISAO

EQUIPAMENTOS

A Vector entra firme no mercado

de hardware com equrpamentos

dedesempenhoSaltura do
que seunome conquistou.

Traz uma linha de PCs de grande destaque
entre os microcomputadores, perifdricos e
impressoras, compativeis com a maior parte

dos equipamentos de

processamento de dados,

micros, minis e computadores
de grande porte.

VECTOR -

ASSISTENCIA TECNICA

A Vector nao 6 dessas que fazem a venda e lavam as

maos. A Vector quer tomar conta dos equipamentos
quevende, querassumira responsabilidade que para

muita gente e urn grande abacaxi: assistencia Tecnica.

Com laboratdrio e oficina muito bem montados e

pessoal especializado e experiente, a Vector aposta

toda a sua competence e agiiidade na manutengao,

testes e reparos dos equipamentos que representa.

“ComVoce,a Vector
vence’.’

E como dizem: o mais importante

da venda vem depois da venda.

Segundo os especialistas, quern

acredita nisso vai mais longe.

VECTOR -

0 QUE MAIS?

Uma empresa que se dedica

de corpo e alma ao setor de
mais rSpidas conquistas

na histdria da tecnologia, nao
pode parar.

Dos suprimentos aos equipamentos,
aconselhamento & assistencia

tdcnica, seja qua I for a atividade no
setor da informdtica, aceite este convite

que deixou muita gente satrsfeita:

pense Vector.

^vector
0 SUCESSO MA VELOCIDADE DA INFORMATICA

Sao Paulo: Rua Monte Alegre, 1312 -

CEP 05014 -Telex (011)39863-
Tel.: 263-3400 (Transmissao Digital).

DDV-800 (Oil) 800-3611, com
interurbano de graga. Filiais em Santo

Andr6 (011) 444-8822, Rio de Janeiro (021)

263-9969, Brasilia (061) 226-5441 e Belo

Horizonte (031) 226-8383.

Representantes em todo o Brasil. J.
ft.

Oliva

FiJiada
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EDITOR GRA.FICO

Editor grafico
10 * -»-*«**-#**#*#*+**+*-*-**#**

20 ’ D E S E N H I S T A *

30 *

40 ’ * OSCAR J . BURD *

50 r ***-*##*-*****-*»*-*** *#***

60 ’

70 CLS: COLOR 1,2,2: SCREEN® :PRINT F,TECLADP Ell MAIUSCULAS

LOCATE \ , 7 : IMPUT'CDR DE FUNDO ="
i CC

00 INPUT "NOME DA TELA A CAR REGAR- " I NT$

90 OPEN "GRP: " FOROUTPUT AS#1

1 00 SCREEN 2 ,

0

(
0 : COLOR

1

5 CC * CC : CLS

1 1 0 A$- " « : FOR I = 1 TQ8 : RE ADA : A* =A$+CHR* (A) : NEXT I : SPRITE* <

1)

=A*:DATftl2B, 64,32, 16, 12,6, 3,3

120 B*= " 11
: FOR I = 1 TO0 : READS : B*=B*-+CH R$ (B) : NEXT I : SPR I TE* C

3) -B*: DATA204> 204, 0,204, 204, 0,0,0

1 30 C*= ,K " t FOR I = 1 TO7 : READC : C*~C*+CHR* (C ) : NEXT I : SPRITE * f

2) *=0$; DATA! 6, 16, 16,254,16, 16, 16

140 sp- l : CO-

1

: cf -CC :
X-

1 28 : v= S3

150 IF NT*< > " l> THEN BLOAD NT*,S

160 If- I NKEVf : COLOR CO , , CF

170 I F X >255 THENX=255

100 lFX<0 Th£NX“0

190 IFY<0 THEN Y=0

200 IFY>191 THEN Y=191

210 IFSP-1THENX1=X; Yl=Y: PSET (X, V) , CO

220 IF5P=3THENXl=X-2: YX-Y-3: LINE tX-3, Y> - (X+3, V> ,
CF

230 IPSP"2THENXl-X-4:Yl=Y-4

240 PtJTSPR.ITES, (X1,Y1) ,CO,SP

250 QN STICK (1) GOTO 290,330,300,340,310,350,320,360

260 ON STICK <0> GOTO 370,160,380,160,390,160,400,160

270 IF I*< >" "TH£nWW~ASC< 1$) : IP WWC58AND WUi >47 THEN 0

N YAL ( I*) + i GOTO 500,4 10,420,450,460,430,440,470, 480,4

90

200 GOTO 510

290 Y-Y-. 5 : GOTO 16®

300 X-X+. 5: GOTO 160

310 Y=Y+. 5: SOTO 160

320 X=X-.5:GQT0 16®

330 X=X+. 5: Y=Y- B 5: GOTO 16®

340 X=X+.5:Y-Y+.5:G0T0 160

350 X=X”.5: Y=Y+,5: GOTO 160

340 X=K-*§;Y=Y-r5;BQTQ 160

370 Y=Y- 10: SOTO 160

380 X=X+I0:EOTO 160

390 Y-Y+10:GOTO 160

400 X-X"I0:GOTQ 160

410 X0“X:y0-y: beep: goto 160

420 CIRCLE ( X0
,
Y®

)

,
SOR < ( ABS (X0-XU ^2+ C ABS f Y0-Y) ) -2)

, CO

:

GOTO 160

430 CIRCLE <X0,Y0> f SQR< (ABS (X0-X) )
A2+ <ABS ( Y0-Y) )*2) , CO,

, , 2: GOTO 160

440 CIRCLE <X0, Y®3 , SQR ( (ABS(X0-X> 3 ^2+<*BB CY0-Y) )^23 ,CO,

,,3,5S GOTO 160

450 ClPiCLEiXO, Y0) , SQR < ( ABS <X0->H 3 ^2+ < ABS (Y0-YM rt2> ,CO,

f , . 7: GOTD 160

460 C IRCLE ( Y03
,
SQR i ( ABS ( X0-X ) J "2+ ‘(ABS ( Y0-Y) ) , CG

„

, ,
,35:t30TD 16®

470 LINE (X0, Y0) - ( X , Y5 „ CO: GOTO 160

4B0 LINE (X®, Y03 - (X-,Y) f CO, E: GOTO 160

49® LINE (X0 , Y03 -T X , Y) , CO, BF [ GOTO 160

500 PAINT (X, Y> , CO: GOTO 160

510 IFI*-”-"THENCLS:G0TQ 160

520 IFSTRIG ( 1 > 1THENSP=SP+ 1 : IFSP>3THENSP=1 : GOTO 160:

ELSE GOTO 160

530 IFI$-"A M THEN IF CQ-15THENCCM1 : GOTO 160: ELSE CO=CO

+l: GOTO 160

540 IFI

Z

lk THEN IF CF=i5THEN CF= 1:0010 160 ELSE CF=CF

+ 1

550 I F 1 $= "
W “THEN LINE (0

,

0) - (255, 1 0 ), CC, BF

560 I F I *= " Q THENL I NE < 0 * ®> - < 255 , 10) T CC, BF: PRESETS®, 0) ;

PR 1 NT# 1 j
" X = 11

; X 5
" Y= M

f Y: GOTO 16®

570 IFI $“"K " THENBEEP : BSAVE " TELA ” , 0 , &H4000 , S : GOTO 1 60

530 IF2 $""L" THENBEEP: BLOAD"TELA" , S: GOTO 160

590 IFi THENEND

600 SOTO 160

to inicial i posic^o atual do cur-

sor;

8 desenha um quadrado; e

9 desenha um quadrado cheb,
Finalmente* eisas fun^Oes restantes;

TECLA FUNCAO
Q imprime a coordenada atual do

cursor;

W apaga a ultima impressao da co-

ordenada atual;

A mtida a cor com a qua! se esta de-

senhando;

Z muda a cor de fundo da tela;

K salva a tela com o nome STELA”*
Se a unidade de disco estiver co-

nectada a tela, sera gravada em
disco; case contrario, sera gravada

em fita cassete. Cuidado para nao
gravar uma tela sobre a outra;

L IS uma tela com o nome TELA

;

- apaga a tela grafica; e

M Encerra a execufao do program a,

Sem duvida nenhuma, a melhor maneira

de co nhecer o potenckl deste program a uti-

litario e trabalhar bastante corn ele. Por essa

razao, maos aobra e ate a proximal

m
Oscar JOf/o Burd trabalha na area tfe informa-
tics hi sets anoz Atuaimente 4 Diretor da
Burd inform Mica, empress especializads na
4rea de educdQao e informatted, sendo tam-
b&n autor de quatro tivros sobre o padrao
MSX publicados pel& editors McGraw-HiH,
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Voce que acompanbou o sucesso do Projeto Microbug e sonhava
com algo no genero para o seu micro, acaba deter seu sonho realizadol A
partir do proximo numero, MICRO SISTEMAS inlcia a publicacao simul-

tanea do BUGQOe do MSXBUG — sao dois sistemas utilitarios em lingua*

gem de mciquina, constitufdos de um modulo basico ao qual serao acresci-

dos varios outros modules ou comandos, que Ihe permitirao mantpular os
dados e informacoes contidos na memoria do micro, possibilitando ler, ai-

terar, tnterpretar, gravar, copiar, criar, imprimir, reescrever, analisar e

compactar programas, tanto em BASIC quanto em Assembler.
O BUG9D e o MSXBUG serao apresentados passo-a-passo, com co-

mentarios que faciiitarao a compreensao das tecnicas de programacao e

seu uso. Voce tambem vai poder participar do sucesso desses projetos,

criando novos comandos. For enquanto, control© sua ansiedade ate o
proximo numero. MS garante que vai valer a pena!

. ./Micro

A PRIMEIRA REVISTA BRASILEIRA DE MiCROCOMPUTADORES



Mac 512 chega as lojas

O Mac 512, clone do Macintosh, fa-

bricado pela Unitron, j3 pods ser vis-

to em revendedores como Compu-
shop, Fotoptica, Sacco Computer,
em Sao Paulo, e Computerware e

Compumicro, no Rio de Janeiro As
primeiras 100 maquinas foram distri-

bufdas para demonstrated e trelna-

memo de pessoal especial izado, mas
Geraldo Antunes, Diretor Comercial

da Unitron acred ita que at£ o in icio de julho comeparao a ser entregues

300 unldades/mSs. Com conflguragao basica de 512 Kb, vfdeo de 9",

teclado com acentuacao direta, o micro vem, ainda, com mouse e drive

de 3 1/2", de 800 Kb formatados e custa 700 GTN. For sua arquitetura

de 32 bits, o Mac 512 tern conduces de endereeamento de at£ 4 Mb, e a

Unitron investir£ no desenvolvimento de placas de expansao para chegar
a eles. Esta nos pianos da empresa o Jamcamento de drive externo, win-
chester e redes, pois ela aposta no micro como oppafo nos escritbrios.

Sintetizador de VOX
Apos o lan^amento do emula-

dor ZX81 num MSX, a Kron Pui-

blicapoes e Planejamento de Sis-

temas Ltda., esta lanqando agora

o VOX, um sintetizador destinado
a iinha MSX.

0 VOX vem gravedo num dis-

quete de 5 1/4", sendo capaz de
digitalizar som, rufdo ou voz inje-

tados na entrada de cassete des-

ses micros.

O prepo do VOX & de Cz$ 1

mil e 200 e ele pode ser adquindo
pelo correio ou num dos represerv

tantes da empress Para maiores
mforma^oes, o telefone do repre-

sen tante em Sao Paulo £ {Oil)

210 6744,

Prologica langa

Winchester de 3 1/2”
W320, este £ o nome do Win-

chester de 3 1/2", de 10 Mb ou
20 Mb, que esti disponfvel para

os usuarios de equipamentos Pro-

Ibgica. Desenvolvfdo pela Micro-

perifgricos, empresa do mesnno
grupo, o W320 e compacto, de al-

ta precisao mecamca, contando
com dois chips dedicados, de tec-

nologia CMOS e Bipolar.

Segundo Carlos Gauch, vice-

presidente da Proibgica, o novo
Winchester, em sua configuragao
de 10 Mb pode armazenar o equi-

vaiente a 4.300 taudas datifogra-

fadas, ou um arquivo de mala di-

reta com TOO mil nomes e ende re-

pos, contribuindo para tornar um
micro como SP 16 muito mais
versdtil, sends, ao mesmo tempo,
um comprovante da dimmuicao
do atraso tecnologieo brasiieiro

em reiac§o aos pafses desenvolvi-

dos, proporcionado pela polftiea

nacional de informdtica, O ende-
re^o da Proldgica £ Av. Eng. Luiz
Carlos Berrini, 1168, tel.: (011)

531-6822, CEP 04571, Sao Paulo.

Micromaq: nova estrategia
A Micromaq, conhecida soft-

house carl oca, est3 dive rsificando

as suas ativldades, voltando-se
agora tambem para a implantacao
de sistemas e a comercial izacSo de
equipamentos da Iinha IBM-PC e

sistemas de processamento de tex-

to para empresas.

Em relapao ao software, a mu-
danca pode ser facilmente per,ce-

hida no catalogo de programas da
empresa, onde os joggs que antes

predominavam agora dividem o
espa^o com os aplicativos e educa-

tivos para a Iinha MSX 'Todos re-

gistrados na SEI e desenvofvidos

pete nossa equipe ou sob enco-
menda a prof issi onaim da area",

segundo David Bisk, diretor da
empresa.

Atuando desta forma, David
espera consolidate Micromaq nes-

te segmento, ja que "nossos apfi-

cativos sao de alta qualidade e

obtiveram sucesso, como o editor

gr4fico Cartoon apresentado na
Fenasoft e o programa educativo
Teoria dos Conjuntos que con-
quistou o 19 lugar no Primeiro
Concurs© NacionaJ de Sofware
Educativo promovido peio MEC"

Soft para
gestao de

condominios

Clube em Santos
A ddade de Santos j4 conta com um clube para os usuarios de mi-

cros MSX. A rmciativa de Claudio Cotta, presidente do Soft Club MSX,
visa oferecer novos services aos usuarios da iinha residentes no litoral

paulista, Maiores informapoes enviar carta para Rua Maestro Heitor V il-

la Lobos, 27, apt. 61 ,
Cep: 1 1030, Santos — SP.

Um sisterna de gestao de con-

domfnio esta send© desenvolvido,

desde final de 19S6, pela IntersEst

(nova razao social da Micro Ser-

vice F.C, Ltda., hs 1 5 anos atuan-

do na 3rea de inform^tica).

O programa, entre outras coi-

sas, permite a manutenpao com-
plete dos dados de pr^dios e uni-

dades, emitindo relatdrios de con-

ferencla e manuseio, gerando
automaticamente os dados neces;-

sarios ao controle das baixas/paga-

mento e respect iva gerapao de re-

ceita. Comercializado por 100
OTN o software 4 compatfvel

com micros PC. Outras infor-

mapdes pelo telefone (Oil

)

251-3167,

SICOP, para 8, 16 e 32 bits
A Datasul, de JoinviMe, Santa Catarina, concentrando hoje

70% de sua clientela em Sao Paulo, abrange tambem o sul do Pa^s,

e pretende tngressar a curto prazo no Rio de Janeiro, e depois no
iNorte/Nordeste, Seu principal produto, o SICOP — Sistema Inte-

grado de Controle de Produ^ao — £ composto petos mddulos de
engenharia, estoque, controle de produpao e compras, e pJaneja-

memo da produpao.
A versao inicial do SICOP, total mente reescrita para micros

de 16 bits, recede implementapoes constantes a partir de suges-

tb€s dos clientes da empresa como Scopus, TDA, Digilsb, SID,
Eiebra Computadores, Honda, Britanis e Du Pont.

A Datasul langou este ano versao para supermicros de 32 bits,

da Edisa e Digirede, em impiantapao em seis empresas, Maiores
informapdes podem ser ot3tidas atravGs do telefone (0111
262-4800, Sao Paulo, ou (0474) 22-6244, Joinville.

Programas
Turbosoft

Com apen as tres mesas no
mercado, a Turbo Equipamentos
Etetrbnicos Ltda., acaba de lanpar

seis jogos para os micros da Iinha

MSX com a marca Turbosoft:
Gyrodine, Came lot Warriors, De-
sofator, Trailblazer, GP World e

Green Beret.

Cada jogo i oferecido numa
fits cassete aconnodada num esto-

jo plastico com manual expllcati-

vo, podendo ser adquirida em lo-

jas e magazines a um prepo em
torno de CzS 150,00. Maiores in-

formapdes podem ser obttdas at ra-

ves da Caixa Postal 37669, CEP
22642, Rio de Janeiro — RJ,

OPT com
pronta-entrega

A OPT fnform£tiea, que atua
no fomecimento, instalapao e as-

sistencia de penfgricos {Impresso*
ras), com o intuito de acabar com
as eventuais filss de espera na
compra de menor porte e eliminar

os rufdos na relapao revenda e fa-

bricante, estS inaugurando em Sio
Paulo, na Rua Haddock Lobo,
337, a primelra pronta-entrega do
setor.

Destinada a suprlr o forneci-

mento para pequenas e madias re-

vendedoras de micros e periMricos
a pronta-entrega visa, tambem, ge-

rpr ufne margem de lucro, para o
revendedor, em torno de 30%, In-

formagdes pelo tel.: (011)
255-7499.
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Sistema

Engesoft
no teatro

O ator Juca de Oliveira preten-

de eadastrar cere a de 200 mil no-

mes § enderegos de expectations
at£ o fim da temporada da pega
"Meno Male", em cartas: em Sao
Paulo. Para isto ele conta com Sts-

tema de Mala Direta da Engesoft

Tecnologia na lnform£tJca, rodan-

do em seu PC/XT 1-7000, com
640 Kb e Winchester de 20 Mb,

A Companhia BrasHeira de Comg-
dia, formada por Fulvio Stefanini,

Luis Gustavo, Juca dc Oliveira c

Sergio Dantino, tenciona contatar

os expectations que estao respon-

dendo o cupom recebido ao in-

gressarem no teatro, informando-
o$ com antecedents de sens futu-

res pas sos e pegas.

est£ no mereado o Sistema
de Mala Direta, para MSX, rec£m-

langado pela empress, com cadas-

tro de dientes, lista teiefonica,

impressao de etiquetas, ao prego
de Cz$ S0G. Requer drive tie

5 1/14", simples ou face dupla e

tmpressora de 80 ou 132 co lungs.

Infer magoes pelo tel,: (Oil)
549-9788.

A Cobra est& colocando no-

mercedo o XPC, um micro de 16

bits totalmente compatfvel com o
IBM-PC xt, O XPC apresenta, ain-

da, inovagoes como a placa de ex-

pansao SQX-PC, que permits que
ele opere tamb^m em ambients
SOX (sistema operational desen-

volvido pela Cobra, compatfvel
com o Unix, da empresa norte-

americana AT&T}, A placa SGX-
PC incorp-ora ao micro um micro-

processador mais vsloz (o Moto-
rola 68010), com clock de 8
MHz e mernbna expansive! at£ 4

Mb, O Sistema operacionai b^sico
do XPC 4 o Sisne (desenvolvido

pela Scopus Tecnofogia e compa-

tlVel com o MS-DOS, da Mi-

crosoft), A Cobra est£ dispos-

ta a &brir o placa SOX-PC a

outros fabricates que queiram

incorporar o ambiente SOX aos

seus equipamentos.

Novidades
Gradient

e

Est^ ghegando &s lojas o mo-
dern Telecom Module TM 1 ,

apre-

sentsdo pela Qradiente na 37?
UD, em Sao Paulo, no mes de
abril. O novo penfgrico para o Ex-

pert pode ser usado Imediatamen-
te, porque traz em seu progra-

ms a senha da Telesp para acesso

ao sistema Videotexto,

A empresa comecou a distri-

buir o primeiro guia brasileiro

para os usuarios Expert. Quern
quiser recebe-lo deve enviar o car-

t3o de garantia que acompanha o

micro A Gradiente. Outros lanca-

mentos da empresa no setor de in-

formal ica incluem os softwares

planiiha eletronica, com matriz de
cilculo de 254 linhas e 254 colu-

nas, e o redator eletronico, com
movirnentagao do cursor em totias

as diregoes. 0 telefone da Gradi-

ente 3 (Oil) 701-5233.

Linha Ego
na CEBI

A Gebi Informatics ja oferece

a $eus usuarios toda a linha de mi-

cros 16 bits EGO (PC, XT, AT e

Ego portatil), 0s micros, da Sof-

tec Engenharia de Sistemas e Co
m^rcio Ltda., sao totalmente
compatfveis com IBM/PC, multi-

usuario, multitarefa e suportam
at6 oito terminals com capacitiade

para executar 250 programas si-

mu Itaneamente. Q telefone da
CebU (011) 440-9577.

Terminal de telex
A Ecodata, empresa voltada para a fabricagao de equipamentos tie

teiecomunicagoes, |a esta comercializando o terminal de telex BSX —
serie EL 58. 0 equlpamento conta com uma memona de 8192 geracte-

res, dispensa o uso de fita e permlte corregoes de mensagens em segun-

dos, adicionando ou retirando o caractere desejado,

O terminal destina-se a Rede Nactonal de Telex e Redes Privadas

que conta com mais de 15 mil terminals em funcionamento ha mais

de 3 anos.

dBase II Plus MSX
programa pode ser encontrado nas lojas de foto,

cine e som, al^m de magazines por todo o Pats,

ao preco de langamento de CzS 2 mil e 800.

Maiores informagoes na Princessware, pelo

tel efone (01 1 ) 814-3776.

0 software dBase 1 1 Plus MSX, langado na 37?
UD, em Sao Paulo, produzido pela Datatogica (re-

presentante do produto no Brasil e responsAvel

pelo suporte ao usuario final) est5 com sua distri-

buigab e marketing a cargo da Princessware, 0

STRINGS
SP — A Elebra S/A Eletronica

Bresiieira, com um novo programa
em vista, reviu as fungdes de sua

preside ncia e efetuou modifies-
goes, O presidents da divisao peri-

f^ricos, l$u Fang, passa agora a

acumular o cargo de presidente da
divisao ComunicagSes de Dados.

SP— A Servimecproeramou para o
mes de junho varios seminaries

para auxiliarem no andamento da
empresa. Entre eles: "Administra-

gao do tempo" e "Como projetar i

novos produtos", ambos dias 22 e

23; "Como organizar, pfanejar e

implantar a mala direta" de 22 a

25; "Chefia e lideranga", de 27 a

30; e "'Corno fazer o seu Contas a

Pager e Caixa", de 29 a 02 de ju-

Iho, Maiores rnformagoes pelo

tel.: (Oil) 222-1511.

SP — A Compushop este ofere-

cendo para o m§s de junho varios

cursos dirigidos aos usuarios tie

equipamentos compatfveis com
IBM-PC. Dias 22 e 23 "Open Ac-
cess 1", de 22 a 25 "Lotus 1-2-3"

e "MS-DOS". De 24 a 26 "Open
Acess ll

r

e 29 e 30 "Lotus 1-2-3

Avangado" e "VP-Planner Avan-

gado". Maiores informagoes pelo

tel. i (011) 852-7700,

SP — A Vista Tecnologia creden-

ciou mais uma revendedora para
comercializar seus programas, a

Vi I lares Informatica. Esta divisao

de Inddstria Viltares S/A, tradacio-

nai prestadora de servigos aos usud-

nos de computadores de grande
porte, passa agora a atuar tamb^m
na ^rea de microcomputadores,
PR — A empresa Cemauro de

Curitiba est3 com nova razSo so-

cial e enderego. Agora 4 Mazra.

"Poder de Griagao", e ocupa cerca

de 450 m 2 no Alto da Gldria, Rua
Augusto Stresser, 183 — tel.:

(041) 253-6441.

SP — Encerra-se no dia 1 5 o prazo

para a inscrigao e eritrega dos tra-

balhos destinados ao II Premia
Nacional de Informitica (catego-

rias hardware e software). Volta-

do para estudantes e profission ais,

individualmente ou em equips, o

pramio 6 dado iqueles que apre-

sentarem uma efetiva contribui-

gao ^ solugao dos problem as brasi-

leiros na ^rea de informatica.

Maiores informagoes podem

ser obtidas na SUCESU-SP, a Rua
Tabapua, 627 — 19 andar, CEP
04533 ou pelo telefone (011)

285-2333.
RJ — A Data micro estara promo-
vendo este mes os cursos de Intro-

dugao a Micromformatica (infeio

dia 25) e BASIC b^sico (infeio dia
24). Maiores informagoes pelo te-

fone (021) 511-0395.
SP — A Microcursq — Assessor ia e

Tremamento em Informatica pro-

move regularmente cursos de To-
talworks, compostos por aulas teP-

ricas e pr^ticas em micros TK
3000 lie Maiores informagoes na
Microcurso a Av, Paullsta, 807 —
39 andar, conj. 316, Sao Paulo —
SP ou pelo tel.: (Oil) 284-2968.

MG — A Gonprove Engenharia,.

uma emptesa de Uberlandia volta-

da para treinamento e fabricagao

de instrumentos eletro-eletrdnicos

est^ oferecendo os cursos de Apli-

cagao dos Microprocessadores

80S5 e 6502 em ControJe de Pro-

cesses e T6enicas de Programagao,
todos com infeio dia 22. Informa-

gdes podem ser obtidas pelos

telefones (034) 235-4385 e

236-5370,

SP — A Microlfnea criou uma em-
presa especializada em manuten-
gao de micros, terminals de video
e penfericos: a Microlfnea Eletro-

nica. A empresa a principle aten-

dera apenas na regiao da grande
Sao Paulo, estando tamb^m pre-

parada para oferece r programas
de treinamento.

RJ — Q I BP I ir3 promover nos
dias 29/06 (ern Sao Paulo) e

06/07 (em Bras Mia) o sernin^rio

An^lise Estruturada para Sistemas

com Banco de Dados Reiacional
ministrado pelo especial ista ameri-

cano Chris Gane. Q I BP t fica na
Rua Mena Barreto, 77 — Botafo-

go r
CEP 22271, Rio de Janeiro —

RJ, telefone (021) 286-6891.

MG — A SOL Software St Hard
ware est3 langando o Multiprocess

16, um Controlador Estatfstico de
Processes voltado para a £rea de
controle de processos que roda

em micros da linha IBM-PC, A
CSL fica na Av. Augusto Lima,

1646 - sale 1005, CEP 30190,
Belo Horizonte — MG, tel : (031 j

337-1532.

MICRO SISTEMAS, junho/87 17



DV-PC,
o micro
da Danvic

Ingressando no mercado de
PCs, a Danvic, traditional fabri-

cate de computadores de maior
porte, lan^a o DV-PC, Total mente
compatfve! com o IBM -PC, em
sua configurapao basics o equips-
mento passu t memdria RAM de
640 Kb

r
ROM de 4£ Kb, mom-tor

monocromdtico, dois floppies de
6 1/4", teclado capacitivo conaan-

dado por microprocessador prd-
prio e custa Cz$ 164 mil, Entre
seus recur sos adicionais estao Win-
chester de 20 Mb, monitor colon-
do, memOria RAM de at# 1 Mb,
controlador de comunica-tpao com
mainframe e ieitora de cddigo de
barras. Segundo Gilberto Moraes,
Gerente de Marketing da Danvic,

a producao initial estimada em 30
umdades/m#s dever# ehegar a 50
at# o final do ano. Maiores infor*

maqSes podem ser obtidas pelo te-

lefone (011)826-8900.

Proceda:
cautela

para
este ano
A Proceda Tecnologia

optou, para o ano de 1987,
por um compo rtamento
cauteloso, com tr#$ medi-
das b&sicas: elaboragao de
progn6sticos fnensais, oti-

miza^ao maxima da am-
pJiagao de seus recursos, e
a reduce de seus estoques.
Segundo Jos# Maria Com
parim, diretar financeiro,

as medidas visam sanar os

efeitos causados em 86 pe-

lo Plano Cnuzado, al#m de
se precaver contra as incer-

tazas da situapao economi-
cal inanceira do Pafs. S#r-

gio Arantes Purtado de
Mendonpa, Diretor de Pla-

nejamento, afirrna que a

Proceda ir# invests r na ven-

ds de servigos, acred!tando
num crescimento conside-

rivei, e tamb#m em infra-

estrutura: expanpao e qua-
lidade maior para sua rede

de atendimento. Segundo
Mendonqa, este ano ser#

decisive: "'Sobreviver# ape-

nas quern for forte a nfvel
de agilidade/'

Computador de bolso
A Casio est# langando no

mercado o FX-S50P, um
computador de bolso destina-

do principalmeme a estudam
tes e engenheiros. Ele vem
equipado com 116 programas
de service, tars como fdrmu-
las matem#ticas de segundo e

terceiro grau, an#tise estatfs-

tica e util(t#rios cientfficos;

al#m de possuir tamb#m uma
linguagem BASIC acessada por
comandos numa unica tecla,

O FX-850P vem com me-
m6ria RAM de 8 Kb (ampli#-
vel at# 40 Kb) e um visor de

cristal Ifquirio com 32 colu-

nas x S I in has, podendo ainda
ser conectados uma unidade
de interface com os padroes

RS-232C e Centronics e dois
mo del os de impressoras: uma
tragadora a quatro cores e
uma impressora de caracteres.

A informatica
vai d mesa

Entre os inbmeros bares en-
tentes em Sao Paulo, um, recente-
mente inaugurado pelo Grupo
lmar#s

H
o "Informal", traz const-

go uma especial pecu liar idade: # o
primeiro bar e restaurants do
mundo voltado # inform#tica,

Com a proposta de oferecer
um primeiro contato entre o pu-
blico leigo e a m#quina, o "Infor-

mal" reunir# tamb#m especialistas

da #rea
f
sempre a partir das 18h,

Durante o dia o espago servir#

para eventos e palestras. Numa
decora^afo com paintis feitos por
computador, o cliente conta, al#m
de um disk-jockey robd, e do vi-

deobit, qua passa para a tela a

imagem dos frequentadores com
possfveis modificaedes; com urn

card#pio eletrdnico (baseado em
pratos da cozinha fraocesa), que
manipulado por uma caneta 6pti-

ca, reproduz no terminal a descri-

be do pedido escoihido. Durante
o a!moc° de inaugural ao r

na Av.
dos lmar#s, 457, a empress sor-

teou um micro dentre os jornalis-

tas presen tes.

Microtec
patrocina
show

Consolidando a sua imagem de
maior fabricante de micros de 16
bits, a Microtec tern se voltado
para uma outra atividade; o patro-

cfnio de shows com musicos fa-

mosos, como o do instrumentista
Rique Pantoja, realizado em maio
no Rio de Janeiro.

A nova estrat#gia, segundo Vic-

torio Danes i, Gerente de Planeja-

mento da empresa, pretende levar

ao grande publico "uma amostra
do que # possivel fazer com a tec-

no fogia aliada# criatividade huma*
na

J '

f retrlbuindo assim "a confl-

anpa que os clientes sempre depo-
sitaram nos nossos produtos". 0s
resultados colhidos com o show
de Pantoja foram tao bons que se-

gundo Victor io "a Microtec plane-
ja para ainda este ano um outro
evento com ele".

Asmcocar e CP/M para MSX
Dois novos produtos para os micros da I in ha MSX est§o surgindo: o

cartucho Asmcocar e o sistema oparacioinal CP/M em disquete, 0 canu-
cho Asmcocar cont#m um monitor Assembler/Disassembler que perm!-
te a gravagao diretamente em fita ou disco, recupera programas apaga-
dos com o comando NEW, possibilita a cdpia do conteudo de um cartu-
cho para fits ou disco e imprime telas gr#f icas, como telasde jogos, por
example. 0 seu preco initial # de C2$ 1 mil e a empresa iri comer-
cializi-lo inicial mente direto ao consumidor.

Para este mes a MSX lnform#tica tamb#m promete ianqar a versed
do sistema operational CP/M em disquete o que possibilitar# rodar pro-
gramas no MSX escritos em outros micros como Itautec, CP 500 etc. 0
telefone da empresa #(011) 872-0730.

Laboratories

de microinformatica
Facilitar o aceSso dos alunos, docemes e pesqu Isadoras aos computa-

dores, transformandoos numa ferramenta efetiva da apoio ao ansino e

# pesquisa # o objetivo do Niicleo de Computagao EletrOnica da UFRJ
com a recente instalagao de cinco laboratbrios de microinformatica nos
centros academicos (Ci#ncias da Saude, Letras e Artes, Centro de Tec-
nologis, Ci#ncias Matem#ticas e da Natureza e Comunica^ed Social),

Dotados de micros de 8 e 16 bits, aISm de impressoras, drives e mo-
nitores de video, estes laboratdrios contam tambtin com todo um servi-

po de manuten^ao, e consultoria permanent® no local, prestada por um
especialista do N CE especial mente designado.

Noyo clube
A Kafka lnform#tica, de Presid ante Prude nte, est# inaugurando na

cidade um club? dirigido ggs usu#ri05 ds linha MSX. Serao oferecidos
jogos, programas utilit#rios e aplicativos, al#m de linguagens a pregos
bem acessfveis^ como incfica a empresa. Os interassados devem apressar
sua mscri^eo, pois a Kafka oferece uma promoqao de 50% de desconto
no pedido, apenas para os 50 primeiros a entrarem em contato. I nforma-
poes pelo tel.: (01B2J 22-4693, ou Rua Santos Dumont, 159, CEP
19020 — Presidsnte Prudente.

Melhorias no Supermini I -9000
Oesde abril de 1986, como resultado da transferencia de tecnotogia

da Formation, empresa norte-americana, com a Itautec, est# sendo pro-
duzido no Srssil o supermini 1-9000, que atingiu^ recentemante, seu
ultimo est#gio de naciona lizacao.

projeto tem agora duas novidades em relaqao ao inicial, um novo
disco de 317,5 Mb de capacidade, mais compacto que o anterior, e uma
nova placa de comunicapao serial, interna ao supermini, que permits a
interliga^ao e terminals remotos, sem o auxillo de outros equipamentos.
O 1-9000, ter# ainda para 87, duas outras novidades: aumento da capa-
cicfade de mennbna de 8 para 16 Mb e aumento na performance do pro-
duto, com algumas alteraqoes no hardware e tamb#m a nfvel de mi-
croc^diga-.
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Apple

$
marca

registr^d

3

da

Apple

Computer

Inc.

A FORMULA DO SUCESSO PARA PROGRAMAS
APPLE: GARANTIA + QUALIDADE SOFT SYSTEM.

FITAS CzS 150,00

APLICATIVOS
SOFTCALC - Planilha Eletroniea - F01

SOFTWRITER - Editor de Texto - F02

CURSO DE BASIC I - F03

CURSO DE BASIC II - F04

CADASTRO GERAL-F05

J 0 G 0 S

POKER / SABOTAGEM - F06
XADREZ / NORAD - F07
GAMAO/HEAD ON - FQ8

PUCKMAN / ROBOTRON - F09
BUG ATTACK / ESPADACHIN - F10

LINHA EMPRESARIAL
ESPECIFICA:

Soli cite informa^oes sobre esta linha de grande

sucesso, agora preparada modularmente para o

atendimento personalizado em todo territdrio

naeiorral.

A linha Empresaria! caraetehza-se em ser

adaptdvel hs necessidades de sua empresa

mediante orgamento pr4vio sem compromisso.

Softwares em disponibifidade imediata:

• Sistema de Controle de Estoques.

• Sistema de Contas S Pagar e Receber.

• Sistema de Mala Direta.

• Sistema Administrative

de Posto de Gasoline.

• Sistema Administrative de Farmhe ia.

DISKETTES CzS 790,00

* Vocb mesmo estabelece o hor&rio e os dies da atendimento.

Permits marcar, desmarcar, confirmer ou achar vaga para o atendimentoou compromisso ©xtemo.

* Apresenta listagens de clientes do dia, mapa com opg&o para c6pia na impressora.

Configurators K bytes.

LAJES E VIGAS - D02
' Cxilcu to de lajes pete pro-cesso Czemy com opgao de escolha para tipos de apoios.

* Cdicu lo de vigas com in§rcia con&tanie com at£ 20 vaos e 20 Irecbos cada vao.

* Apresenta dimensionam ente e resultados completes com opgao para ctipia em impressora,

* Ago CA 50-6
- Configurate 48 K bytes.

MATEMAT1CA-D03
Possui mais de 1 8 programas dos quais destacamos: expanse o em sGrie de Fourrier. zeros de fun-

goes. integral, derivada. operates com matrizes e conyergao de coordenadas.

Permite a plotagem de fungoes, inclusive com equagoes param£tricas e desenhar poiiedros em
perspectiva com Angulos de tangagem e declinagoes vari^veis,

Configurag&o 48 K bytes,

CONTAS A PAGAR -DQ4
* Vqc6 mesrno personalizao sistema.

* Premite a manutengao de 560 fornecedores e/oti documentor,
* Realize o cadastramento, consults, alteragao e quitagio de contas e lisiagem de vfdeo.

* Configuragao 46 K bytes + placa CP/M.

CADASTRAMENTO GERAL - DOS

Vocd mesmo personalia a o sistema,

Capacidade de 1 030 registros completes,

Permite exdusao, aiterag^o e impressao completa ou por campos espeefficos. registro especifico

ou por intervals.

* Configuragao’ ASK bytes + placa CP/M.

ESTATiSTtCAS - DQ6
Caiculo do mbdias.

Histograma e diagrama de dispersao c/ opg&o para cdpia em impressora,

* Regressao: linear, geometries, exponential, polinomiai e de fungao arbitrate.

* Conti guragio: 48 K bytes.

controle banoArid - mi
* Controle de poupanga e donta corrente,

Permite a entrada, const! Ita e alteragio de dados para ate 10 bancos dife rentes.

Listsgem de saldos atuais, previstes e errvite exfratos na impressora

Gonfiguragao 48 K bytes,

FINANCEIRO - DOS

C&lculo de investtmento inicial, juros nomirais e efetivos, valor futuro e retiredas regulares em in-

vestimentos, depdsitos regularise valor futuro desses depositor.

' Premite calcularem urn emprdstimo, O' capital, os juros anuais, o balango restante, o valor de pres-

taiJSo. e a iiltima prestagao.
- Caiculode depreciagao (taxa e valores}, hipotecas e abafimentos

* Configuragao 48 K bytes

CONTAS A RECE0ER - DD9
Voc§ mesmo personal iza o sistema.

Premile a manutengao de 560 clientes e/ou documented.
Realiza o cadastramento, consults, alteragao e quitag^ode contas e listagem no video.

Goniigurag&o48 K bytes + placa CP/M.

CONTROLE DE ESTOQUE - D10
* Voc& mesmo peraonaliza o sistema.
* Capacidade de cadastramento de 1440 tie ns/disco

* Permite consulta, alteragao e movimentagSodo estoque, fechamento do dia e do miss.

* Reajustede pregogeral. porgrupoou i sol ado.

* Relatdrios na impressora: posigao atual, rfiovifnentagao di^ria, pregos de eompra e varida, reposi-

gao e balango mensal
Configuragao 64 K bytes + placa CP/M.

3C
si4Wr

A venda nos melhores magazines e lojas do ramo, ou envie seu pedido para:
SOFTSYSTEMCOMERCIO EREPRESENTAQOES LTDA .

Av. Conceigao, 357 - V. Guilherme - SP/SP - CEP 02072 - Tel (01 1)290. 101

1

Desejo raceberos programas:

( ) FITAS ( )
PISKETTES Envic Cheque nominal n° Banco

Noma

End*

Cidade EsL CEP, TeL

Em breve, langamento de jogos aplicatlvos p/ linha MSX. Envie-nos o seu pedido de informagoesf!

tGNEA

PHOENIX

66

01

71



APUCACOES
0 que o

profissional

deve saber

A vitalidade

da informatica

medica

O medico depends da eficiencia no
manejo de uma quantidade massi-

va de informa^oes, mesmo porque o nu-

mero de doengas e remedies aumenta a

cada ano e a atualiza^So 6 um importan-

te fator paia o diagndstico. Isto somado
k coleta de dados sobre o paciente, regis-

tro de prontuario, decisoes de diagnosti-

co, tratamento e acompanhamento, faz

com que o profissional dispenda 40 por

cento de seu tempo escrevendo e lendo,

segundo media registrada nos Estados

Unidos, em um bom hospital

.

Se o ser human o fosse capaz de assU

milar todas as informagoes de seu uni-

verso, seria uma m^quina e nao um ho-

mem, considers Daniel Sigulem, Profes-

sor e Medico do Departamento de Ne-

frologia do Hospital S5o Paulo. “0 me-
dico nao pode contar s6 com sua memo-
ria, as infomiagoes sao infmitas e, por

isso, o micro £ uma ferramenta a mats
de que ele dispoe, uma memoria de

apoio, uma arma para racionalizar e

agilizar procedimentos, gerando me-
lhor quaJidade no atendimento/*

“Em todo o mundo, o numero de

profit ssionais de saude que veem o micro
como esseocial k administragao, diagnos-

tlco e tratamento e intense. Entre nos,

esta consciencia cresce a cada ano”, afir-

ma Renato Sabattini, NeurofiiSioiogista

e Dire tor do Nucieo de Informatica Bio-

medica da Unicamp - Universidade Es-

Joans Ferreira esti ao telefone. E Ja quer

informapoes sobre uma receita, um rjemGdio,

M vezes meses ap6s a sua consults, Mas,

quem 6 Joana Ferreira? Qua I o seu proble-

ma? Quando foi a sua Ultima consults? O
microcomputador sabe. Em segundos, os

dados do paciente s^o emitidos pela m^qui-

na instalada no consultdrio m&dico-odonfo-

Idgico, agilizando o a tend Pimento, que passa

a ser persona Mzado, gerando satisfa^o ao

paciente e ao prof issionai, O mesmo aconte-

ce com o advogado, media nte consults s um
micro ou terminal, ate quando estd ao tele-

fone, fornecendo informaedes imediatss ao

ciiente sobre o andamento de seu process©.

Ler e escrever, manter se atuslizado e

gerenciar uma grande quantidade de infor-

maqoes sao aspectos cornu ns aos advogados,

promotores, procuradores, medicos e dentls-

tas. Sistemas de mala direta, processamento

de texto, agenda , administ^agao de consulto-

rio, cd-lculo de para metros f isiolbgicos, pro-

cessamento de imagens para diagndstico, sis-

temas de apoio k decisao (SAOJ para medi-

cos {como os Expert Systems; onde 0 prof is-

sional transmite seus conbecimentos k md-

quina, que baseando-se em conceitos de 16gi-

ca formal o auxilia no diagndstico) fazem

pane de nossa realidade.

Quase sete anos ap6s o im'cio de sua di-

fusao, os micros est^o em toda a parte, e

vieram para ficat. A informs! izacao da sods-

dade, um processo irreversivel, faz com que

o universo da ficefo cienti'fica salia dos livros

e f Mmes para se instalar em nosso cotidiano,

Dependemos do computador em mtimeras

atividades, mesmo quando n#o o vemos. 0
que seria da rotina bancor ia, do funciona-

memo dos servipos pbblicos em uma cidade

grande, como telefonia, telecomunicapoes,

por exemplo, sem a infornn^tice?

No entanto, o ecesso aos recursos com-

putaciooais coloca uma s4rie de quest5es,

exigindo uma nova postura do profissional

frente ^5 inovepoes tecnoldgicas, e talve; ate

reformulando o papel desempenhado por ele

em seu setor de trabalho.

No relacionamento do leigo com a mi-

cro! nfor mdtica aiinda existem muitas barrel

-

ras, parte das qua is poderao ser su peradas

com o advent© de lingu-agens de quinta gera-

£30 ,
quando a comunicagao homem-maqu>-

na se processar em uma linguagem comum a

ambos. Mas, antes disso, o profissional pode

transpor os empecilhog de forma mais suave,

seguindo algumas orientates bdsicas. Floje

existem locals onde obter informap6es

especfficas e seguras, dado extrema mente

importante, urns vez que "o profissional

ainda n^o estd preparado pera essa nova tec-

nologia, podendcs cair em arapucas, se deixar

seduzir por marketing ou ter expectativas

infundadas
1

', como afirnna Roberto Jaime

Rodrigues, Presidents da Sociedade Bra si lei-

ra de Informatica em Saude.

Aos passos tunda mentals como dimen-

sionar as expectativas; pesquisar o mercado,

em termos de software e de hardware, de
assistgneia t^cnica e manutenpao; consultar

amigos informatlzados, de preferencia da

mesma especial idade; & entldades de apoio,

soma-se a desmitif icapaio de conceitos, para

acabar com o pior inimigo da relagao ho-

menn-micro:a desinformapao.

0 micro n£o e uma caixinha magica,

com respostas prontas,. que surgem ao sim-

ples apertar de um botao, Ele pressupde

uma adapta^ao do sistema de trabalho vigen-

!e ^ mdquina, 0 $6 se torns efetiuamente

produtivo em ambientes organ izados, e, se-

gundo depoimentos de medicos e advoga-

dos, nao economiza papel, ao contrdrio,

aumenta o volume de papel em circulate.

0 estdgio etuai d3 informatics m^dico-

odontolOgica, suas diversas aplicaqoes nos

hospitals e consultdrios, no ensino e pesqui-

sa; 0 uso do micro no escritdrio de advoca-

cia e entidades jurfd teas sao a fguns dos tdpi-

cos dessa reportagem, A$ ddvidas dos ini-

ciantes, as experiences de usudrios com
diversos ntveis d-e conhecimento de inform^-

tica, e as dicas dos especial istas
r
al^rn dos

locals e enderepos das entidades Mgadas ao
setor podem ajudar voc&, Aproveite!

tadual de Campinas —
,
acreseentando

que “o impacto do micro na medicina e

de tal ordem que nos prOximos anos

ser^ impossfvel ao profissional caminhar

sem ele”,

Hoje a Informatica atinge todos os

setores da saude no Brasil: clinicas, con-

sultorios particulares, iaboratdrios, uni-

versidades - no ensino e pesqui&a -
s

hospitais privados e estaduais, e organ is-

mos ligados ^ saude publica.

ADMINISTRAgAO hospitalar

Na area de administra^ao hospitalar,

0 computador surgiu como resposta k

magnitude dos problemas gerenciais e k

difleuldade de lidar com a Imensa quam
tidade de dados manipulados. Paralela-

mente k evolu^o tecnoldgica da Infor-

m^tica, que difundiu no mercado nacio-

nal equipamentos de menor porte, como
os micros, a automa^ao se estendeu ao
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setor clinico e k pesquisa dentro dos
hospitals, ampliando sua aplicafzfo. S6
para citar algumas: sistemas de processa-

mento de imagens para diagnostico;

agendamento de pacientes ambulato-
riais, cdlculo de parametros fisioldgicos

e sistemas de apoio ao diagnostico —
SAD.

Em Sao Paulo, varies hospitals estao

se automatizando nom processo longo,

com diversas etapas, No Hospital Israeli-

ta Albert Einstein - HIAE —
s
o compu-

tador ingressou na area administrativa

em 1984, chegou aos sistemas de comm
nieaipao interna, com correio eletronico

e automate de secretana, e de cadastro

de medicos e sdcios contribuintes, A-

tualmente o computador tambem esti

automatizando os laborat6rios, possibilh

tando a emissao de resultados, que 15

minutos depois de prontos poderao ser

ace ssados pelos medicos, mediante se-

nhas, em terminals distribmdos pelo

estabelecimento. Estao tambem em
andamento um subsistema de aquisi^ao

descentralizada de material
(

com lan9 a-

mento automdtico nas contas dos doen-
tes, alem de vdrios sistemas departamen-
tais. A UTI possui um sistema prdprio

com cmco micros e softwares de terapia

nutrieional, controle de infec^ao hospi-

talar, controle de cateteres, sondas e

prescribe medica.

Peter Amaldo Rosenberg, Cirurgi^o,

Diretor do Laboraldrio de Informdtica

Medica do HIAE e tambem Coordena-
dor da equipe que desenvolveu software

especffico e suporte de bioestatfstica

para levantamentos cientfficos solicita-

dos pelos medicos, aponta dois aspecto$

fundamentals na Informatica hospitalar:

a seguran^a absoluta no processamento
de dados - inintermpto e confidvel - e

o acesso apenas por pessoas autorizadas,

Dai considerar inviavel o uso de sistemas

de rede para o gerenciamento seguro de

uma massa tao grande de dados - “so se

forem redes centralizadas”.

Os hospitals publicos paulistas tam-
bem estao envolvidos na pesquisa, de-

senvolvimento e uso da Informdtica, 0
Engenheiro Candido Pinto de Melo, Di-

retor do Service de Informatics Medica
(SIM) do Instituto do Cora^So, ligado

ao Hospital das Clfnicas* relata que o

SIM existe desde a funda^ao do INCOR,
contando com medicos, engenheiros,

programedores e operadores que atuam
com computadores para auxiliar o diag-

ndstico medico. O SIM desenvolveu
mais de 1 3 programas no ambito de ins-

trumental^ e processamento de sinais

biomedicos, bancos de dados clmico-

cirurgicos e aplica^ao do metodo estatis-

tico em biom^dica.

“Do ponto de vista cientifico, o com-
putador e imprescindivel, prindpalmen-
te nos hospitais-escola, como o INCOR
(pois o HC esta ligado k Faculdade de

Medicina da USP). Cada caso clinico

deve ser multo bem documentado, para

que os alunos aprendam ao m&ximo”.
Cindido Pinto de Melo vai mais longe ao

afirmar que “a pesquisa £ a prdpria es-

sentia do hospital-escola, alem de ser

uma forma de devolver k sociedade os

recursos por ela alocados para a subven-

9ao do hospital publico
1
', Ele acredita

que as milhares de informates destas

instituigSes deveriam estar disponiveis

atraves de bancos de dados clfnico-cirur-

gicos, para nortear as decisoes dos 6r-

gaos de saude publics.

0 COMPUTADOR NO COMSULTGRIO

Roberto Jaime Rodrigues, Assessor
de Informatica do Hospital das Clinicas,

Presidente da Sociedade Brasileira de In-

formal ca em Sahde de Consultor de
Satide Publica em projetos de diversos

Renato

Sabattim:
,jO

medico nio
fala a
linguagem da

informatica e

tem receto da

n3o dominar
bem a nova

tecnologta".

paises latino -americanos, comidera que
o custo excessive dos sistemas tem free-

do o desenvolvimento da Informatica

Medica, principalmente a niVel de clmi-

cas e de consulttirios. Por outro lado,

“como a medicina e uma profissao cada

vez mais proletarizada no Brasil, e os

medicos, em sua maioria, sao emprega-

dos de hospitals e institutes onde estes

recursos tecnologicos proiiferam, eles

acabam tendo contato com esses avan-

90s”,

Enquanto nos EUA, segundo pesqui-

sa realizada pela Frost <£ Sullivan, a por-

centagem de consultorios medicos com
sistemas de computador deverd dobrar
nos pr6ximo s quatro anos, indo de 35
para 80 por cento; no Brasil, a penetra-

9^0 da Informatica no consultbrio ainda

€ lenta. 0 Nticleo de Informatica Biome-
dica da Unicamp e o Departamento de

Informatica da Associa9ao Paulista de
Medicina, coin o patroefnio daHoechst

,

analisando um universo de 8 mil e 500
questiondrios reapondidos por medicos,

constatou que 86 por cento consideram
importante o uso do micro no dia-a-dia,

mas apenas oito por cento utilizam 0
equipamento

.

Segundo Renat o Sabattini, isto €

eonseqiieneia do choque cultural: “o
medico nSo fala a linguagem da Infor-

mal ica, nio sabe estipular e resolver seus

problemas em termos empresariaise, as-

sim como outros profissionais, tem re-

ceio de ndo dominar bem a nova tecno-

logia e de que uma solu^o inadequada

venha a lhe causar maiores problemas”.

Ele indica dois caminhos para esse

impasse: a educate, com cursor para

estudantes e formados; e a evoh^ao da

propria informatica, “o computador de

quinta gera9ao serd capaz de reconhecer

a linguagem natural, eliminando a neces-

sidade de programa^ao especffica”.

Sabattini alerfa tambem para o fato de

que “ha pouco software de qualidade

disponivel para a area medica, o que
nao compensa o investimento no hard-

ware. Uma atua9ao mais positiva das

Universidades contribuiria para que-

brar este circulo vicioso^,

Preoeupada com o problems, a Uni-

camp esta lan9ando um Catdlogo Brasi-

leiro de Software Medico. Alem disso, a

universidade promove um curso para

desmitificar o uso do micro ha quatro

anos e, atraves do Projeto Centauro, pre-

tende atrair estudantes da drea de saude

para aperfe^oamento em Informatica.

A introduce da Informatica no ensi-

no da medicina e reccnte e abrange a

Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Unieamp; e, no segundo semestre

serd introduzida na Faculdade de Medi-

cina de Sao Paulo atraves de um curso

regular de Informdtica Medica. A Escola

Paulista de Medicina estd formando o
seu Centro de Informdtica, para apoio

ao profissional, com ensino e pesquisa

sobre o uso do micro, inclusive jd utili-

zado em alguns de sens departamenios.

A OPINIAO DOS QUE USAM

Os usuarios de micro em saude divi-

dem-sa nas seguintes categorias: os espe-

cialistas, ^u|o campo de trabalho e a In-

formdtica Medica (me nos de 100 no
pais); os que compram a maquina e ro-

dam programas prontos; e os que desen-

volvem o software necessario.

Entre os ultimos, insere-se 0 Patolo-

gista Clinico Evandtp Mascarenhas de

Oliveira, do Rio de Janeiro, Ele adquiriu

hd tres anos um Apple II, dois drives e

impressora grafica (na epoca ao custo de

Cr$ 15 milhSes) mas a inexistencia de

software para resolver seus problemas a
obrigou a desenvolver um sistema pr6 -

prio
,
recorrendo ate a um amigo forma-

do em Estall Stica para a uxilia-lo na par-

te matematica do programa.

O Sistema de Evandro Mascarenhas
agiliza o processamento de exames(san-

giimeos, glicose, colesterol**). com cori '

trole de qualidade, atraves de grdficos e

resultados numericos, permitindo avalia-
>3

9ao constante dos equipamentos da cli- ^
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nica, para verificar se estao funcionando
dentro da faixa adequada de temperatu-

ra e outros parametros. Segundo Evan-
dro todo computador e bom

,
desde que

o usudrio saiba trabalhar com ele> e seu

sistema “so foi possivel porque me de-

termine! a faze-lo, sendo ©brigade a

estudar o assunto, empregando os mens
conhecimentos como usuario de micros,

para concretizar minhas ideias”.

A experience do Mddico Radiologis-

ta Luiz Karpovas, de Sao Paulo, foi

completamente diferente, o que ele re-

sume numa palavra: terriveL “Men erro

foi comegar muito cedo, em 1982,
quando o computador praticamente nao
era usado em clinicas particulars no
pats e pouco se falava no assunto. Sem
e n tender de Informitica fui facilmente
enrolado“. Ele diz que optou pela aqui-

sigao de urn mini devido 4 pressSo do
fabricante e descobriu depois que “o
equipamento tern bloqueios, inviabili-

zando o uso de programas fornecidos
por outras empresas”. Atuaimente o mi-
nicomputador roda apenas um editor de

textos — para emissao de reiatdrios dos

exames — e faturamento, quando Kar-
povas pretendia informatizar a clinica,

desde a recepgao, chegando a um dina-

mismo tal que permit isse entregar no
mesmo dia os resultados dos exames aos

cerca de 60 padentes atendidos diaria-

mente *

Al£m de estar longe de seu objetivo,

ele se mostra revoltado e alerta os ini-

ciantes para a importaneia de uma boa
assessoria em termos de software e assis-

tencia teenica, pois “o equipamento
pode ser bom, mas sem assessoria e ma-
nutengao confi4veis n$o adianta nada” f

“Nao entendo como consegui traba-

lhar tanto tempo sem a Informitica”,

afirma Victor Strassmann, Gastroentero-

logista e Proctologista,, de Sao Paulo,

que usa ha um ano em seu consultdrio

um PC xt
T com 640 Kb de RAM, win-

chester de 20 Mb e impressora. Integral
do um grupo de especialistas do Centro
Medico anexo ao Hospital Albert Eas-

tern, de relata que aii praticamente to-

dos possuem seu proprio micro no con-

sultdrio, sendo que alguns colegas at^

elaboram programas.

Apos a escolha de uma maquina de
facil expan sao, Victor Strassmann estm
dou como us4-la, com o apoio da espo-

sa, profissional de Inform4tica, que diri-

ge um escritorio de estatistica medica, e

foi automat izando-se aos poucos, com
programas como o Simphony, dBase IE

Plus, Volkswritter e pacotes prontos de

interagao de drog&s.

Victor montou um arquivo de pa-

cientes, doengas e cirurgias, automati-
zando a agenda e lista telefonica, emis-

sao de relatorios e parte contabil. Em
casa, utiliza um editor de textos para

preparar aulas e trabalhos cienti fleas.

“So a sistematizagao a que o micro obri-

ga )£ vale o investimento”, concluh

Q micro

vai ao dentista

C hegar ao consultdrio, sentar-se na
frente de um micro e responder

sim, ou nao, as diversas perguntas for-

muladas na tela, ao inves da cl4ssica en-

trevista para obtengao dos sintomas e

histOrico ciinico e familiar nao € cena de
filme, nem simples exercicio de imagina-

gao acerca do “consultdrio do future”.

E uma realidade em diversos paises de-

senvolvidos, onde jd existem softwares

com sistemas pre*elaborados de coleta

de informagoes e anamnese, sendo usa-

dos regularmente.

No Brasil ainda nao atingimos este

estdgio. A 4rea odontoldgica em espe-

cial, vem caminhando hi 40 anos numa
postura consemdora em relagao ao con-

sultbrio, embora haja quem preveja

Moacyr
Domingos
Novelli:

JIQ
micro

introdu zirs

grandes

mudar^as na

Odontologies".

grandes mudangas; antes do final da d£-

cada + Entre estes se encontra r o Professor

Moacyr Domingos Novell!, do Departa-

mento de Estomatologia da Faculdade
de Odontologia da USP t

Ligado 4 Inform^tica hi mats de 14

anos, NaveHi almeja o estabelecimento

de uma nova cooeepga& de odontologia

baseada no elemento mais rico que o

homem possui; a informagao. Segundo
ele, implantar um micro no consultorio

6 uma forma segura de aumentar a quali-

dade da informagao e da propria odon-
tologia.

Apos testar a valid ade do computa-
dor na Faculdade, em um levantamento
de lesoes que o obrigou a reformular e

codificar todos os dados do arquivo tra-

dicional. Novel li deseftvolveu um Expert
System

p
reunindo mais de oito mil ca-

sos. Criado para mainframes, o Sistema

teve seu segmento de radio! ogia conden-
sado e adaptado ao PC 2001, com apoio
da Microtec, sendo apresentado na Feira

de Informa tic a em 1986. No momento,
ele trabalha em novo projeto, envoiven-

do diversos departamentos da Universi-

dade, sobre o qua! mantem sigilo, mas
adianta que ser4 divulgado no 139 Con-
gresso Paulista de Odontologia, em ja-

neiro de 1988.

Para Waldir Grec, Diretor do Depar-
tamento de Informdtica da Associagao

Paulista dos Cimrgioes Dentistas -
APCD —

,
a Informatica aplicada 4 drea

odontoldgica ainda esta em um est&gio

embrionario entre n6s, “o mercado €

pobre em termos de softwares especifi-

cos, contribuindo para isso, a pouca va-

lorizagSo da mente humana peias gran-

des empresas que dominant o setor. O
profissional que empenha seu tempo e

sua capacidade no desenvolvimento de
sistemas tern um resultado insignificante

em comparagao com os lucros que serao

obtidos pelas industrias envoividas”.

EXPERIENCES

Na opini^o de Grec, para se chegar a

um bom programa dirigido a area, e ne-

cessario partir para uma atuagao con-
junta do profissional de odontologia e

do analista/programador. Esse foi o ca-

niinho seguido por Carlos Yokoyama,
Sao Paulo. Trabalhando em torno de 12

horas por dia, Yokoyama decidiu adqui-

rir um Craft II Plus, com 48 Kb, para

auxilia-lo e contratou os servigos de um
analista. Hoje conta com programas de
ficha cl mica, controle de visitas

,
l ivro-

caixa e mala direta. Entretanto, seu rela-

cionamento com o micro nao e fdcil,

por en tender pouco do assunto. “0 i-

deal seria um dentista desenvolver os

programas para essa 4rea, ele sabe dos
nossos problemas e fala a nossa lingua-

gem”.

Parti r para a utilizagao de um pacote

pronto foi a saida encontrada por Erna-
ni Abadi e Saul Antunes. Sem condigSes
de Ildar com um cadastro de mais de
sete mil clientes ativos, os dais dentistas

de Petropolis, cidade serrana do Rio de

Janeiro, resolveram automatizar o con-
sultOrio. A dedsao foi muitas vezes adia-

da por na:o saberem como proceder, atd

que viram um anuncio do Microdont, da
Dentsplay - empresa tambem de Petro-

polis —
,
e adquiriram o sistema compos-

to por um micro Senior S-IQQ, da Raci-

mec, video, impressora, software, com
direito a tre inamento e suporte, ao pre-

go de CzS 140 mil. “Nao enfrentamos
dificuldades, ate agora so obtivemos
vantagens*\ diz otimista.

O programa utilizado por Saul Antu-

nes inclui seis modulos, tanto para a par-

te administrativa quanto clfnica, como
agenda, ficha clfnica — com registro e

piano de tratamento auxiliado por grafl-

cos — controle financeiro e cadastro de
clientes.

ALGUMAS DICAS

O Dentista recem-formado Alan Levy ^
de Sao Paulo, adquiriu um micro PC e
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CLUBE NACIONAL DOS USUA'RIOS DO TK 1

O malar clube de Soft do Brasil, possuindo mais
de 2.000 sdcios - onde o associado encontra o
aporo e a assessoria necess&rra para expforar ao
m^ximo os recursos e as ilimltadas utilidades de
seu micro.

• QUANTO CUSTA?

Pefos services presfados aos associados, cobramos
a irrisdria taxa mensal de Cz$ 500,00, isento de
qualquer outra despesa adicfonal.

QUAIS AS VANTAGENS?
* FITOTECA
O CNTK possui uma gigantesca Fitoteca, com mais
de 2.000 programas que est3 em constants amplia-
qao nas 3reas de Lazer, Exatas, Humanas e Biold-

gicas.

Ganhe uma fila gravada por m&s com 10 Progra-
mas de sua escofha.

E FACJL TORNAR-SE SOCIO DO CNTK?
Sim, para associar-se ao clube,. basts preencher o
cupom abaixo e envia-lo junto com o Vale Postal
ou Cheque Nominal no valor de Cz$ 1.000,00, a

CLUBE NACIONAL DO TK
CAIXA POSTAL N? 6605
CEP 01051 - AGENCfA CENTRAL
SAO PAULO - SP

• PERIFtFICOS

0 CNTK possui as mais recentes novidades do mer-
cado, com pregos reduzidos para os associados.

• LIVROS -REVISTAS
O CNTK atrav^s de convenios com as editoras, for-

nece livros e revistas com descontos especiais.

e em pouco tempo voc§ recede ra em sua casa a
cartefrinha de sddo, as fistagens dos programas,
dos livros e dos perifericos disponiveis, alem da fita

brlnde com 05 (emco) jogos e o carne de paga-
mentos, Se preferir faga sua insengao pessoalmente
£ Rua Cap. Mor Jeronimo Leitao, 108/Cj. 16 - Cen-
tro -TeL: (011)228-9598.

• PREM1QS
O CNTK presented seus associados com perifericos,

atravgs de seus sorteios mensais.

• INTERCAMBIODE PROGRAMAS
Receba 2 programas a mais na sua cota mensal
para cada programa in^dito que voc& nos enviar.

lO^

DIFUSAO POR AMIZADE
Ganhe programas do CNTK, trazendo novossdeios
ao Clube.

*

• INFORMATIVQ CNTK
Receba mensalmente um informative e uma circu-

lar com muitas dicas e novidades para seu TK.

VALIDADE
31 /08/87

\u. PARA TK 85 — TK 90X - TK 95 e TK 2.000
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tem grandes expectativas quanto & agili-

zafao que obter£ em seu dia-a-dia, em-
bora ainda nao saiba manusear bem o
equipamento. Mas Waldir Grec, da

AFCD, apesar de achar que “o minimo
exigido para um bom aprove itamento €

um micro da linha PC*\ adverte que a

compra de um computador deve ser caJ-

cada em objetivos bem definidos, para

nao causar grandes decep 9oes. E desta-

caJunto com Novell!, alguns passes fun-

damentals que devem acompanhar a im-

pianta^ao:

• conversar com colegas j£ informatiza-

dose entidades do setor;

• inteirar-se da literature especializada;

• pesquisar os softwares do mereado;

• dimensionar expectativas, incluindo

previsao de cresdmento do consulto-

rio;

• e, por fim. organizar-se.

uO computador 6 uma maquina que
trabalha intimamente ligada k organiza-

tion mas nao se pode esperar dela essa

iniciativa”, diz Grec. Ao aflrntar isso,

Grec contribui para desmitificar a ideia

bastante difundida de que o micro por si

so ird ordenar qualquer local de traba-

Iho, Ao contr&rio, ele so apresentard re-

sultados re almente positivos em ambien-
tes organ^ados.

Editor de texto:

ferramenta

util ao advogado

AInformal ca esti se mcorporando
ao cotidiano de pequenos e gran-

des escritdrios de advocacia, e, ao mes-

mo tempo, dos organismos e instltui^oes

juridicas, atingindo a rotina dos juristas

de um modo geral

O micro vai sendo descoberto e testa-

do como ferramenta auxiliar nas diver -

sas £reas do direito — trabalhista, fami-

liar, soclet^rio, comercial, civel —
,
per-

mitindo ao profissional do setor efetuar

com dinamismo e precisao procura^oes,

cartas, offeios, requerimentos, petigOes,

contratos etc.. Isso sem falar na agiliza-

9I0 de agenda, cadastre de clientes, ma-
la direta, c^lculo de honorarios e conta

corrente das despesas do clients.

Na maioria dos casos, o passo inicial

do advogado £ adquirir um software
para processamento de texto, tipo Wor-
dstar, Superscript e Lescript. Atraves
deles, s§o feitas minutas padronizadas

ou nao, adaptdveis a diversus situates,
emitindo contratos em questao de minu-
tos, sem rasuras e com boa apresentapao

final. “Hoje podemos come^ar e termi-

nar uma negocia^o em um so dia, apre-

sentando o contrato final para assinatu-

ra das partes interessadas, mesmo que
sua forma tenha sido altered a inumeras
vezes”, afirma Otdvio Uchoa da Veiga

Filho, S6cio do Escritdrio de Advocacia
Mattos Filho & Suchodolski, um dos

cinco maiores de SIo Paulo.

A primeira experiencia de Ot£vio

Uchoa no setor £01 frustrada, em funglo
do software escolhido que nao ftincio-

nou. Mas ele nao desistiu e partiu para a

segunda investida mais cai^ado; um edi-

tor de textos Wordstar e um curso espe-

cffico para advogados. Passada a fuse da

novidade, veio a sistematizaqao da cen-

tral de micros, com tres XT 2001, da

Microtec (hoje sao seis), sendo um com
Winchester destinado a contabilidade e

tres (hoje tambern seis) impressoras. A
central recebe o rascunho das minutas e

efetua as grava^oes, sendo que cada

advogado tem seu disquete de servi^o.

Do is deles, inclusive, possuem equipa-

mentos identicos em casa, de onde tra-

zem trabalhos promos que encaminham
para a impressao no escritorio.

Para o Advogado Everaldo Silva, de

Sao Paulo, trocar a in&quina de escrever

pelo micro foi um sucesso desde 0 un-
do, sem frustragoes iniciais. partir de

setembro de 1986, a Informdtica modi-
ficou completamente o mdodo de tra-

y>
balho do meu escritorio

^
onde atuam ®
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0 malt pBfltim (ago do &diT« td vito. iS tipch d*
quod^Qi (ComptiiJ. Sentatiotia . . . 70.00
Jogu* Futebol com a macro &u com um ani^ 80,00
6ertat i«r>Bi do rally da dia dt nona a na nava . 90,00
Diritli um FOr-dlUla I «m dnrBuo^ BOlOdrumoi^ eomg
por tx acmpi o XyalamB 60.00
Jogu-B tiMuci. Onarn qua o Rui CHaptu tam n*
pvagrama pg/a [rtinar . , 80,00
Ajuda o Viking a dattrair a made sa do mas (program^

Itnucio 09 PoirJ de iPiformiricj l^’J 90.00

rrat tttoui Hscafiir pittas

2SS Blge Bay Deed la tdm * Hu htficOpears do porta nv,fei a CO IT.

baia nd nnar do i»orra. SansB4i.on.iE 90,00
269 Rdller Ball SflFliiCional iogn de F Hopar- cr>m qsiHfn tnbgktroi . . 80,00
270 Hyper Spdrl III Com idUBfBo do ipon I a M tnm ciivarsos tipdi ifc

C&mpBTlfto wt-fl ala* Wtrid* d* brcitlatn, arra-maSid

de ptiM com o
,
wMo oom a n fiuEintip 00,00

271 0OS lute de Bowa CtWlira C micro OU um ...... 30,00
272 Cun Frighl Stja uni diatdleSro no vaihD «». cuja missio inl-

rc r bandiddi tden tB&ata-a-prtnup . . . SO .00

274 FldTiha Baieado no lamdio Trims "Harcfio
1

' eomSUvSiMr Seb-

1dd6 90,00

276 Jai Somtror lipo Zankon cam muico mail amosto 90.00

277 Gyro Adrtnsura Pitoia o sbi> hBalcOpmrp a Trpr* cowibm* nalit^ptarni

Iguele ao Hu - - - 90,00

230 Satk to tha
F ulurc

28i Tima Priot

26? 6 xenon II

283 TyviiHSB

204 A'IboO Lb«0

285 Grog*

267 SprluricBr

2B2 Zatmn

239 MtipinngST

Bataado no film* *p Byturo $0,00
Combnia b^bd eiom * tatai da 19 19 90,00
Gpnt iniijDHjici dos E xenon I . Mi.i1o born 1 $0,00
Dc-f(i.ndd s n ^ios invasaras T. po K rsiijh tn'dr* $0,00
Enlramn n periga atS cHtjar a, CidadS d« CriBflC«
Tipq Bppl* jyngla $0.M
Tanta tdthpf maix pedru prteldiaa pud d Gtdgt a pHi-

lii'paia padagia. Intaniasunh! $0,00
E nitre fid mind. Gacx a Wsauro evilundc? Kr oego pel us i

Bitra ntfi us hisbi Cdfvtai da niina 90,00
Push: prlas hSrrSitnl a panBlrB no MpatO a «K4tdaifi Oi
inimijoa 90,00
3*1va di pr«i Cm Biros da prll30 qu ladiiiAEO. WuU-0 bOfn !$D,00

290 Boulder D*ah

391 Spwd King

293 Swcpninn
294 Front Lina

295 Valkyr
296 Tha v*at of [ha

frost

297 Piciuca

298 Syi [.firs 4&
29$ ewconiin
300 SflricVd

301 DJ-m Guiiafl

3CC Wonpirangar
303 Tima CurD
304 Sjmannha F ox
308 Rock

J

i 6oik

Rccupam im crijirantfii dst rtnna. IniriiarBi diritulda-

das. M.-i-o LnUrnsanta . . . . 90.00
F.i't<ip* da um r./ily '(fff r irtn dfr tindVd em divaraoiau-
t4drnmcii .... 90,00
Voce S um dtebativr nym tirotaid com Pi aitaltintas

()* b*m5G a. pqrpafljjitaa A motoriiad* ..... 90,00
SePidcianal ;ogci tipa 3'ar.war. San sat Iona. 90,00
Voc* A utn valmnta saktodo qua buica dHlni it a bale

cyft t?nqyK ini rrbgps. E xqal anlE ! 90,00
OtJErufl as navea <3g<f in«**orei inimi(fSa 90,00

Jugo de IsKB 'Tfl karatl am 3 nivSii Cum proarafna ca-

mp SB fp»* 3 *an 1) p mBl Jvpr joqo de lula fi laiBo pa'S

oMSX 150,00
Dawnhiw grJKfto* ™* tala 100,00

CatBi BSii 3d na «9iHKiB gwSrra murtdial 12000
Uma-’ nan* qua d(i tiro am A diraipBei $0,00
Tiro ao Alw? 90 ,00

Detvua a I?pr«a inimigi pri dec n dd & wi> caja 130,00
Saivs Pitffiinhqn tfp lefi.Flnip 90,00
PilPEB um avi^ci pagn a dtrtrua Pi irtirtligcrt 120,00
3*n*#ti pnnl pgo de strip pdker 100,00
TanSe fi* nr as placai no: urih'cids. Joga pud rsquer

mu It a Inulhgintia a bda tsdrd*nad$D mdtoca ..... UW,00

na mutn
30*6 Batman

307 Avsngar
308 Condor
309 Time BendiE

31 0 GuBirMsm

31 1 Fine Ap^im

3t3 Sgeqsry

31 3 tut? L ivr*

3t4 Intc.macl onal

KarB.fi

315 Kurne Forth
310 Camigi

Rioui

31

7

Sebt Soldier

316 Dhoebeeh

31$ Qra«fl Gbwi

320 Gyrpdin*

32i GP World

321 ail blaci j

323 Future fcinghl

PESCRICAO Ff«80

no Bum jn. a ssiwo o froOKi da tHiKildo

Pinguim . 100.00
Luta 04 kirei A pominuogjo do Thfl- Way oi Ttii Tijpr . TM.00
Ajud* O Condor a dcfnndar 6 itu r inha 120,00
Sejn um piiaio da L-frfo d* rcra a deiitrue oi immigoL. .720,00

Vscl * th Eiue lair eM um (abirinio csfKWUi para Ino
mu qyr L’jJ 1 EPda J :u» hatiil'dade (Id pIlOTO. SenHOU'
lul 120,00
Voct sc-i ci maior dBs^iJ&- d* efeacBMn do mgndo.
co'ini Lari que escu-pai dB dirtruM dificuldndes 12Q,00

V-ic4 «l4 em uM tsFabduCO c(t um pastelo qm^niadp e

sua miisfd a deitobrir o maaaquB p ajudBiri .. .. 120,00
Penicipa do§- mait famoio* rarnerot de Lula Livr* . - . 12D.0O

Vo-si e urt* rotandd mSdErt dB KarntA p.ir: tC'.-pr urn

conaiis* intBrJueierul eo«M)i mai onw metres , ,
120,00

LinggagSm FurCh 120,00

D*iuende o rmsCfria CkS Cnf«Ep dg CamttPT. Prpgrvnn

frnacupdt 1367. (quili dad? Tyr&o SgTO ,
180,qo

De-ltrtda a terra pilaLuid* d CiW fanr^lllpB «4Vf
in at* Mia vntJa. Sens j-ci a r dl . LqualidSdl' Turbo SoHI . 150,00
bwfendn n P anuta ZhOr priOEdndCS uma MrvB dB gUBrra

Burner equipnda com armai podaeoHi. Odmp! iqunl"

dadi Tixtw Solti 150,00
SinE.vse wrdadeirc Ri-nua pdr' ifip*ndq 4a um IP'

gcig* num narmirio ittirfiipti. ExalWItfl! t$ualidade Tvr-

t» SdfH ;
15Q.QO

Pilcita hciicapitrro mfiii podaroso
i
> ilBScn-iC Iwirtn no

mynejo. 0 ey objatluO A cLXn re sgfliar -os U'd’er**

gOMB-rnamentai* dos geandas potacidail que etESO prfi^

SOi num deoermi nodq pais da AmStiCa LaEina, Atimol
iquaiidada Turtwl 150,00
Melhor |o^P ;ri cJkob vpluida um terms* de CSprridB 0B

F-6rmyla |. Farticipa da um treinO SdiSe mar€hK, (ra-

ijeihii Hu cwnpr.D c.rcuita. Simpietmaia ce & meihpf,

iquahdsd* Turt» SpFH - 150,00

Oontrole am rrfti dimffroSBi * btHa man moiuc* qa*
nod u viu. J00D out raquar ooordtnscfo numr* n

intel igincia ad meimd BWpO. Mu IU> bqrn 1
i Qujiid«Jr

TurbdSflftl 150.00
Vote 4 um bravo guarrelro e w* A a miw$o d* nKer
i .'it

-

j linda princaia cTh garrai de um faiEicedru hoetil

Exceliriitamuilra&da Tur&sSoftl ... 150.00

DBS.: Jsgoi DiH»niv4ii am dJikatae

1 jogo num eJiwo - 190.00
2 jqgoi num d'sco - 230,00

Solicits groquitameivB uma list* wmpiota da Didqua e conhe^q o maior

aoavvd bibHo^Afioo cfo Par*.

Desejo receber os programas abaixo relacionados pelois) qualtisj estou remetendo aoexo um cheque nominal 3 Cienda JVtodema Com-
putapio Ltda.

,
Av. Rio Branco, .1 56 - Loja 127 Centro - RJ CEP 20043 no valor de CzS

PROGRAMAS N?
NOME:
END: :

Cl DADE UF CEP



APLICAgOES: Q QUE O PROFISSIONAL DEVE SABER

tres advogados e dois estagiarios^. Total-

mente leigo em Information, Everaldo

resolveu conhecer de perto a sistema da

Plexxus Data. Partin para um pacote

pronto, inclumdo dez softwares (mala

dire t a, eoniabilidade, processador de

texto...) e mais um CP 500 M80-C e im-

pressora Grafix 80 FT. “Mas o funda-

mental”
}
segundo ele, “e que durante

um mes funcionlrios da softhouse vi-

nham algumas horas por dia para ensinar

como operar o sistema”.

Satisfeito especialmente com a per-

fei^ao visual do trabalho final, economia
de tempo e maior eficiencia, Everaldo,

um espeefaiista em desap ropriagoes, gra-

vou as petite s e contratos em disquetes

(alterando somente os dados espedficos

de cada caso); criou um cadastro de 600
titulos de iivros, atraves do mbdulo “bi-

Mioteca”; montou um sistema com

do seu sistema. Incentivado pela public!-

dade, partiu para a compra de um CP
500 e um pacote de dez programas, em
fevereiro de 1987. Desses programas uti-

liza apenas um, o processador de texto,

“Com ele economizo tempo, mas ainda

nao o suficiente para me dedicar mais ao

estudo das aplicagoes da m^quina”. Ou-
tro problema levantado por Josd Carlos

6 a ausencia de software de jurispruden-

ce dispomve! no mereado.
Caminho seguro foi seguido por Ro-

berto E. Tripoli, do Rio de Janeiro, es-

pecialista em eausas civeis, comereiais e

direito de mineragao, Depois de usar o

micro no apojo suas atividades de ra-

dioamador, optou por um CP 500 com
48 Kb, dois drives de 5 l/4”(dupla face)

e impressora de 132 colunas. Passada a

fase de aprendizado, com um processa*

dor de texto, contratou um profissinal

Otavic da

Veiga Fitho:

"Gracas ao
micro,

negociac&es

complexes

podem ser

teitas num so

dia, mesrno
qua o contrato

seja rofeito

v&rias vezes".

demonstragao discriminada de custos.,

para mais de mil clientes, ate uma mala

direta para envio de cartoes de Natal e

aniversarkx Ele afirma que quern nao
irnplamar um micro em seu trabalho,

logo frcara desatualizado pois, mais cedo

ou mais tarde, os advogados poderao

acompanhar sens processes no Fdrum
via terminal instalado no eseritorio.

TODO CUIDADG E POUCO

Entretanto, diante de tanto alarde £

precise cautela. Deixar-se envolver pela

propaganda e sair adquirindo sistemas

sem uma pesqulsa previa nao e um bom
negocio,

Foi o que aconteceu com Jose Carlos

Scalabrim Carneiro, de SSo Paulo, Pro-

motor publico, que esta encontrando al-

gumas dificuldades na implementagao

da drea de informatics para auxilia-lo a

desenvolver um sistema voltado para a

advocacia.

“Os programas consumiram cerca de

dois anos, entre desenvolvimento, testes

e retoques finais ate &e tomarem confid-

veis’\ O pacote, registrado na SEI, 6

formado por sete m6dulos com as fun-

goes de acompanhamento de processus;

jurisprudencia — arquiva informagSes

sobre julgamentos e processes realizados

—
;
cadastro de clientes, com mala direta;

honor^rios; folha de pagamento; conta-

corrente; e controle de time sheet (tem-

po gasto em cada caso).

Entusiasmado com os resultados, Tri-

poli colocou um CP 500 M8Q-C ao lado

do antigo, com dois drives, facilitando o

back-up, e tendo um equipamento de

reserve para qualquer emergencia. Mas
nao pretende comercializar o sistema,

cujo fonte esta guardado no cofre de um
bancOj “nao desejo abandonar os meus
clientes para faze-lo e nem ter proble-

mas nesta ^rea, que nlo existe legisla-

£ao protegendo o autor e a pirataria 6

praticada liviemente”.

Convidado para o cargo de Diretor de

Informatica da Ordem dos Advogados

do Rio de Janeiro, explica que uma das

metas da a trial presidencia do 6rgao e

estudar a viabilldade de dotar a OAB-RJ
com terminals ligados ao PRODERJ,
“permitindo aos associados obter infor-

ma^Ses diretamente ou via telefone,

sobre os processes em andamen to, juris-

prudencia e outras, o que assume maior
importSncia para os associados do inte-

rior do estado'\

Em Sao Paulo, as se^bes e subseigbes

da OAB de Campinas, Osasco, Guam'
Ihos, Sao Caetano, Itapecerica da Serra e

Ipiranga (na Capital do Estado), estao se

informatizando median te convenio com
a Plexxus Data, segundo Julio Cardella,

Presidente da OAB-Campinas, a Infor-

matica “ir£ agilizar todo o sistema juri-

dico da regiao e facilitara a vida do ad-

vogado”.

A ADAFTACAO EXIGE
BOA VONTADE

Como se processa na pratica a intera-

9S0 micro X advogado? Segundo os

depoimentos, o caminho percorrido

pelo usuario nem sempre e tranquilo.

Dedicagao e boa vontade e a reeeita

apontada por Walter Fonseca — Promo-
tor Publico de Guarulhos — SP para

superar as dificuidades inerentes & inter-

ligagao de uma ciencia exata e outra

humana. “O tempo gasto na implanta-

9S0 nao pode ser visto como perdido.

Entretan to, e precise comegar com um
equipamento simples, de fdcil aprendiza-

do, para evoluir progress!vamente em
termos de micro e apHcagoes”.

Para Roberto Tripoli, em termos de

maquina, “deve-se escolher uma confia-

vel, com assistencia teenlea garantida e

dentro das possibilidades economicas,

sendo necessario, no minimo, dois dri-

ves, monitor de video e impressora.

Em relagao ao software, a maioria

acredita que 0 melhor e comegar por um
processador de texto, daf em diante, no m

SYSOUT MICRO INFORMATICA LTDA.

AGORA, NO RIO DE JANEIRO, A MAIS NOVA E SOF1STICADA SOFTHOUSE COLOCA
K DISPOSICAO DE SEUS CLIENTES OS MELHORES PROGRAMAS DO MERCADO AO
MENOR PRECO.
PROGRAMAS PARA APPLE; Pagar a Receber * Fluxo de caixa * Controle de estoque * ContabMidade e

outros.
PROGRAMAS PARA TRS-30; Mala Direta • Editor de text-o • Controle de estoque comerciai e industrial

* Contabilidade • Fotha de pagamento e outros programas para MSX, PC e 5-70Q

A SYSOUT OFERECE AINDA AOS SEUS CLIENTES; TREINAMENTO - SUPORTE - ASSISTENCIA
RUA URUGUAIANA, 10 SALA 1,104 - CENTRO - CEP: 20.050 - Tel.: (021) 242-0191
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Saiba onde se informar

MEDICINA

Sociedade Brasil eira de Informatica em
Saude — A secretaria executive da enti-

dade funciona no Setor de Informatics.
Medica do INCOR, Av. Dr. Eneas Carva-
lho de Aguiar, 44/29 and., CEP 05403,
tel.: {01 1) 282-7766 ramal 24 1 s

Sao Pau-
lo;

Associate** Pa til ista de Medacina - Possui
um Departamento de Informatics forne-
cendo orientagio sobre cursos e equipa-
mentos . Fiea na Av, Brigadeiro Luis An-
tonio, 27 8, CEP 01318, tel.: (Oil)
374581, S£o Paulo;
Escola Pauli sta de Medic ina - Conta
com urn Centro de Information, em for-

maglo, na Rua Mairinque, 96, Vila Cle-
ment!no, CEP 04037, tel.: (Oil)
572-0033, Sao Paulo;
Nucloo de Informatics Biomedica da
Onicamp - Desenvolve cursos, palestras
e software. Hospital das ClMcas, Anexo
D, 19 and., Cidade Universitaria, 13083,
Campinas, Sf, Caixa Postal 6005. Tel :

(0192) 39-1301 ramal 2130 (contato:
Prof, Dr. Reijato Sabattini);

Cirandao Saude — Integra servico Ciran-
dao Mensagem da Embratel, Pode ser

acessado dai 07 :QQ as 02:00 da madruga-
da e ofcrece oito bancos de dados na
area 4e Saude. Maiores informaedes pelo
telefone (021)216-8374;
Centro de Informatica em Saude (CIS) -
Software house dirigida por medicos que
alem de desenvoiver software persortali-

zado oferece cursos e revende equipa-
mentos. Av. Sao Gabriel, 518, CEP
01435, tel.: (01 1)852-7679 Sao Paulo ;e
Revista Brasileira de Informatica em
Saude — Assinatura e artigos. Caixa Pos-
tal 18101, CEP 04699, Sao Paulo A/C
Prof. Renato Sabattini).

ODONTOLQGIA

• Assoctagao Paulista de CirurgiGes Dentis-
tas (APCD) - Seu Departamento de In-
formatica realiza cursos mtrodutorios e

desenvolve program as para consultones.
Rua Humaita, 889, CEP 01321, tel.:

(011) 374194, Sio Paulo
;

ABUCO - Assodagao Brasiletia de Usua-
rios de Computadores em Odontologis —
Alem dc realizar um boletim informati-

ve, a entidade serve de ponto para trocas
de software e intercambio de experien-
eia. R, Duque de Caxias, 1739 cj\ 903,
Uruguaiana, RS, CEP 97500. Tel.: (055)
4L2-1641; e

* Faculdade de Odontologia da USP -
Tel.: (Oil) 211-001, ramal 433 (eonta-
to Prof. Moaeyr Novell!)

,

ADVQCAC1A

* Sao Paulo Computer Institute (SPC1) —
Oferece o curso “Advogados usando o
micro” Av. Rehougas, 1669, tel,: (Oil)
883-0355.

entanto, as opiniQes divergent, seja para
a aquisig^o de pacotes prontos (nesse

caso, com empresas que fornegam um
bom suporte ao cliente) ou para a con-
tratagao de um profissinal, o que geral-

mente e mats oneroso. O ideal para Eve-
raldo Silva e a aquisigao de tres progra-
mas basicos: editor de texto, mala direta

e contabilidade. Ja Tripoli recomerida
que o proprio advogado “desenvolva sens
programas, por modulos, de acordo com
suas necessidades, ou contrate um pro-
gramador para isto”, tendo o cuidado de

“acompanhar o desenvolvimento e a-

prender a usar os modules corretamen-
te”

As dicas vao mals alem, Cursos rdpi-

dos para conhecer o polencial dos pro-

eessadores de texto e a faciiidade de ma-
nuselo do micro e a sugestao ue Otavio
Uchoa da Veiga Filho, "ai a curiosidade
vence as barreiras iniciais”. Os conceitos
do uso do micro na advocacia so se con-
ferem na pdtica, “devendo-se ter em
mente que ao ingressar no amfciente de
trabalho, o computador e um sistema
novo, e preciso arrumd-lo, controla-lo

com o prdprio uso. A medio prazo, a

tendencia e que o micro sistematize e

tome o servigo mais objetivo^ finaliza —
Otavio Uchoa. m
Reportagem de Lia Bergmann

e Mari Marinaro.

Softnew Informatica
TUDO PARA 0 COLOR E MSXH!

Tradlclonai em softwares para o CP-400 e msx.
imensa variedade de softwares, 2800 programas para o CP-400

e 450 programas para o msx.

CP-400
JOGOS - Cz$ 9,50

Aplicativos e utilitarios cz$ 95,00
• cocomax t e it Cz$ 180,00 • minlma'x
• vip-library Cz$ 600,00 • deskmate
• vizldraw Cz$ 180.00 • pen-pal
• OS9-$lst. operaclonal Cz$ 789.00 • copiladores
• livro 500 peeks e pokes
e exec s - traduzlao Cz$ 140,00 • joysticks CzS 299 00

• adventures em
portugues Cz$ 9 50

CzS 180,00
CzS 450,00
CZ$ 450,00
CZS 250,00

JOGOS -Cz$ 29,00

• Aplicativos e Utilitarios Cz$ 110,00
• Copiadores cz$ 350,00
• controle de estoque

(disco) czS 250,00
• Master voice
(sintetizador de voz) cz$ 250,00

PROMOfAO POR TEMPO
Nosso sistema de trabalho:
co&ramos uma t^xa de czs 40,00 correspondente a flta cassete. sendo que nessa fita podem ser coJocados
apreximaoamente 30 programas para CP^4&0 e 10 programas para msx, caso deseie que sejam aivididos
o^s programas em varias fUas. nos Intorme o numero de fitas
oes.: Encomenda minima CzS 290.DO TSxa de correio CzS 45 00
oespachamos para quaiquer lugar do Brasil (Via cedex) A fita efou disco sera e^tregue em sua resid^ncia
Laso voce, desele que seus programas sejam coiocados em oisketes. 0 valor do mesmo ^ de c?£ 85,00

Atenaemos todos os dias no horario comerciai e aos sabados das 8 as 14 h s

SOlicite nosso cat^logo hoie mesmo, e quando recebe-lo envie seu pedido e a quant ia
atraves de cheque, dinheiro ou vale Postal para a agenda casa verde, no valor
correspondente ao seu pedido.

SOFTNEW
Rua Miguel Maldonado, 173 - Bairro
Jardim Sao Bento - Sao Paulo • SP •

Tel.: (Oil) 2G6-2902/266-5307
CEP 02524



SERIE III

G6RRTRON e q solu^oo consagrada para repentinas no fornedmento
garantir energia ininterrupta oos micro- d© en©rgia eletrico. R nova linha d© no-break
computadores, caixas registrodoras, G6RRTRON, serie III,

PDVs, terminois telex e uma infinidode e o resultado de constontes

qs falhas

podem estar sujeito

de outros consumidores que noo pesquisos tecnologicas e adapta<;6©s as
necessidades dos usuarios,

sendo indispensavel em CPD's,

escritortos, supermercodos,
predios comerciais e publicos,

clubes, bancos,
auditorios, etc.

GUARDIAN
ENERGIA A TODA PROVA

furvico

>reak com sai'da

Sateria interno selado ou

iotK/a, calxo em fiberglass, capaz de
tar qualquer micro de 8 ou 16 bits, incluindo

impressora, durante varies horas.

R. Dr. Garni© r, 579
Rocha
C€P 20.971

Tels.: (021) 261 -6458 ©
201-0195

Telex: (021)34016
Sao Paulo:

Rlomeda dos

Ubiratans, 349
Indian6po I is

C€P 04070
Tel.: (011) 578-6226
Telex: (011) 54651

ftM Monws: CAP (092) 257- 1053 e £37-1993 • 6ft Salvador: flPOiO (071) 242-0045 * L6GICFI (071) £35-4164 • « - Fortotezo: SISCOMP (085) 244-4911 . Of - Brasllier
TCCMiDflDOS (061) 273-7101 • £S - Vitdna: MflMSCfiOS (027) 227-9611 - SISTCMPi (027) 225-3744 e 225-4531 • GO -Go.Snio T9R (062) 224-7271 • MA S Luts do MarartvSo- CAP
(098) 227-2971 • MG - 8. Horizonte. * StSTCMfl (031) 225-1273 a 227-4497 • MT Cuiobd: PUTURIX (065) 322-2184 • PC - Recife: DfiTfiGCO (081) 228-2211 • PH - Cur.tibo- COMPUTER
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Leia neste artigo uma abordagem

critica sobre a aplicagdo dos

recursos da informatica na

arquitetura no Brasil e tenha, ainda,

uma amostra do que hd no mercado

estrangeiro para o setor.

Informatica x Arquitetura

Bernardo Rubinstein

A
ntes de mais nada, faz-se ne-

cessario uma rcftexJTo sobre ab

guns aspeetos da questao “inf-

formatiza^o da arquitetura”,

antes mesmo de comentarmos

eventual produlos natives ou n£o, cn-

contriveis aqui. Por que, de todas as

areas de aplicagffo de computaga'o, no

Brasil, a arquitetura e talvez a mals atra-

sada? Vou tentar responder a Isto exa-

nimando este bicho , aparentemente ar-

redio ao progresso e & teenologia de

ponta, que e o arquiteto brasilelro.

For que aparentemente arredio? Pen*

so que 6 apenas uma atitude emocional

de defesa e contra uma grave ameaija

que vem do novo; de tccnologias de pro-

jeto e de desenho arquitetdnico, que ele

absolutamente desconhece. ExCetUados

os eventuais frequentadores de feiras de

informdtica - eventos oode compare-

cem com seus pimpolhos devidamente

cquipados com baloes, pipocas, namo-
radinhas(os) etc. —

,
os solitaries leito-

res de revistas de divulgagSo tecnica e

tambem aquela minoria de profissionais

que trabalha cm alguns escritdrios ja

automatizados, empresas estatais ou

multinacionais. A maioria dos profis-

sionais, entretanto, funciona inovida por

um processo de alta indigencia tecnolo-

gica, quo resulta, sem duvida ncnhuTna,

em um sistema de incompetencia pro-

fusions! e perpiexidade generalizada*

Na minha opini^o, o problema co-

rnega na escola de arquitetura, que e

ml 0 ensino de arquitetura no Brasil

sempre foi ruim; ja o era quando eu fre-

qiientava a universidade ha ccrca de 25

anos. Desatualizadas, mal equipadas...

mesmo se pensarmos em termos de en-

sino academico tradicional. Constatei

a distands entre a escola de arquitetura

no Brasil e o que era praticado nos EUA
ja em 1963, quando vi um computador
de grande porte rodando um program a

que checava interfciencias de calculq

estrutural no projeto arquitetomco. E
facil imaginar como esta a situafSo atual

face 3 grande difusSo da microinformd-

tiea.

Visitando vilas romanas do comego

de nossa era, nSo consigo ver qualquer

tecnica nova que estejamos empregando
aqui no nosso glorioso Pais, que neste

momenlo, face a teenologia pratieada

no mundo civilizado, se comporta como
a diplomada de Salazar na ONU, ou

seja, “orgulhosamente so”

Do meu ponto de vista, para corrigjr

a atual situagSo do ensino de arquitetu-

ra no Brasil, seria precise criar nas es-

colas “gabinetes de pesquisa”, ligados &

cadeiras de informatica aplicada & ar-

quitetura. Tais gabinetes seriam equipa-

dos com hardware e software mais mo*

demos existentes no rcsto do mundo.
Bvidentemente, algo haveria de ser

nmdado na legislate atual, dando iscn-

qSo de imposto e liberdade total de im-

portag&o dc estates grafieas para estes

centres de desenvoMmento, Penso que

orgSos como o FINER, que dispdem de

linhas de credito, poderiam fmanciar

estes projelos, o que nao acontece hoje,

Assim, vemos que nosso pobre ar-

quiteto sai da escola completamente de-

sinformado a respeito das possibilida-

des de aplica^So da informatica na sua

atividade professional, tornando-se difi-

ci! superar esta defasagem. Curiosamcn-

te, quando conseguimos aproxima-lo do

computador, ele quer fazer magicas, co-

mo introduzir no equipamento, por um
buraco qualquer, um croqtii para que saia

do outro lado um projeto de execugSo

todo desenhado, detalhado, corretamen-

te djmensionado, or?ado etc_ fi apenas

mais um aspecto do mesmo processo de

dcsinforma^lo.

Diante de um quadra destes,com di-

fleuldades de acesso as tccnologias de

ponta usadas la fora, sem suporte e

com os equipamentos disponiveis no
Pais, seria um milagre se pudessemos ter

uma linha de produtos sofisticados,

algo assim como os 300 aplicativos es-

critos em cima do Autocad encontra-

veis no mercado americano.

Tendo recentementc visitado a feira

da National Computer Graphics As-

sociations realizada em Filadelfia —
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EUA, a ultima palavra em computagao
grdfica, nfo me sinto nem um pouco
constrangido em desciever alguns as-

pectos tecnicos que balizariam nossa

analise de software e hardware neces-

sarios a estagffo de trabaUto*

O HARDWARE

a) Um monitor de pelo menos 19 pole-

gadas, com o minimo de 1024 X 768
pontos, 16 cores simultaneas, 40 MHz
e 30.1 KHz;
b) Placa grafica controladora equivalen-

te £ Artist 1 (com resolu?5es de 1024
X 1024 (interlaced), clock de 14 MHz
ate 40 MHz), ou melhor. Por exemplo,
equivalente i Artist 10 e monitor com
64 MHz, 256 cores etc.;

c) 0 computador deve ser, no minimo,
um PC AT, com 1 Mb no mother hoard

,

um disco rigido de 30 Mb, um floppy,
duas entradas seriais e uma paralela,

3 Mb de expansao de memoria, teclado

etc*. Penso que, na realidade, a maquina
ideal para CADD deveria ser compati-

vel com o Compac 386;

d) Mesa digitalizadora ou mouse e

e) Opcionalmente seria usado um segun-

do monitor, que poderia ser monocro*
matico. Alguns softwares, possuindo

banco de dados, sofisticado, operados

com janelas, pedem um segundo moni-
tor colorido. O ideal e algo do tipo do
Nec-Multi$ync (640 X 480).

O SOFTWARE

Os mais populares programas de
CADD, encontraveis no mercado eslran-

geiro (apresentados na NCGA), possuem
amplos e variados mecanlsmos de de*

senho, bem eomo modules de arquite-

tura* Considcro todos bastante razoa-

veis, mas creio que cabe um pequeno
comentario a respeito de cada um.
a) Autocad foi desenvolvido origi-

nariamente para desenho de circuitos

cletronicos. E certamente uma possante

ferramenta de desenho e possui, embu-
tida, uma linguagem de programaggo —
'‘auto-lisp” — bastante poderosa, pos-

sibilitando ao usuario final programagao
customizada e desenvolvimento de apli-

cativos. Ha no mercado americano, ja

& venda, centenas de aplicativos escri*

tos em cima do Autocad.

De operate bastante agraddvel, este

programa, que domina o mercado ame-

ricano, liga-se com a maioria dos sistc-

mas conhecidos e posgui um “Mddulo
Arquitetonico”. O Autocad n£o 6 um
sisterna voltado para o proje to/desenho

de arquitetura, n£o tern um banco de

dados desenvolvido e muito menos uma
base de dados coligada ao projeto ar-

quitetonico/construgSo civil Ele apre-

senta, entretanto, facilidades dc srmu-

lag£o da terceira dimens£o. No momen-
to, este software n£o e comercializado

oficialmente no Brasil, mas circulam co*

pias no mercado n£o convencional;

b) Versacad — foi desenvolvido origi-

nariamente para o desenho mecanico.
Tem linguagem de programagSo, amplos
recursos de desenho e facilidades para

simuiag£o de terceira dimensdo. Con-
sidero sua operagfo, se comparada k

do Autocad, um pouquinho mais com-
plicada. Em sua ultima versao, veio com
banco de dados associado ao desenho.

O Versacad n£o e um programa de ar-

quitetura, muito embora possa ser utill-

zado sem muito esforgo* E o linico sis*

tema comercializado oficialmente entre

nos; entretanto, os pregos praticados

nao tendem a estimular o cscritdrio de
arquitetura medio;

c) Cadvance (Calcomp) - trata-se de
um programa que nasceu dedicado ao

projeto/desenho arquitetonieo, tendo,

portanto, uma abordagem mais adequa-

da do problema. £ parte de um sistema

mais amplo de programas do qual tam-

bem faz parte, por exemplo, o Solid -

vision, que e um fascinante programa
de desenho a tres dimensoes (perspecti-

va), com ajnpios recursos de operagao,

inclusive diretamente cm terceira dimen-

s£o*

O Cadvance possui linguagem de pro-

gramageib embutida, a operagao e mais
16gica e n£o tem banco de dados (pro-

metido para a pr6xima versao). Sen pre-

90 no mercado americano e razoavel,

mas n^o encontra-se disponivel no
Brasil; e

d) Draw-base — nasceu lambent voltado
para a arquitetura, possuindo amplos
recursos de desenho. Tem manual todo
ilustrado com plantas arquitetonicas e

banco de dados, com operacSb automa-
tizada (no segundo monitor)*

O Draw-base custa o dobro dos outros
programas aqui apresentados e nlo pos*

sui ainda facilidades para desenho em
tr£s dimensOes.

Podemos concluir que todos os soft-

wares c itados, apesar de
j
a serem bastan-

te bons, ainda n^o fazem a execucS'o

automat izada de eleva9des, cortes etc.,

facilidades encontriveis nos sistemas pa-
ra minis e mainframes* Tudo o que voce
quiser fazer de forma completamente
automatizada, ignorando as simples
prancbetas eletronicas (que todas sao),

tem que ser programado utilizando ma-
cros ou, em alguns casos, com o auto-

lisp
,
escrevendo aplicativos.

Infelizmente, nao e precipitate afir-

mar que n£a deve haver nada semelhan-

te desenvolvido no Brasil; nem poderia.

Estamos longe das fontes do saber tec-

noiogico, dos fabricantes de equipa-

mentos e linguagens/sistemas operacio-

nais; portanto, sem suporte de nenhuma
especie.

EnttTo, o que ha de brasileiro na area

de informatica aplicada a arquitetura?

Penso que n£o seria justo dizei que nffo

ha nada. Ha o esforco louvavei de uus

poucos abnegados e alguns suicidas (que

e 0 meu caso)* Este esforgo* embora
louvavei sobre todos os pontos de vista,

nada mais e do que uma tentativa de-

sesperada de reinventar a roda, que e in-

ventada todos os dias no hemisferio nor-

te, com dotagao de bilhoes de dolares

para pesquisa*

Volto a afiimar que a solugS'o esta na
liberagfo para comercializag^o, ainda
que somente a nfvel de pesquisa, de te'e-

nologia adequada e contemporanea.
Acho, ainda, que nos, produ tores de

software para arquitetura, devenamos,
ent^o, com a exciusiva finalidade de

ganhar tempo, escrever programas, utili-

zando as linguagens embutidas nos pro^

gramas aqui mencionados* Assim teria-

mos acesso a ferramentasmodemas, obti-

das em centres de pesquisa, com verbas

de bilhOes de dblares e batalhOes de pro-

fissionais de desenvolvimento. Poderia-

mos, cnt£o, escrever nossos aplicativos,

ficar em dia com 0 estagio atual do men
cado internacional, utilizando toda nos-

sa criatividade. Seria como construir pa-

redes usando paineis pre-fabricados, em
vez de tijolos, cimento e areia.

Bernardo Rubinstefn 4 Arquiteto, formado
pete Facuidade Nacionat de Arquneturs e
trabafha M 12 anos com processamento de
dados, sendo os cipco ultimo $ dedioados ao
desenvolvimento de softwares para esta area.

r TK90
A GRANDE TACADA PARA 0 TK

axterix. arkanoid, avenger^ bmx race,

bomb jack H r urtdium, breaktfiru, cris^

tal castles, war, captain kelly, double
take, max headfon, fist II, firelord, xe-

no, frost byte, green beret, night mare
rally, hypaball, handball, maradonna,
impossabal, judge dredd, infiltrator,

mad marthall, nosferatu, orbix the ter

rorbal, oil! and lisa, rebel planets, revo-
lution, scooby doo, space, harrier, su
per cycle, s. cobra, super soccer, top
gun, terra cognita, terra cresta, termi-

nu, great escape, tantalus, yie ar kong
fu If xevious, barcos.

solicite cat^lago complete

CEP 11001 SANTOS
Teh; (0132) 372057
Caixa Postal n? 78S

SAO PAULO

Remeta cheque nominal para:

TACO SOFTWARE

05-CzS 170,00 25-CzS 570,00
10-CzS 290,00 30-CzS 690,00
15-CzS 370,00 35-CzS 770,00
20-CzS 490,00 40-CzS 890,00
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Conhega aqui as principals

aplicagdes dos micros em areas

cientificas como engenharia,

controle de projetos e estatisticas

e as linguagens mais adequadas

para uso nestes setores.

0 micro na Engenharia

JoSo Alexandre Magri

E
xistem basicamente tres gran-

des ireas onde os computado-
res s£o utilizados: comerciai;

controle de processos ou tem-
po real; e cientifica ou tecnica.

As aplicagbcs comereiais se caracte-

rizam por ter um grande volume de en-

trada de dados, c£lculos relatwamente
simples e um grande volume de saida

de informal es.

Nestas condigCSes, a memoria auxiliar

(disco e fitas) do computador precisa

apresentar uma alta capacidade de ar-

mazenamento de dados e informagbes
geradas nos diferentes processamentos,

As unidades de saida (impressoras)

deverfo operar em alta velocidade pois

normalmente o volume de impressffo e

elevado. Ja a unidade central deproces-
samento po'dera operar em alta ou n£o,
porque o computador devera executar

um grande volume de leituras e grava-

gbes na memoria auxiliar. Essas opera-

tes s&o muito lentas quando compara-
das com a velocidade de processamento
da UCP, visto que a memdria auxiliar

esta composta de aparelhos eletrome-

canicos.

Nas aplicagdes de controle dc proces-

sos ou tempo real o computador e usa-

do de tal modo que registre e controle

automaticamente a a9 Sfo de uma maqui-
na, medidor, linha de montagem de uma
fdbrica etc.. Esse tipo de aplicagfo exi-

ge que o computador processe o dado
no instante em que ele ocorrer, isto c,

ap6s ler a temperature de operate de

uma caldeira por exemplo, ou a posi-

93b de um trem na linha do metr6; o
computador deveii analisar o dado cole-

tado c verificar se ele obedece a determi-
nados padrOes impostos pelo usu^rio.

Se o dado estiver fora de padrifo, o com-
putador deverd enviar uma mensagem
ao operador, acionando alarmes, ligan-

do luzes em paineis de controle etc, ou,
entgo, desativar parte da linha de pro-
dug£o de uma fabrica.

0 processamento nestas condigbes e

chamado de ‘‘tempo real” (Reai time)

porque os dados s£o processados no ins-

tante em que des ocorrem. Nas apli-

cagbes cientfficas ou tecnicas tem-se

normalmente poucos dados de entra-

da, um grande volume de cdleulos en-

volvendo fungOes complexas e um volu-

me de medio para pequeno na saida de

informagbes.

Nestas conduces, tanto a memoria
auxiliar quanto a unidade de saida (im-

pressora por exemplo) poderffo ter uma
capacidade media dc amiazenamento e

impressfo, respectivamente, Porem, o

processamento cientifico ou tecnico exi-

ge uma UCP de alta velocidade de pro-

cessamento e uma memoria principal

grande.

Os primeirOS computadores foram
construidos com o objetivo de executar

processamento cientifico; o proces-

samento de dados comerciaJ surgiu al-

guns anos depois. Atualmente, esses ser-

vigos constituem a maiox parcela das ta-

refas executadas pelos computadores,

principalmente em paises do terceiro

mundojmde Se tem uma eSpeCie de
4i
co-

lonizagao tecnologica”, feita por ameri-

canos e japoneses.

At£ pouco tempo atras, o proces-

samento cientifico no Brasil se resumia
no uso de pacotes importantes, onde o
analista de sistemas tinha apenas o tra-

balho de entrar corretamente com os da-

dos (para isso, era imprescindivel sa-

ber ler manuais escritos em ingles) e in-

terpretar as listagens emitidas por es-

ses pacotes.

LINGUAGENS DE APUCA£AO
CIENTIFICA OU TECNICA

A Iinguagem de aplicagao cientifica

ou tecnica precisa apresentar faciiida-

des para a manipulagEo de tabelas (ma-
trices) e listas (vetores) e pode operar
com uma precis3o minima de nove digi-

tos. Essa precisfo correspond© ao valor
otimo da fungSb consume de memoria
principal versus exatiddo de calculo.

Quando se opera com numeros compos-
tos por oito digitos ou menos, o resub
tado final dos calculos pode ser bastan-

te imprecise, principalmente no easo

de sistemas de equates lineares mal
condicionadas*
A Iinguagem deve tambem executar

o cdlculo de fungbes matematicas com-
plexas, tais como fur^bes trigonometri-

cal, hiperbdlicas, exponenciais etc.,

Dentro desse contexto, a principal

Iinguagem de apUcag^o cientifica e o
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FORTRAN, q\ie preenche aproximada-
mente todos esses requisites, Alem
do FORTRAN, usa-se a linguagem AL-
GOL que e muito eficiente em ma-
quinas da Bonoughs.

Do ponto-de -vista de interagSo com o

usuario, as linguagens cientificas s£o

velhas e ultrapassadas. 0 FORTRAN
presta-se muito bem para a entrada de
dados via Icitora de cartftes e saida via

impressora. Entretanto, com o desenvol-

vimento dos computadores (cada vez

mais podcrosos e mais baratos) e das

tecnicas usadas. no projeto de sistemas

foi possivel a uti!izag£o de terminals,

ligados diretamente no computador (on-
line). Assim, os sistemas intciativos pas-

saram a ter grande importancia, o que
nlo acontecia no passado. Com a intro-

dugSo dos microcomput adores, a partir

de 1979, a interag£b com ousuario pas-

sou a ter uma importancia fundamental,
Para se projetar um sistema eficien-

te nestas condigoes, e necessaxio usar

uma linguagem que permita a manipu-
late de caracteres; porem FORTRAN
e eficiente apenas no processamento

de mimeros.
A linguagem FORTRAN nao foi pro-

jetada para o desenvolvimento de sis-

temas interativos, Alem disso, a estmtu-

ra de dados suportados peia linguagem e

limitadfssima, quando comparada com
aquela disponivel em linguagens cien-

tfficas modemas e eficientes como o

Pascal ou o Better BASIC.

Outra grande deficiencia das lingua-

gens cientificas antigas relaciona-se ao

fato do FORTRAN nfo ser uma lingua-

gem dc programagfo estruturada, o que

prejudica muito a clareza e a eflciencia

dos programas.

A formaqAo do analista

Normalmente, os sistemas da 3rea

tecno-cientfflca s£o desenvoMdos por

engenheiros e cientistas, Esses profis-

sionais quase sempre conhecem com de-

taihes todos os algoritmos a screm usa-

dos no sistema. Para a sua formag^o na
area de computagHo, auniversidadeofe-

rece um curso scmestxal ou anual, onde
s£o definidos os princlpais termos tec-

nicos relativos a “programag5o de com-
putadores” e enslnada a linguagem de
programat° FORTRAN, como se fosse

esse o dnico recurso disponivel para o
desenvolvimento de sistemas da £rea

cientifica.

Para a montagem de pequenos pro-

gramas esse mvel dc conhecimento po
de ser suficiente, porem, quando se

pensa em desenvolver sistemas, norma 1-

mente se obtem um produto com as

seguintes caractensticas:

a) Como a linguagem tern pouquis-

simos recursos para o processamento de
caracteres, a interagSTo usuario/sistema

flea muito prejudicada;

MICRO SISTEMAS, junhoXS?

b) Os sistemas sSo dificeis de serem su-

portados por pessoas que nao partici-

param de sua montagem;
c) Provocam consume excessivo de me-
m6ria;

d) Quase sempre 6 impossivel ampliar

o sistema;

e) A documentagSo e um misto de ma-
nual do sistema com manual do usuario;

f) Nao exist e a menor preocupagSo com
a tecnica do projeto do sistema nem
com o desenvolvimento da codjficag^o,

Pretende-se resolver um problems fecni-

co simplesmcntc; e

g) O conceito de sistema, do ponto-de-
vista computacional, quase sempre nfro

se aplica para “sistemas
1
" desenvolvidos

nestas condigftes.

Os institutes de matemitica tambem
formam analistas espccializados em ma-
temdtica, basicamente. Entretanto, de-

terminadas areas de aplicag£o, como a

engenharia, exigent outro mvel de co^

ahecimento. Nestas condigftes, a forma-
gSo de profissionais para a area cienti-

fica 6 quase sempre distorcida e sua

adaptagSo ao mercado dc trabalho, isto

6, realidade da empresa, e bastante dolo-

rosa.

OS MICROS NAS APLICAQOES
CIENTIFICAS

Existcm basicamente dois tipos de

aplicagftes na area cientifica: corrente e

especiais. As aplicagftes correntes cor-

respondem a problemas de pequeno e

medio portes que slo resolvidos pelo

engenlieirO ou pesquisador no seu tra-

balho diario. Normabnente safo usadas

calcul adorns, algumas programdveis, on-
de o teenicG desenvolve pequenos pro-

gramas que auxiliam suas tarefas.

As aplicagftes especiais correspondem
a problemas de grande porte que devem
ser resolvidos com o use de computado-

res. Esse tipo de problems normaimente
produz programas de grande porte (com
um grande mimero de linhas), Se for

feito um trabalho adequado de analise

antes da programagffo, tem-se os chama-
dos sistemas de aplicag^o cientifica.

Com a introdug^o dos micros de 8

bits, a partir de 1979, e de 16 bits, a

partir dc 1983, esse quadro mudou ra-

dicalmente porque todas as aplicagOes

correntes puderam ser automatizadas
com a utilizag^o dessas maquinas.

Considerando que as UCPs de 8 bits,

e mesmo algumas de 16, operam a baixa
velocidade, pode-se argumentar que o
micro n£o e adequado para o proces-
samento cientifico. Alem disso, sua lin-

guagem (inidalmente o BASIC) e muito
lenta. Acontece que os custos inicial e

de manuteng^o de um mierocomputa-
dor s^o bastante baixos, o que pemaite
que a empresa compre a maquina e dei-

xe de usar os servigos de bureaux, que
operam com maquinas grandes mas

DATA RECORD INFORMATICA

MSX
Avenger, Arletrc lanrt, Bembetmers, Boscuman, Bank Panic,. Bar

man. Gun Fiigfii, Grog's Revenge, Green Berei, Jet Bomber, Knight

Tame, Magical Kid
r
OiFs Welfe, Twin Bee, lame Pilou Time TraK.

Brian Jack, Spitfire 4D, Oan Bosiers, Time Curb, Oh 1 Shit, Mutant

Monty, Star SoldrEr, Zanac-, Thexdef, The Casili, K^bdoscnpE,

Gyrodme, Star force. Danger X4, American Truck, Jack the Nip-

pers.

TK90X
Untfiun, Li^hi forte,. Paperboy. 1942, Avenger, War, Xeuious, Stallo

re Cobra. Terra Cresia, Noesrferatu
p
Um] Scape, Droid, Sigma 7,

Xeno, impossabalt, Bomb Jactk 2, Dearh Star Inteicepior, Fisr Jl,

Gnon-es, H e Man, New Poker, GhosE'N'Goblirks. ScoobyOon, Shan

tins Road, Sbockway Rider, Strike Force Cobra, Space Harrier,
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Oum msx rmx imm
1 plug ’ Zi$ ao, CiS E5, C$ 65.

IQ progs C/$ 69fl, CzS 55D r CiS 550,

" Rregc* iriciut remessa por encomenPa reg&trada.

"
Prfico Inctui remessa straps do SEOEX

A ORl irai ate voce as ultimas novidsefes para micros das imJia TK

BOX. MSX. IK 2000. Faca seu pedido enviando cheque nominal ou

vale postal para DATA RECORD IN FORMAT ICA, nio se esquecen

du de menoonar na carta o modelo de seu micro e do giravadof que

pussur aierr. de seu entjereco complete com CEP aiuatizado. D prazo

rte emrega de 5 dias uteis para enrrEgfas fertas aEraves do SfD EX.

Conhepa riossa Imha de WSX e TK BOX (peca Cs

talogoJ

OBS: Pcctido mfmmo 3 programas.

Pe^a oaialogo comptaiu para o seu micro.

DATA RECORD INFORMATICA

WIXA POSTAL 5S0I PUDGE RAMOS
89731 SAOBERNARDEIDDCAUPO SP

fories. (0111 457-6555 e 457 2524

APPLE
SOFT?
A resposta e...

Que oferece poro voce o

maior acervo do Brasil em
programas para II+ ,

lie e
lie. Possui sempre as

ultimas novidades em
utilitarios e jogos. Escreva

para conhecer-nos melhor.

Caixa Postal 62521
~

Sao Paulo- 01295 -SP.



0 MICRO NA ENGENHARIA
com um custo muito elevado . A reduce
de custos acaba compensando a baba
velocidade da UCP,

A linguagem e lenta porque normal-

mente o equipamento 6 vendido com
um interpretador BASIC, que por sua

vez 6 muito mais lento do que o compila-

dor. Assim, a velocidade de proces-

samento em termos de linguagem pode
ser melhorada atraves da utiliza?#© de
um compilador BASIC.

A utiiiza$5b de maquinas de gxande
ports na resolu$Sb de boa parte dos pro-
blemas enfrentados pelo engenheiro ou
pesquisador equivale a “matar moseas

com um canhffo”, isto e* gasta-se muito
para se obter um resultado que poderia
ser conseguido a um custo claramerite

mais baixo.

Ate 1980, a computa^ffo cientifica

era desenvolvida nas universidades, onde
aiguns idealistas acreditavam que esta-

vam desenvolvendo trabalhos que seriam

usados por cmpresas brasileiras ou en-

tfo para satisfazer a “curiosidade cien-

tffica” de aiguns pesquisadores que ja-

mais eonheceram a realidade daeompu-
ta^fo cientifica no Brasil, mas conlie-

com perfeitamente os liltimos trabalhos

desenvolvidos nos Estados Unidos.
Enquanto isso, as empresas nacio-

nais que viviam o “pra frente Brasil”

usavam os sendees de bureaux multi-

nacionais que operavam com maquinas
e programas importados e, portanto, co*

bravam pregos elevadfssimos para resol-

ver problemas que quase sernpre pode-
riam ser processados por um mini ou
microcomputado r

.

A introduce do microeomputador
e a arise economica permitiram mudar
essa realldade: agora os custos sao muito
importantes e as maquinas pequenas
acabaram por executar grande parte do
trabalho, 0 sistema centralizado e con-
trolado por um grupo de iluminados foi

substiturdo pelo sistema descentralizado,

onde o usudrio opera diretamenie sua
mdquina.

Esses acontecimentos provocaram o
desenvolvimento de sistemas cientificos

brasileiros, e as pessoas que trabalhavam

na drea deixaram de serusudrios de alto

nfvei e foram obrigados a desenvolver

aplica^des. Infelizmente, e muito dificil

transformar um ts
apertador de botOes’*

em criador de sistemas e isso provocou
verdadeiras aberrates como o uso da
linguagem FORTRAN em microcompu-
tadores.

0 micro permitiu o uso de novas lin-

guagens como o BASIC e, principal-

mente, o Pascal, que e muito eficiente

nas aplica^Oes dentificas.

0 uso de recursos grdficos de baixo
custo foi outro beneficio obtjdo atraves

do uso dos mierocomputadores. Atd en-

tdo, as saidas gdficas se restringiam &s

grandes empresas que adquiriain teimi-

nais grdficos e importavam sistemas pa-

ra a produce de desenhos a um custo

elevado porque a linguagem FORTRAN
simplesmente nS© disp5e de tais recursos.

Hoje no Brasil fala-se muito em CAD
(Computer Aided Design) porque, entre

outras coisas, e possivel usar essa tec-

nologia operand© com microcomputa-
dores compatfveis com o IBM-PC.

APLICAgOES CIENTlFlCAS

Procummos descrever, a seguir, as

principals aplicafffcs de compu tadores

na area cientifica. Os modelos matem£-
ticos usados nessas aplica^ffes n£o serSo

descritos porque saern totalmcnte do es-

copo desse trabalho.

Existem basicamente as seguintes

ireas de ap liea95es; programa^O linear;

estatfstica; simula^fo; engenharia e con-

trole de projetos.

A programa^So linear e usada em
problemas onde se pretende otimizar

a utiliza^So de recursos, mmimizar cus-

tos e maximizar lucros em funfSo de
um conjunto de restri^Oes. For exemplo:

Otimiza^S'o de rotas define o me-
Ihox caminho a seguir quando se parte

de um ponto para distribuir produtos
em vdrios locals;

* Otimiza^o do corte de produtos tais

como folhas de papel, chapas de

tapetes etc;

• Produzir misturas de produtos tais

como ra?3cs, ligas metalieas, produtos
qumiicos etc,, em que o produto final

pode ser obtido atravds de proporqOes
diferentes dos componontes.

A estatfstica e um ramo da matemi-
tica de grande aplicaf^o pratica, apesar

de algumas pessoas cursarem escolas t^o

tedricas (fora da re alidade do mercado
de trabalho) que acabam por concluir

que elan^o serve para nada.

A estatfstica pode ser usada no con-
trole de qualidade de produtos, previ-

$$o de vendas em fun^o de uma amos-
tra, estimativa do tempo de substitui-

de tubulagdes em fun^o de um*
conjunto de me di^Oes, pesquisas sala-

riais etc.. E uma das areas onde mais
se usa a computafSb cientifica.

Os sistemas que permitem simular

eventos foram criados para, a partir de
formulas e modelos matematicos^roje-
tar situates que pennitam a tomada de
decisOes antes que o evento ocorra.

Atrave's deles pode -sc resolver problemas
de transit©, dimensionamento de cen-
trals teiefonicas, sjjnuhufao de barragens
para a determinate de esforqos nas es-

truturas, simulate de aviOesete,

Na ire a de engenharia, os sistemas

tern cariter bastante especifico e nor-
malmente sSo projetados para calendar

par§metros de dimensionamento de pe-

qas. As aplicagdes existentes se caracte-

rizam por deteiminada especialidade do
setor. Nestas eon di^Oes, tem-se:

• Engenharia civil — o compu tador e

usado no cdlculo e dimensionamento de
estruturns tais como pontes, coberturas,
tones de transmiss^o, fandajOes dc edh
ffeios, barragens etc.

Em hidraulica s5o usados no ealculo

e dimensionamento de tubulates, redos

de distribuigfo de agua etc.. No projeto

e dimensionamento de estradas, os com-
putadores slo usados na detemiinagfo
de cortes e aterros

3
no tra^ado de cur-

vas etc,;

• Engenharia mecanica — cdJculo e di-

mensionamento das pe^as que compQem
determinada maquina (automoveis, tor-

nos, prensas, guindastes etc.);

• Engenharia eletronica - simula^I'o e

cUculos de circuitos eldtricos c eletro-

nicos^ an^lise de distribui^o de poten-
cia atraves de redes eletricas, projetos

de computadores etc.;

Engenharia naval — calculo dos es-

for^os e dhnensionamento de navios,

porto s, canaisetc.;

• Engenharia aeronautica — cllculo e

dimensionamento de avi5es, aeroportos,

simukfao de voo 9 foguetes, estudo do
tempo etc..

Quase to dos os programas de aplica-

£3b na engenharia dispOem de safdas

grdficas em terminals e plotter (equipa-

mento usado na produ^fo de dese-

nhos). Os programas usados no projeto

de equipamentos atraves de um processo
interativo e que operam com safda gri-

llea constituem o que hoje se chama
CAD (Compu terAided Design).

No controle de projetos, os compu-
tadores s§o usados na montagem e atua-

lizaffo de redes PERT que sSo utiliza-

das no acompanhamento da cxecugSb
de projetos de grande porte

,
tais como

construf^o de edificios, aviOes, fogue-
tes e manuten^ao do equipamento de
uma refinaria de petroleo-

A aplicafSo de computadotes na area

tecnica exige do analista de sistemas co-

nhecimentos que vfo muito alem do
computador em si e de tecnicas de pro-

jetos de sistemas. 0 profissional deve

ter forma^^o na area de exatas (princi-

paimente engenharia) e dominar perfei-

tamente a linguagem de programa^o
cientffica como o Pascal e o C,

B

Jo§o Alexandre Magri £ Engenheiro formado
pete E$co fa de Engenharia de Sdo CarIos da
USP, onde especial izou-se em compu
Atualmente, & Professor do curso de pds-gra-

duapSo (Latu SensuJ da FungMo Esco/a de
Comoro io Alvares Penteedo. E Analista de
Sistemas e Chefe do CPD de empress Hay do
Brasil Consultores Ltda.
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Se voce esta cansado de calcular os parametros de circuitos eletricos

aqui esta um programa que faz o seu MSX determina-los facilmente.

Resolucao de sistemas
eletricos

Claudio Cabaieiro da Costa :

—

esenvolvido mim Hotbit da Sharp, este programa 6

muito util, especiaimente para t^cnicos e engenhei-

ros ligados a eletricidade.

Ao se carregar no computador o programa, aparece

um menu como o indicado abaixo:

a) resolucao de sistema real

b) transformagao polar * retangular

c) transformagao retangular polar

d) resolugao de determinante real

e) resolugao de determinante complexo

Apertando-se a letra desejada, o programa salta para a sub-

rotina de resolugao.

Vamos comegar pelo item a, cuja sub-rotina correspondents

foi publicada na Faculdade de Engenharia Industrial de Sao

Paulo ha algum tempo, de modo que nao sei quern € o seu

autor. Assim sendo, prefer! fazer o mfnimo de modificagoes

possfveis.

Aqui vai um exemplo de aplieagao; Imagine o circulto a se*

guir, onde deseja-se saber a corrente nos resistores de 30 e

6G£2.

A figura 1 mostra o mesmo circuito com a representagao

das correntes (arbitradas) em cada malha.

Pelo mdtodo das correntes ficticias de Maxwell:

Malha 1: 101, +20I a +30(1 1 —I 2 )— 1 0^0 60I 1 -30I 2 =10

Malha 2: 3 0(Ia -Ii )—30+60(I2 -U>b20-0 ^ -301, +90I 2
—

60I 3 =10

Maiha 3 : 401* +501 3 +40+30+60(1 3 -I2)=0 * -60I3 + 1 50

1

3

f—70
Teremos assim o sistema:

60 I
L

- 30 I
2 « 10

'r 3-0 t + 9-0 I
2

- 60 Ij - 10

- eo i +uo i » -

Teelando~se a no menu, respond e-se com o valor 3 para a

ordem do sistema e pressiona-se a tecla RETURN.
Entao:

a(l
?lH 60 < RETURN >

a (l
f
2)=?_30< RETURN>

a(l ,3)=? < RETURN > + o computador entende como
zero.

b(i) *? 10 < RETURN >

34 MlCfiO SISTEMAS ,
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a(2,l)=? -30 < RETURN > a(l,3)=? < RETURN >

etc

Obtdm-se a solu?ao: x(l)=0,0392(=I
1 ); x(2)^-Q,2549(= Ia );

e x(3)=—0,5686(=I 3 ).

Teremos, portanto, em sentidos reais:

J
2 *3

A corrente no resistor de 30J2 6: 150 =Ii+I a =0,2941 A(para
cima); e no de 60fi 6\ I 60 =I 3 —

1

2 =0,3137 A(para cima).

Vamos resolver o mesmo problema de outra maneira. Poi
inspefao, monta-se o seguinte sistema:

'
-3Q O'

-30 90 -SO

i

H

H

m

"
1-0

-20 + 30

0 -60 ISO A -3Q - 40

etc

Obtendo-se: Det = 18000.

Esse foi o numerador. Tecle RETURN e selecione a opgao
d; agora digite 3, tecle RETURN e entre como denominador;

4(1,1)=? 60 < RETURN >
a (1,2)=? -30 < RETURN >
a(l ,3)=? < RETURN >

etc

Obtendo-se: Det = 459000.
Logo: 18000 = 0,0392 A

459000
Deve-se fazer isso para as outras duas correntes, mas somen-

te calculando-se o numerador. id aue o denominador sera sem-
pre 459000.

Vejamos agora o circuit© da figura 2, onde se quer a corren-

te no resistor de 10S2.

Por inspefao na andlise de malha:

Entao, pelo mdtodo de Cramer:

10 - 30 0

50

-70 -00 IPO

60 -30 0

-30 90 -60

0 -SO 150

Vamos utilizar o item d do menu. A ordem do determinan-
te 6 3. Entao:

a ( 1 , 1 )=? 10 < RETURN >
a(l,2)=? -30 < RETURN >

55 O 30 145s

20 “20 1,
1 0

20 20 -jlO
.

J
3.

20 ISL

Nesse caso deverd ser usado o item e do menu. Como os da-

dos nesse item s6 sao aceitos na forma retangular, a tiltima ma-
triz deve ser convertida. Para isso, escolha o item b, a fase em
graus(g) e entre: ? 30,45 < RETURN >.

Observe que 30 i o mOdulo e 45 a fase na unidade escolhida

(graus). ObtfSm-se entao: 21,2132 + 21,21 32j = 2 1,21 +j21,21. ^
Entao a ultima matriz sera: m

O NOME VOCE JA CONHECE,
A LISTA, JA NAO CABE EM PAGtNAS DE PUBLICIDADE.
A EQUIPE, REUNE PROFISSIONAIS DE PRIMEIRA LINHA.
NOSSO ATENDIMENTO? SE AINDA NAO EXPERIMENTOU, A HORA
£ ESTA: SOLICITE NOSSO CATALOGO.
REVENDEDORES: Conduces espsdais para revenda, Consul te-nos.

VENDAS A PESSOA F1SICA:

PRAIA DE ICARAl, 211/LOJA 03

NITEROl-RJ

STDB
INFORMATICS

VENDAS ATACADO:

AV. ERNANI DO AMARAL PEIX0T0, 36/1007

NITEROl-RJ
CEP - 24.230 TEL.: (021) 717-1700 CEP - 24.020



RESOLUQAO DE SISTEMAS EL6TR1C0S

0

20

Esse 6 o numerador. Apontando-se o resultado do denomi-
nator: DeL= 2304,8861 1-102.

52*
*

.

Entfo: It ”3,27 [46,72 A (equa^ao I),

Esse circuito da figura 2 pode ser resoWido por andlise no-

dal; a qual € mostrada na figura 3.

A corrente calculada anterioimente vai do n6 1 para o n6 3

pelo resistor de 10f2, Na figura 4 6 apresentado o eircuito em
termos de condutancias e fontes de corrente, tendo-se escolhi-

do o n6 3 como ponto de referenda (terra),

For inspegao do circuito concluimos que:

j£),2

i

„ Liii
- jO, 2 + 0 , OS + jO, 1

L
5d

' lau

Fazendo-se as transformag6e$ polar-retanguiar e simplifican-

do-se, teremos:

Pelo mdtodo de Cramer
,
teremos:

21,21 + j21,21

0

20

15

20

-20

0

-20

20 - iio

10 - j5 15 0

20 -20

0 -20 20 - jlO

No menu, teele e> digite 3 para a ordem do determinants e

entre com os seguintes valores:

a (1,1)=? 21.21,21.21 < RETURN >
a (1,2)-? ,5 < RETURN >
a(l,3)=? , < RETURN

>

etc

Perceba que o zero nao d necessdrio, ou seja, o numero j5 e

digitado “,5*\ enquanto o zero 6 digitado Por exemplo, o
termo a (1,2) da matriz 6 digitado como st

20
Como resultado obtenvse: Det = 7546,9946 [,—55,8°.

0 t 1 a jO,

2

-2,12 - j2,12

j0,2 O t Q5 ~ jO, I 12
- _ _ _

Entao

:

j-2, 12 - 12 , 12 10,2

12 0.05 - 10,

1

0
,
1 jO, 2

50,2 o,os - 50,1

• SUPER BIT INFORMATICA • MSX »

PACOTE PRA NINGUEM BOTAR DEFEITO
(NEM NO PRECO)

PACK 7: 2ANAC, STAR SOLDIER, GREEN BE
RET

r
DAN BUSTER,. ELIDQN, KALEI-

DOSCOPE SPECIAL, GUARDIC, BAT
MAN, OH! SHIT, KARATE INTERNA-
CIONAL-

EM DISCO Cz$ 470, 00 EM FtTA CiS 380,00
ATENCAO : ESTOQUE LIMITADO. TEMOS
ARENAS 1000 FITAS ESTE PACOTE CONTEM
OS ULTIMOS LANCAM. DA EURORA
- Copiador F/D e 07 F, EM DISCO CzS 500,00
- Copiador BSA 33 para Fita - Cz$ 180,00

Em&is; V6rios pacotes a sua disposiqao entre apl

.

jogcs, util. etc...

Nossas fitas sio de altissima qualidade (HOT TA-
PE!. Acornpanha Certificado de Garantia. Front a

Entrega: Do is dias apos a liberagao do Cheque.
Os pedidos por carta devem ser feitos atrav^s de
Cheque Nominal /Cruzado ii Mauricio Joaquin)
Gomes e serao enviados pelo reembolso postal.

Aproveite para solrcitar catalogo complete indi-

cando a versao do seu micro.

Super Bit informatics

Caixa Postal 6969 - Cep: 01051 -

S Paulo - SP

TK90X
MANUAIS COMPLETOS
QUALIDADE - GARANTIA

SCOOBY DOO
Ajude Scooby em <mm louco caste lo

SUPER SOCCER
Faltas, penaltis, expulsoes, Super Realisms

ROGUE TROOPER
Destrua os andrbtdes com sua metralhadora

PETER S. H. MARADONA
Um yoleiro deve defender fall as, penaltis e etc.

SABOTEUR
Duas novas aventures do sabotador

XENO
Fantastico futebol dos discos voadores

SPACE HARRIER
Destrua varies dr agoes na terra magica

Stainless SteFI * Macadam Bumper * Paper Boy *

Ghost
r

N'Gobirna * Glider Rldgr * Nigh-t Mare Rally *

UricJium # Light Force + Kung Fa Master * Psi Chess *

TT Racer * Cauldron II * 1942 Wham the Music Bon *

Art Studio * Xevious Trap Door • Avenger * Bomb
Jack I * Asterix ItwasSo Sengrants * Box
Intornecional * Xadrez com voz * Xadrez em 3

Dimensbes •

2JOGOS- Cz$17G,0G
4 JOGOS - Cz$250,00
10 JOGOS- Gz$460,00
20 JOGOS - GzS700,00

Fnviar cheque nominal a

REDE SOFT - Caixa Postal 115

CEP 08550 POA SP
A remessa sera fetta em 7 dias

* Em MS n° 65, na Seeao Dicas ("Escre-

vendo a laser"), pag. 67, nas iinhas 20 e 50
da Hstagem, o carlo a:

20 PRINT AT 21,0; PAPER 1; INK 1;A$

50 IF PONT IF,GI - IN THEN PLOT 127,28:

RAW OVER 1; 1-127 - F) - FJ48 * GJ + G: DRAW 0,2:

PLOT 127,28: DRAW OVER 1;( 127 + F! + FJ48 + GJ + G

Em MS n? 66, no programs ' Complexo
DOS ', pag. 59, na quanta linha do primeiro

paragrafo, o certo e ".
. . com 48 Kb de me-

moria . , ainda no mesmo programa
,
nas

linhas 220 e 340 da listagem 2, faltou um si-

nal negative (-) apos o comando WAIT.

* Em MS n? 67, no artigo "Combate aos
piratas ', pag. 6, na primeira linha logo

abaixo do quarto paragrafo, o certo e: 1

POKE 23570,2
* Em MS n2 67, no programa ‘Xontrole de
diretorio", pag. 8, na ultima linha do ter-

ceiro paragrafo, terceira cotuna, o certo e
"... o numero do disco''. Ainda no mesmo
programa, na pagina seguinte, na sexta li-

nha da segunda coluna, abaixo de DIGITA-

pAO, o certo e "... SSAVE DIRETORIO.
ASM..,"
* Em MS n° 67, no artigo "BASIC: temos
Labels", pag. 14, na segunda linha do se-

gundo paragrafo, segunda coluna, o certo

e "... carregue" TESTENOK/PB
* Em MS n? 68, no programa "Minizap
(I)", pag. 38, na oitava linha, do terceiro

paragrafo, segunda coluna, o certo e "...

por nove setores ou 2304 bytes" ...



Figura 4

Agora escolhe-se o item e e calcula-se:

O
_ 0,134 152,27° = 2,91 £4,79° V

0,046 1- 12,520

Apanhando-se um dos ramos da figura 3 teremos:

Entlo; 10 1^2,91 164,79 ° + 30 145! (equagao II)

Pelo item b do menu: 2,91 |64,79 = 1,24 + j 2,63 e 30 |45°

* 21,21 + j21 ,21.

Entao: 2,91 164,79° + 30 145° = 1 ,24 + 21,21 +1(2,63 +

21,21) = 22^45 + j23 ,847"

Pelo item c do menu (com fase em graus): 22,45 + j23,84 =

32,75 146-72° .

»

Da equagao II: I, =3,275 146.72° A.

Compare o result ado acima com o da resolugao anterior

(equagao I). A precisao d boa.

Com essa explanagio, todos os itens do menu foram analisa-

dos. O problema agora, portanto, € a digitagao, devendo-se to-

mar os seguintes cuidados:

- HO x e g carattr GFIAEH + P - CHBH2B

)

220 : IIJWrMl,J) : . ,

.

160 e outraa — . .OlftjOR,, * essa batra 4 tcngeguida e<jm a tecla lado
da do retrocessoj abaixo xJo comando de e*pxier>ciasSa

.

S?Q tll £5WAPA£O f W), ,,,

630 e 960 e ccstseguida par SHIFT + GRAPH + A CHE$(2M)

4 e oorifi^quida por CODE + < - CHR$(167>

* e «m«guida por SHIFT + #!AH[ + £ = QB&(240)

Claudio Cabaieiro da Costa cursa atuatmente engenbaria etetrica na FEt
— Pacuidade de Ertgenharia Industrial de Sao Paulo . Ete d usudrio de

um Ho tbit 6ride de&eri valve )0go$ e programas refacionados a sua Srea

de estudo.

10 ’ HKKKKXHItHKHXHtlHKHKHMHMMMKMKMHKX
20 •' X K
3£i ’ x Rc&olueao de si stomas: >i

40 * K X
50 ' x FEI K
60 3 x H
70 T

x Rente ivcrsao 4/4/9M: x
B0 * x k

’ x Clavdio Cibftlclrq da Casta k
1 015 * X k
110 ’'XHHXH KXKXKHXXKNXXX^XKXMXXXKKXXX
12(3 f

1 50 CL S:,SCREENS : KEYOFF: W I DTH39: PDKEtHFCA
Bm ISCOLOR IS, i p 1

140 BEEP : P R I NT "Esco 1 h* 1 " i PRINT : PRINT : PRI
NT "A 3 resolutaa de si sterna real "

%

PRINT ;

P

RINT:F-RINT"b) trinif orutacao polar -> rot
tnguijir 0 : PRINT: PR INT: PR INT"c 3 tran^f orma
ceo retangular -> pel »r

"

\ PRINT : PRINT : PR

I

NT M d) rosoluCAQ de detcrminantc real
150 PRINT: PRINT SPRINT "e 3 rcscluttao de de
tcrml nante csmpl otto " : LOCATE IB, l s
1 &6f

r Aft*= INPUTS 4 1 > : I F AAt < >"A"ANDAA*< > "B”

A

NDm*< >

"

C “ ANDAa* <> MD MAN DAAiO H E 1’ THEN 1 6©
170 PI «ATrt a ) * 4 ! GG5UE6BJ3 1 ONASC i ftA* 3 -MG0
TO ] 80 , 5©0, 580,730,060
130 CLS i COLOR4 s 1 5 : BEEP: INPUT’" Qrdsm
do si stem* linear”' N: IFNC>NM0RW<®ITHEN1
90ELBEDIMA (N , N 5 , B (N> , X ( N

I

190 ;

200 p Lt? itufa dos cee f i c i er tes
210 '

220 PRINT: F£)Pl= 1TDM: FDPJ=l TPN: BEEPr PRINT
'a ("RI CUT* 1 5TR« (, 1

3
,!>', "RIGHT t rSTRi { J ) , 1

;
*' )

»

w
? : I nfutaH ,J)

:

next : print; eSEP \ PRINT
"b ( "R 1 GHTJ- E BTRS U > , 1 ) " ) » " ? t IMPUTE E 1 1 1 PR I

NT SPRINT; NEXT
230 ?

240 f Triflngularizacao da matri;
250 1

2i0 F
rORI> 1 TON- 1:1FA <K, K J =©THENGOSUB 4 1©

270 FOR 1=K+ 1 TON: F0RJ»K+ l TONS A < I , J ) “ft <K, K
J) A (K, J)ttA(E,K) : NEXT: D( 13 =A(IC,Ki#

B tl 3 -B<K) #AU ,K> ; NEXT I
,
K

280 IFA(N*N> 0THEM3 1

0

290 PRINT ,J DeterminaAtc- nulo w SPRINT! PRINT
' Uc fiovo? w

J :PSS=i NPUT* t 1 > : IFRS*< >”N " THEN
RUNELSEEND
300 ?

31© ’ Solucao do si sterna
320 1

3^0 KCN>=B (N3 /A(N,W)
340 FORI = N-1T0.1 STEP- 1 :S = 0: FORJ^I + lTpNlS^
s+a 1

1

„

j

> *x

f

j 3 : next

:

x tn -o ( i > -s> /aa , I >

:

NEXT
350 ?

3*0 * Result ado
370

1

3S0 CLS : PR INT" SeJ ucap do mi ato-m* 1

inear :
,l :PRINT

Z90 FOR 1“ I TON : BEEP : PR IN T

"

x
t"

'

R I GHT 1 1STR$

(

15 p n ,h >-"X <E) : PR INT : NEXT: PRINT: PRINT "De
novo? "

; ; S*= INPUT* (I J : IFSK > ,tN"THENRUNELS
EEND
400 1

410 ’ Troc* dot el ewentos das Linhas
420 p

430 FORL-K+ XTON l I FA <L , K ) <=©THEN45©

Sistemas eletricos

4 4^1 F0RM"l<rtBN : EWAPA p A (L , N ) t NEXT J SWA
FB < K3 , B (L) :GDTG 460
45© NEXT
46© RETURN
47© ’

4SP * Polar -> angul ar
49©

7

50© CLSS COLORS p 15: PR TNT: BEEPS PRINT "A fas
e e-stara em: “ : PR I NT: PR t NTTAD t 1 © J ; -r - ra
dianoB“ SPRINT : PR INTTABT 101 ;

“ f

(? - gr»u*^ H
:

L0CAT117, 71 PRINT: PRINT; :C*=2NPUT* (1) : IFC
4 < >

"
R

"AWDC*<> ‘G " THEN500
510 PRINT: BEEP! PRINT "Entre na forepa (mod

h
: PRINT: INPUTNOp,FA; IFC*=-^G”THEH

FA=FA/1B©*PI
520 RE -MQCOS (FA> : IM=MQPSI$ (FA) ; TFIM'J0TH
EN&I t=" "ELSSS I

"

530 PRINT: BEEP : PR INT I NT <RE* 1 ©000 3 / 1 S
T 1 1 NT (Im 1mmi J uwm" j

1p
: PR I NT: PR I NT

540 PR INT 11Do no'TO? ,b
j : Dit := TNPUT* ( 1 3 S I FO** '

N”T1[ENENDELSERUN
550 *

360 * Retangdl^ir -> Pal ar
570 '

580 CL E ; COLOR 1,15: PR 1NT : BEE P : PR INT 11 Vo=C
dtaer a -Fase em: " : PRINT IFP INTT AS (10> ; "r -

radianoa" SPRINT: PR INTTABf 10) j/'ig - grans
,h

: L OCATE I 7 , 7 : PR I NT s : CC*™ INPUT* il): IFC
C* ^ >"R

"

ANBCC* < 2 "
S

" Tl IEN5Q^ 1

590 PR I rlT: BEEP: PR I NT "Entre na forma Irea
1 T i maginarjo) Hf

S PR INT: I NPtJTRE , IM: TFRC INA
MDR NETNHd=©:FA=S: GOTO 63®
60© MD=S DR f IM 24 RE-2 > : FA=ATM { I H/RE J : IFRE
< 0.THENFA-FA4PI
610 I FFA >P IANDFA< 1 , 5#PITHENFA=FA-2*PI
A 20 IFCC * 11 G " Tl IENFA=FA /P T *180
630 PR I NT : BEEP ; PR INT I NT ( MU* 1 0000 > J 1mm f

CHR % < 234 1 f CHR* ( 1 67 3 ; I NT i FA* 1 0©00> /

\

©0©0
;

'

1 1FCC*= *' B"THENPR I NTD 4R S (

2

4 B 3

640 PRINT SPRINT" De ncJvo?

3

'
; ; DD*"3NPUT* 1 1 3

! I F DD *=

"

1

1

n "OR DD * =- 'H "
Tl iENENDELSERUN

650 1

66® * Desfinicao dc ear atteres
670
6 S0 FORT = 4 ©S®T(54 087 :READA : VPtiKE I ,

A : ME X T

:

DATAl 28 B 1 28, 1 28, 1 28, 1 28, 1 20, 1 20, 255
690 FORT =3384T0339 1 i READA! VPUKEI , Hi NEJCT

!

DATA0, 0 s 0 , 0, 0, 0, ©,255: RETURN
7©0 '

710 ’ Determi nant is real
720 p

730 x=l ; CLS: COLOR 1 1

,

1 : BEEP ; LOCATES : INPUT
"Ordain da determinants" i N: I FN< >N\ 10RN<«1
THEN730EL8EDIMAI N,NJ ,B (N-l , N-l J

740 PRINT; FOR 1^1 TDN: F0RJ=1TDN : BEEP 1 PRINT
"a f "RIOHT* (STR* C 1

3 , 15 ", "RIGHT* < STR* (JJ , 1

3
")=";

: INPUTAU, J3 :NEXTJ, 1

750 IFA'< 1 , 11 =0THENGOGUB0i 0
760 X=X*AU ,13:1 FX-0THENN-2!GOTO 790
770 F0R3-1TQN-1; FORJ=ITQN'l;S{ I,
, J+ 1 3 -A ( 1 , J+ l 3 /A 1

1

f 1

J

*A ( I + 1 , 1 J : NEXTJ , T

700 FOR I b 1 TON-1 : FORJ= 1 TQM- 1 ; A {

I

r J ) =B f

I

,

J

: ME SiTP, E

790 I FI3-^2T! IENPRINT : BEEP: PR INT" E>et= ” X#B ( 1

, I j EI.SEN-N-- 1 : GOTO 75©
80© PRINT: PR INT"Dk no r o? " ; : DC*~ INPUT* < 1

1

: I FDC*= "f'-TORDC* ""n^ THEUNFNP ELSERUN
810 a ' © : F0RU= 2TGN : IrA C II , 1 > < >©THENQ * MEL,S E
NEXT: I FN-NMA3'lM3»l3niENlX--0! RETURN
e?© x : foph=i ton: swapa ea

t
mj

, p.u , ms ; ne

k

T: F ETURM
330 ~

01© ’ Dotcrfflintu-.tc complete}
030
S60 CL 8 : COLOR2 , 1 : MX"-

! ; FX«0 : DEEP : LOCATES

:

I NPLiT " Drdem di3 deter m i nan t c N : I FN -I ; N \ l

O

RH- - 1 THEN86©El.SED I MA (M, NJ
f F <N, W) , D CM- 1 , N

1 3 ,gj:h-i , H-- 1 J

S7 0 PRHIT : BEEP ; PR 3NT *De n* for ilia (real,!
magi i n ar i a > " : PR INT : FDR t = 1 TON : FOR3 l TON!PR
I NT" ^ < "RtGJ IT* ( BTR* U > , 1 »

H
, "RIGHT* ( STR* iJ

: > i > "> - : nnpvrr£ m im: rrOEUBi©6©=MExrj, i

SSO I FA ( 1 , 1 ) =©THENGaBUBl 0 1

0

8?f L HX=M3C*M1 , I > : FX^FX+F 1 1 ,
1 > : lFMX=©THeM

ii=?:Fr 0: goto 9i#
90© FGR 1 “ 1TDM— 1 ; FORJ “

I TOl I - 1 : M 1 =A f 1 4 1 ,
J + i

t ;FI-'F<H IJU) :M^=A(1, J41
3

'/ACi, Uft-AI t+i
, 17 : F2- f nu,inni,jM)-Ffi,n: gosubi i 3
fiiWEx rj, 1

I" FOP I- - iTON - t.: FCJRJ'" 1 TON- 1 : A ( I ,J > =E i I
,
J

):ni,,T3 r s Ji :Nexrj, t

ir FT DTI IET1N=M 1:0010 QW
970 ( 1, I) M-130/P2: IFMX<0THENFF*F
r -is®
cl© irrr l 9@theirr=FF -36©
VS® LF TUT ABB (MX ©0©0> / 10300=03
i lEJJFr --0

960 PR 1 1 3T : BECr S PR I NT MOet « " INT (AB5 (ttX *A < 1

,13 1.*: 0©:'S©3- / 1 &&00S Cl IR* <2541; CHR* 1 3 67? j F I

X ( 100 ? Dir'* (2^0)
9: F 0 F R I NT : FRI NT" Dei nava?" j : FC*= I NPLJT4 ( 1 J +

: irrci= ' ij ti ieneubelserum
930 r

9^© * Truca de- elemonto* entrir linhtas
1000 '

1 010 n=0: form=2ton: ifa w t 1 1 :-©themd=mels
enext:mx-0:reti if^i

1 020 M3C- I IX : raRM =lT0N: SWAPA £0, Ml , A 1 1 , MJ :

SWAPF (0 1 MO , F i

1

, M J : NEXT ! RETURN
1030 *

1040 T Dtjfinicao da metric A
1050 >

1060 I FRE ^^T FFTtri 1 0S0EL SFA ( I , J 3 "5GR i F:EA24 3

H'2J : FU,a>=ATNf IM/PE3 : IFRE<©THENF l I, J3-
FU, J> t RI
1070 RETURN
1080 Ail, J>=ABS(IM> : IF IN ' 07I-1ENP i I

,
J 3 =-PI

/2E.L.5E I F I M: ©Tl IENF Cl , J 3 =F’I/2ELSEF £1,21^0
1070 RETURN
1 1©0 1

ill© ' DofiniejiD dj. matriE E
1120 *

i 130 RB=M 1 *C0S (FI } -N2*€05 ( FZ? 1 TS-Ml +S I N

(

F 1 ) -M2 * S I N ( F2S : 8 £ I , J 3 =-EOR t RBA2+- 1 B^2 J J I FR
B=©THEN1 150ELSEGa,O>-ATN£]B7RB> : I FRD< 0T
MENBn, J) =Gn F jy+pi
114© RETURN
a I 5© I F IB<0THENG £ I

,
.3 3

- - P I /2ELSSIFIB >0THE
NC3CI , J3*ri/2ELGECCI, J> =0
316© RETURN
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Com este aplicativo para o ZX81, que utiliza o metodo de programaqao
linear, vai ficar bem mais facil solucionar problemas de otimizagao
como planejamento de produgao, programagao de transportes etc...

Programagao linear

Jorge Bettencourt Soares

A Programagao Linear (PL) 6 hoje o metodo de pes-

qulsa operacional mais amplamente utilizado para

resolver problemas de otimizagao do$ mais variados

tipos, tais como, planejamento da produgao, progra-

magao de transportes, formulagao de ragoes e iigas metdlicas,

selegao de cartel ras de investimento etc.

A otimizagao consists em maximizar on minimizar determi-

nada grandeza chamada objetivo, expressa como uma fungao

de diversas vari&veis de entrada, sujeitas a um conjunto de res-

trigbes. Isto exige a modelagem pievia do problema, ou seja
s

sua transposigao da linguagem verbal para a matematica, daf

resultando urn modelo de programagao linear.

Este programa para micros da linha ZX81 possibility ao

leitor interessado experimental a vontade o PL, explorando o

seu inertvel potencial e ganhando preciosa experience nesta

tecnologia de vanguarda. 0 programa utiliza o algoritmo Sim-

plex, um procedimento alg^brico iterative que fornece a solu-

gao bdsica titima de qualquer modo de PL vidvel ou, por outro

lado, indica quando o problema tem solugao multipla, ilimita-

da ou impossfvel.

Partindo da resolugao de um problema tipico, vamos expli-

car passo a passo a operagao do programa. Consideremos um
empresdrio que fabrica dois diferentes modelos de um artigo,

Para produzir cada pega do modelo I sao consumidas tres uni-

dades de tempo e uma unidade de materia-prima, resultando

um lucre de tres unidade s monetdrias. Enquanto que cada pega

do modelo II exige duas unidades de tempo e duas de matdria-

prima, origmando um lucro de cinco unidades. Vamos levar

ainda em conta o fato de que precisam ser produzidas pelo

me nos seis pegas do modelo II, cuja entrega jd est& prevista em
contrato. Se a disponibilidade atual do fabricante for de 100

unidades de tempo e 80 de materia-prima, quantas pegas de

cada modelo deverd produzir para maximizar o lucro?

Roteiro do programa
10 a 400 Entrada inicial dos dados do problema (modelo

de programagao linear);

410 a 540 Montagsm do Quadro Simplex

;

550 a 580 Loop principal do calculo iterative;

590 a 610 Ratings auxiliares;

1000 a 1100 Define a variavel que vai entrar na base

;

2000 a 2200 Define a variavel que vai sair da base e faz a

mudanga de bases;

3000 a 3130 Execirta o pivoteamento

;

4000 a 4140 Mostra a solugao basica 6tima
;
e

5000 a 51 80 Pesquisa os casos particulates de solug^o

.

0 equacionamento deste problema resulta no seguinte

modelo de PL:
maximizar: z

~
3xi + Sx2 ... (fungao objetivo — lucro)

sujelto a: 3xj + 2x 2 ^ 100 ... (primeira restrigao — tempo)

Xi + 2x2 ^ 8G ... (segunda restrigao — matdria -prima)

x2 > 6 ... (terceira restrigao — contrato)

com: todas as varidveis nao negativas.

Supondo que o programa jl foi carregado no micro, inicia-

mos com RUN e temos imediatamente na tela um menu com
duas opgOes: minim izar ou maximizar; optamos pela maximi-

zag&o exigida pelo problema, digitando 1

.

A segulr, entramos com 2 que representa o numero de vari£-

veis do modelo de PL (x t e x 2 ), Prosseguimos entrando com 2,

0 e 1 nas prdximas tres etapas de informagao, considerando

que o nosso modelo tem duas restrlgbes “menor ou iguaP\

nenhuma restrigao "igual” e uma restrigao “maior ou iguaf\

Agora o programs pede a entrada, um a um, dos coeficien-

tes A(n,k) e das constantes B(n) no modelo de PL com n equa-

gbes e k varidveis . A ordem de entrada das equagoes e funda-

mental: primeiro entrain as restrigbes <, seguindo-se as restri-

goes = e e por ultimo entra a fungao objetivo. Obedecendo
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EKEMPLO TIPO HODELO* PE PROGRAMAgXO LINEAR TELA FINAL

1 Inf initas
solugoes

maxim aar: a * 4*
1

- 2x
2

sujeit.o a: 2*
1

-

Xj - X^ 41

Solugao otima:

X
1

= 3

k
2

= 2

z = a

f ex i stem
fiti-mSs altern ati
vaa>

2 Solu^ao
i.limitad a

maxtmizar: ? » 3x^ + 3x^

sujeito ® : 2 Kj - £4

«
1

- x
2 41

Solucio ilimitada

3 Solugao
impossivel

maxima *a r

s

su^eito a: + 2x^J= 2

3Xj + 2>r

,^^ 12

0 problem a nlo
tem SOlugao

Figure 7 — Casas particulars de sotuQao.

ssta sequdncia e seguindo as so£icitag5es sucessivas do progra-

ms impressas no canto inferior esquerdo da t^la
3
voce acabara

digitandOj um ap6s outro, os seguintes valores:

3,2,100; 1,2, 80; 0,1, 6; 3, 5.

Note que
?
na terceira restrigSo, a'varitivel inexistente x t

foi mformada como possuindo coefiriente 0. Ap6s a entrada

do ultimo ntimero (5), o programs entra em FAST e alguns

segundos depois tamos a resposta na tela:

x i
= 10

x2 = 35

z =205
Isto signifies qua, para obter o lucro maximo de 205 unida-

des monettirias, o empresdrio devertf fabricar 10 pegas do
modelo I e 35 pegas do modeio II,

No exemplo que acabamos de resolver, o problems admitia
uma unica solugao. Todavia, 6 possivel a oeorrencia te6rica de

trSs outras hipdteses de solugao: (1) o problema admite infmi-

tas solutes; (2) a solugao e ilimitada; e (3) o problema nao
tern solugSo* Cada um desses casos particulares € exemplifica-

do na figure 1. Teste-os para se familiarizar com a operatic do
programs,

Uma observagao final: o programs nao aceitard a entrada de
uma constante (termo independente de uma eqnagao) que

Variaveis do programs
Matriz dos elementos (coeficientes e constante s) que
formam o Quadro Simplex;

B(n) Vetor que registm em cada iteia^o, e para cada uma das

equates, o quociente resultante da divi&ao do termo m-
dependente (coluna Y) pelo coeficiente da coluna de
trabaiho. Sal da base a varidvel correspondente a equa-
^ao com o menor valor positive de B(n);

Cin) Vetor que, quando diferente de zero, fomece duas mfor-
magoes. conjugadas: a varnvel que esta na base e sua

equagao correspondente {linha do Quadro Simplex). Se,

por exemplo, cotistatamos que C{3) € igual a isto sig-

nifies que a variavel x3 esta na base e o seu valor atual e

encontrade em A ( 1 ,Y )

;

TP Define o tipo de otiiniiacio desejado, A maxijnizagSb
correspondente a lea minimizagao a — 1

;

NV Numero de variaveis de entrada no modelo de programa^
g^o Linear;

RI Nilmero de restrigoes “menor on igual”;

R2 Numero de restrigSes ‘igual”;

R3 Ntimero de restrigoes ‘"maior ou igual”;

X Total de restrigoes;

C Total de linhas do Quadro Simplex;
Y Total de colunas do quadro Simplex;
A Ntimero de colunas do modelo de programagao linear,

ou seja
j
uma coluna para cada variavel de entrada, mais

unrn coluna para constantes; portanto, A s NV + I

;

B Pemiltima coluna do Quadro Simplex, ou seja, B = Y-l

;

CP Coluna pivo ou coluna de trabalho;

LP Linha pivo;

PV Pivo;

P Fator utilusado para zerar todos os elementos da coluna
de trabalho, exceto o pivo;

D Bandeira que sinalixa a exist^ncia ou nao de solugoes

dlimas aitemativas;e

Contadores de loop e areas de trabalho auxiliai.

tenha sinal negativo, Caso isso ocorra, o programs vai parar

imprimindo a mensagem: “constante negativa - reformule

equagao”. Multiplicando a equagao por -1 e revendo suaposi-

9^o relativa na ordem de entrada, serti entao possivel reiniciar

o programs sem quaisquer problemas.

Jorge A. C. Bettencourt Soares d engenheiro agrdnomo e trabaiha na
Coordenadoria de AssistSncia Tgcn/ca Integral (CA TU, da Secretana de
Agriculture e Abastecimento, em Baurur SP.

10
£0 - EM * RROGRBnACAO LINEAR *
20 RE.M * hETODO SIMPLEX 4
iO RE.M
50 REM JQPGE h, C. B . SGflREG
*0 RT £0 -t?

- -1> MINI Ih I

Z

ftp '

; TAB 0 j i. HRXIrHEfiA"
70 IN PUT T R
30 CL 5

_
9S PR INT AT ' £ 1

.
£ .

' MB UARIftUE 16

100 INPUT NH
110 CL 5
L26 PRINT RT £1.0. N1 RE5T&IC0E

3 : S ?"

150 INPUT R

1

1J.0 C'L •:

l_50^PRINT fiT 21,0; “Na RE3TR ICOE

160' INPUT PS
i7Q CL 5

190 INPUT R3
200 CL*
210 LET X=R.1 +R2+R3
£20 j_£T fisNV*l
250 LE“ = V +R3 + A
2+3 l£T e=Y-l
25® LET C*X+1

DIM H ;.C . V )

£70 DIM B

l

k

;

280 DIM C 1.6 i

23C "PINT AT 6j0;"ENTRE E&UflCCE
3 NEST A QRD-EM :

‘

. fiT 5 . + :
" RE6TRIC0

ES ,=
. hT 10.4.; PE6TRICQES =";RT

12,4 " PE8TR IC0E& > = ",RT 14,4, F
UNCflO 0BJETIU0

"

500 FOR Nil TO C
310 -OR K-l TO ft

320 IF N = c PNC- K=ft THEN GOTO +1
0
330 IF Kofi TrttH PRINT rt £1.0,

'‘ft l" : N .
"

.
"

} K •') ?"
340 IF K =R THEN PRINT AT £1 0 "

& £ Ni
M

)
?"

350 INPUT fl(NiK)
36.0 CLS
370 IF N=C THEN LET ALN,K)s-TP*

ft (M , K)
GOO I F K «h THEN G05U6 SS©
3^0 NEXT K
400 NEXT N
410 FRET
420 LET I-Y-X
430 LET K.=NU+1
4^0 FOR H=1 TO X
450 LET PlX M . Ij si
4&0 LET C ( I ) =N
470 LET 1=1+1
430 IF Nc-Ri THEN GOTO 540
4£0 IF N>fil+R£ THEN GQSLE 650
5O0 LET ft ^RlCjY) +R(N,Y) 4-1
0000
510 FOR J=1 TO NV+R3
520 LET A CG j U) «fl 1C, J> +FHN , JJ *-l
O0O0
530 NEXT U
540 NEXT N
S50 GOSUE 10C0
5&0 G0SU6 £00i0
570 GOSUE 30O0
580 GOTO 3E0
590 IF NoC- ftND « IH,K.| P TMSN 5
OTO 530
6*0 LET A N > Y) afl IN ,

K

610 LET fl i N . K ) =0
620 RETURN
=30 PRINT fiT fl,6 "CONSTANTE NEG

fiTrUfi’ fiT 11,6; (REFORMULE EGHUftC
FlQt

640 GOTO 503O
650 LET
660 LET K.=K+!
670 RETURN
1000 REM OR ITER 10 PE ENTRfi&fi Nft

1010 lET K=fl(C.i'
1020 LET CP^i
1030 «OR TQ s

1040 IF ft (C ,
N

I ;K THEN G06U6 1030
1O50 NEXT N
1060 If X a-, 0001 THEM GC-Tn 4^103
1070 RETURN
1030 LET
1090 LET CR=N
1100 RETURN
£000 REM CRITER 10 O'E SAIC-fi DP Eft
6E - MUORKCP CE BR5E5
2010 FOP K=1 TO X
20£0 IF A *

K

, CP : =,OO01 THEN GOTO
2160
2330 LET e ( r, j =R i K y | /A (K , CP

.

£©40 NEXT K
2050 LET Us6 i. 15
206® LET LPal
£070 FOR TO X
2060 IF B (N> <U Then GOALIE 21S0
£090 NEXT N
4100 IF J=il£+3S THEN GOTO' 5010
£110 FOR N=i TO 6
212® if o'NfstP Then let cin. =e
2130 IF N=0P THEN LE^ C(NJ=LR
2140 NEXT N
2150 RETURN
2160 LET EtKJsiE+3®
2170 GOTO £043
2180 lET J =G 1 N s

2130 lET lP “N
2200 RETURN
3000 PEN PIUOTEAMENTO
3010 LET pynft (LP,CP)
3020 I F PV=1 then eoTO 3060
3030 FOP N=1 TO V
3040 lET R LP ,N) (LP XPU
3050 NEXT N
3060 FOR N=1 TO C
3070 IF N=j_P fi i.N , CP) =.0 THEN N
EXT N
3330 LET P = _a<M,CPi
3090 FOR K = 1 TO V
5100 LET H'.N.K i =fi IN.KJ +fi i. LP r KJ *P
3110 NEXT ft

3120 NEXT N
3130 RETuPN

4000 PEN MOSTRft SQLUCfiO
4010 30£UB 505©
4020 =PINT 'SOLU-iaa OTlNfi
40 30 F; I NT
404® -OR N = 1 TO NU
4®^® I r C 1 ", 1 =0 THEN SOTO 4 130
4050 PRINT 1. M- ' TAB f z
INT r A C t. N i V - - , 0005 * 1000 1000

4070 NEXT ej

4030 PRINT
4090 CRInt 'r P5 3.'Z = TP* jnT
( A C i - ,0GB j *1001 130
4100 AwJt4T
4il© tSQSuC 5130
4120 ,3OTO 5030
4130 PRINT "Xi ; N ) 1 TA6 S;. " 0
4140 GOTO 4 ® T

0

50|® fem PESfiUISfi Cft503 PflRTICUL
fifiEi T£ 50LUCAO
5010 G0SUS 5050
!°|^Fp 4NT OT 10 .7, "60LUCAC ILIrt
ITfiDfl
5030 5L0U
50-40 STOP
=0=0 IF R£4R3=® THEN RETURN
53*0 ^QR N«Y-R£-fi3 TO E
5070 IF C'(N) 50 THEN GOTO O09GS030 IF C(NJ(>® AND A^C(fJ' .Y 1,0
®01 THEN GOT® Sil®
509O NEXT N
510O RETURN
5110 PRINT fiT 1*,2.;"0 RfiOBLEMR MAC TEN SOLUCAO"
5120 GOTO 5©38
6130 LET o=B
5143 POP N =1 TO 6
5150 IF C(N'I=0 AHD fii. C,Nj =0 THEN
LET 0=1

5160 NEXT N
S170 IF 0 = 1 THEhJ PRINT ' (iXISTEH
SOLUCGES OT I Mfi 5- ALtIrnR

TIUASU
S130 RETURN
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Veja como uma ferramenta para o auto-aprendizado do Assembler permite

desvendar os misterios da ROM e acompanhar o funcionamento do 6502 .

Explorando o potencial

do 6502
Janio Pereira Barbosa _

A
pple antigos (nao Plus) possui'am as fungoes Trace

e Single-Step no monitor, as quais foram posterior-

men te eliminadas para dar lugar ao Applesoft Auto-

Start na ROM. 0 programa-ferramenta aqui apre sen-

tado exeeuta furies seme Ihantes, tendo sido escrito em
BASIC e possuindo uma serie de rotinas em c6digo de mdquina

que se comunica com os comandos do monitor at raves do

buffer do teclado (posipOes de memoria entre 5 12 e 767).

Tai processo possibilita explorai as melhores potencialida-

des do BASIC (alterabilidade, facilidade de reloca^ao, do-

cumenta^o, mamiseio de tela e de impressao), do monitor (22

comandos em hexadecimal diretamente nas posi?6es de memo-
ria) e do c6digo de maquina (manuseio do stack, controle so-

bre o PC - Programa Counter - e acesso a todas as fundoes do

microprocessador)

,

Uma outra caracteristica deste programa e a sua capacidade

de automodificagao, tendo sido colocado urn exemplo em
BASIC para que se visualizasse o metodo (vide llnha 260),

Voce pode usar este processo de modifica^ao do programa em
BASIC para gerar comandos GOTO e GOSUB calculates ou

mesmo manusear nomes de variaveis, bastando conhecer a for-

ma de armazenamento das linhas dos programas e das varidveis*

A alterag^o do programa e feita por comandos do monitor e

tambem por rotinas do 6502, o que permite fracionar ate mes-

mo as rotinas da ROM. Assim 6 possivel executar cada instru-

separadamente, possibilitando ao usu&rio a sensa^ao de

que o microprocessador esta realizando apenas as instrugoes

most radas na tela.

E por falar em tela, vamos a uma outra tecnica tambem uti*

lizada na transferSncia de parametros, NSo hi por que me

40

preocupar em conhecer os endere^s das variaveis manipuladas

pelo desassembler se todas elas estao na minha frente, na

memoria do video, A linha 440 usa este artificio para atribuir

o que foi impresso pelo desassembler & vari£vel TELAS,utili-

zando-a poster!ormente para atualizar as variaveis das rotinas

em Assembler (vide linhas 460 a 560 do programa em BASIC).

Para possibilitar a execi^ao passo a passo de rotinas que se

utilizam da pagina 0(100 a IFF), sem que haja interferencia

com o uso que dela o meu programa tambem faz, foi criada

uma “pagina 0" ficticia, colocada em S 9 100 a S91FF a qual

se destina ao uso pela rotina a ser analisada. No momento
oportuno, e feita a troca de piginas, de modo a preservar a in-

dependence dos dojs programas, Ao ser executada uma instru-

gao, as pdginas originals sao reinstaladas sendo entao impresso

o conteudo dos registros.

Exists porem uma limit3930 ao uso do programa que eu nSo

consegui eliminar, o que impede o seu uso com a instru9£o

SED- Este fato nao cliega a incomodar que raramente essa

instrufSo aparece nos programas em Assembler.

UTIUZACAO do programa

Caso o programa seja utilizado em conjunto com o DOS,

pode ser conveniente desativar os peritericos quando por oca-

siao da andlise de rotinas de impressao ou entrada de dados. O
seguinte comando monitor os desativa:

* 3EA:60 N 36:F0 FD 1BFD<CR>
Para reativar fa9 a:

* 3EA:4C N 3EAG < CR >
Caso voce tenha que testar junto os perifericOs (ou quiser

tirar uma listagem como a apresentad a), basta executar os blo-

wn CRQ SISTE MAS
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ENDERECP I NXCm Ell HEXADECIMAL '' 92F1

9325“ 20 FI 92 JSR H92F1 <CR>
fl: nvd-dizc

as ic lm lid - <cpg
FL:NVB“DIZG

A=£6 X-FA V“ i 8 P*E4 3™B2 P= 10110100

A - 00 X-DD Y-97 P-m S-B2 P- 01 110101

F45C- 51 26 LOR (t26) ,

Y

<CR>

92F 1 - A9 0 1 LXA #40%
FL: NVEi-D I ZC

< CR >
X“FA Y-tQ

FL : NVE<- DI ZC
P- 00! 1010©

A—01 X“DD Y-9? P--75 B-B2 P= 01110101

F4.5E- 2S 30 AND $30 < CR >

?2F3 A8 TAY
FL: n^B-dizc

<QR> A“02 X-FA Y“ia F-=34 S*=B2

FL:KfVEt-DIZC
P= 00110100

ft-01 X~DD Y-0I P-75 S=B2 P= 01110101

F460“ 51 26 EOR (426 > ,Y <CR>

92F4- SB buy
FL: NVD- DI ZC

<CR >
A-AA x-fa Y” 10 P=B4 S-B2

FLl NYE«^D I ZC
10110100

A-01 X-DD Y“00 P-77 S*B2 P~ 01130111

F462 91 26 BTA ( $ 26 ) ,Y < CR >

92F5- AF Fl 92 LDX $92F1
FL: NVF-D I ZC

<OR>
A=AA X :s= FA Y“10 P—B4 3-B?

FLlNUa-DIZC
F'= 10110100

A^0i X=A9 Y=00 P”F5 B~B2 P- 11110101

FAh'l- hCA RTS <CR>

92F8- 57 F J JMP $F 457
FL* NVB “DIZC

<CR>
A-AA X“FA Y=1Q P-B4 B-BA

FL : NVB “DI ZC
F= 10110100

A^01 X-A9 Y”00 P“F5 P- 11110101

9320- 60 RTS
F457- 20 11 PA J5R ill <ESC> FLSNVtL- DI ZC
ttBLQCO

A~E£> X—FA 1Y=10 1
^ 10110100

Ftgura 1

cos de instrugoes atraves da tecla ESC, sempre que aparecer o

comando JSR (opcode = S 20), evitando-se assim o detalha-

mento das rotinas do DOS que interceptsm os dispositivos de

entrada e saida (KSW e CSW acionados atraves das instrugoes

JMP (0036) eJMP (0038) ).

A tituio de demonstragao, ap re sento na figura 1 a anilise de

uma rotina da ROM, cujo ponto de entrada e SF457. Ela exe-

cuta a fungao HPL0T nas coordenadas passadas pelos registros

(X,YA) e seu acesso se faz por uma pequena rotina que colo-

quei no enderego S92F1.

Este programa pode ser instalado em qualquer posigao de

memdria, onde nao entre em con flit o com a rotina a ser anaii-

sada ou o DOS. Ele ocupa cerca de 5 Kb e para instal£-lo
f
diga-

mos, na posigao de memdria S7G01, de os seguintes coman-

dos:

3(1 67:01 70 N 7000:00
* "CTRL-C” < CR >
] LOAD
0 comprimento do programa pode ser diminuido para a

metade se forem reduzidos os nomes das varidveis para dois

caracteres e excluidos os comentSriose as strings de instalagao

(linhas 110 a 260). Para isso grave o conteudo das memorias

S92AO a S 9494 ap6s ter rodado o programa e o recupere por

“BLOAD" se disposer de DOS ou por 92A0.9494R” no

caso de fit a cassete. Altere o comprimento do programa de

5192 para 2592 na linha 100.

Para o uso deste programa:

19) Digite a listagem em BASIC e salve o programa (nao

faga nenhuina alteragao antes da linha 120);

29) Defina a posigao de memoria para carregi-lQj que seja m

TURBO "MIKROS" XT
j'WtiitiM n n t t t i l

PROJETO
NASEI

N9 051655

:

O COMPATlVEL COM IBM’PC XT COM
O MELHOR PRECO, QUALIDADE E

GARANTIA DO MERCADO

100% COMPATlVEL COM IBM*PC XT
COMPHADO EM OEM

(velocidade de processamento 70% mats rdpida que o original)

• 640 Kb RAM
• 1 porta par a lei a

• 2 portas serials ( RS-232)

• CLOCK 4.77 e 8 MHz (TU RBO)
• Rel6gio-calend3rio c/bateria

• I nterface para jogos e Mouse

• 2 Drives face dupla e dupla deosidade

• Mon ito r de a Ita reso I ugao

• Manual em Portuguese softs de brinde

• Winchester de 1 0 a 40 Mb opctonal

• Oferecemos total assistencia ao cliente

para implantag£o de software

"Mikros LEBLON - Av. Ataulfo de Paiva, 566 s/L 202

FONES (021) 511-0599 e 239-2798 -

(021 ) 205-4346 e 285-5950

'tylarca rpgistrada da InlamationaL Business Machine Corporation



EXPLORANDO A POTENCIALIDADE DO 6502

Programa-ferramenta
100 rl JMEM; 256 itt PEEK + PEEK

(103} + 5192: IF 256 * PEEK
M16> + F'EEK 1 1 15) > 37119 THEN
PRINT "REBAIXE A PDSICAO DE
INSTALACAO - DEVE ESTAR AD

AIXD DE 31927 < *7CB7) '*
: END

110 HONE : GOTO 120: REM
VIDE LlNHA 26£f, AFETA EST A

120 HONE : INVERSE I VTAB 21: HTAB
2: PRINT "AGUARDE INSTALACAO
DAS ROT r NAS 6502 : NORMAL

130 : VTAB 23; PRINT " UM PROGRAM
A DE JAMIO PEREIRA BARBOSA '

140 VTAB 3: HTAB 13: PRINT 'INST
RUCDES

"

150 PRINT : PRINT : PRINT 11VOCE
PODERA AGQMPANHAR PASSO A PA
GSO UJ1AR0TINA EM CODING DE M
AGHJINA . SIGA AS I NS-TRUCGES I

NIC1AIS E AO RECEBER O CURSO
R NA TELA USE * S* PARA PARA
R CASO QUEIRA VERlFlCAR POS
I COES DE MEMDRIA. "

160 PRINT "USE Q COMANDO BASIC 7

CONT 5 PARA RETOMAR 0 PROGRAM
A QU 7 RUN 11 PARA RECQMECAR.

VDCE PODE EXECUTAR SUBROT
I NAS INTEIRAS QUANDO APAREC
ER 7 JSR 7

,
BASTANDO ACIONAR '

ESC 5
, CUTRfiS TECLAS AUTORIZA

M A EXECU- CAO PA530 A PASS 0
"

l

170 PRINT ”DA INSTRUCAO DESASEE

M

-BLADA-

"

100 C* = M 92A0:00 N 92A 1 <92A0 . 942
0M N D9C6G" h GOSUB 20&

190 C* = "92A0 : 20 C6 92 A9 93 B5
09 A9 25 95 $8 A2 02 E6 OS
D0 02 E6 09 CA 00 F7 A5 09
40 AS m 4S 20 E0 92 4C B0
93 00 00 0.0 00 08 B5 45 68
95 48 SA 95 46 98 S5 47 BA
OA G5 49 60 92D7: 60 28 4C
65 93 N D9C6G ": GOSUB
2S0

2m C* = n?2E0:A5 49 ftf) EA A5 47
AO AS 46 AA AS 48 48 A3 45
2B 60 A9 0 1 AS 38 AE FI 92
4C S7 F4 00 00 00 00 &0 A

9

AC 85 3A A9 PC 35 3B A9 01
20 63 FE AS 3A 0D 01 93 AS
•SB 8D 05 93 A2 H D9C6G GOSUB

2S0
210 C* = ”9318 : 06 A9 A0 20 ED FD

CA D0 FS 63 6 EJ 60 00 20 AS
fc m m 00 00 m 00 00 00
BA BD 03 01 AO CO CB CS CS
S4 49 BD 04 01 05 47 BD 05
01 05 46 BD m 01 85 45 BD
07 01 05 43 60 N D9C6G ” : GOSUB

280
220 Q* = "?3S0;2£J 60 94 20 73 94

68 AA 9A 68 AS 66 AA 68 28
89 01 EA EA EA EA 08 48 BA
40 9© 48 BA 8A 48 EA 20 30

93 EA EA EA 20 *5 94 20 60
94 60 4C 00 93 EA 08 48 A9
AA W 01 ?3 A? FC 8D 05 9Z

AC D7 92 hi D9C6G "

:

GOSUB
280

230 C* = ”9390:
: A2 00 BD 36 00 sp

83 93 E9 BD 36 00 DD S3 93
60 85 00 A9 02 48 A9 F9 4Q
AS 08 4C B0 93 m 00 00 20
C6 92 68 85 03 60 B5 09 86
08 m 02 E 6 09 A5 09 SD 05
93 AS 08 3D 01 93 20 E0 92
4C 63 93 00 N D9C6G 11

5 GOSUB
280

240 C* ^ "93D0: A5 40 8D 00 94 A2
08 6E 00 94 90 0C B0 12 CA
00 F6 A9 02 A0 94 40 3A DB
A9 m 9D 01 94 IS 90 EE A9
B 1 90 01 94 18 90 E6 N

9100<00.FFM N D9C6G 11 GOSUB
280

250 C* = "9460: A2 00 BD 00 91 AC
B5 0 i0 9D 00 93 98 95 00 E3m FI 60 m 00 00 68 AA 60
ao 68 85 06 60 GS 07 90 48
8A 48 60 00 60 AA 60 A8 A5
07 49 AS 06 48 90 40 BA 43
60 00 N D9C6G "

:

GOSUB
280

260 .DEST PEEK '(103} + 256 * PEEK
< 104) 135: POKE DEST, SI : POKE
DEBT + 1,51 : POKE DEST + 2,4
B: REM ALTERA LINHA 110 "j>

E GOTO 120 FV GOTD 330

270 GOTO 330
280 A = FRE i®)

:

FOR X = 1 TO LEN
£C*>: POKE 511 + X, ASC ( MID*
<C*,X f U) + 1 2S: NEXT : POKE
72,0: CALL - 144: RETURN ; REM

FAZ C*=GOMANDO MONITOR («-)

290 IF OPCODES = "4C Ji THEN C* =
"9383: " + RIGHTS <ARGUN* ,2)
+ " M 9388:” + LEFT* { ARGU

M*,2} + ” N 935F : " + OPCODE*
4 " 00 93 N D^CdG": GOSUB 2

00: RETURN : REM POE JMP
300 ARGUN* = MID* (TELA*, 28, 41 : REM

ARGUMENTO DE "BRANCH Jl

310 C* a "9303: ” + RIGHT* (ARGUN
*,2> 4- 11 N 9380: ” + LEFT* <

AR*jZ) + ” H 93SF: ,f + DR* +
" IB M D9G&&": GOSUB 230: RETURN

320 IF MID* ( TEi
?
29 n 2> = ”00" THEN

C4 = "9394191 N 9390:91 N 09
C6G": GOOUB 2B0 : RETURN

330 REN

A8UI CDMECA 0 F'ROOPAM^
ftPOS I NSTALACAO DAS ROT. 6502

K**#V#X*+ *-&4*&*****#*#

340 VTAB 21: FLASH : PRINT CHR*
C73 ;' 1 OUALGUER TECLA C
ONTINUA "j : NORMAL

350 GET Q*: GOSUB 360
360 GOSUB 370T REM AJUSTA STAC

370 HOME : VTAB 13: INPUT " ENDE
PECO 3 NIC I AL EM HEXADECIMAL
? "?D*

300 D* - ,J (0000” 4 D*:D* - RIGhIT*
(D*, 4

>

390 C* * "9Z2lfl2® " + RI0HTt (D*
,2> 4 " " + LEFT* 'D*,2J +
" N 9301:25 N 9305:93"

400 c* = C* + " N ?3£J0G"
410 POKE 35,23: VTAB 21: HTAB 0
420 GOSUB 280! REM DESASSEMB

LA E IMFRIME 1 IN5TRUCAG
430 TELA* * " 11

440 FOR l = 0 TO 33: TELA* a TELA
* * CHR* C REEK (1072 + I > -

120} : NEXT : REM LE A INS
TRUCAG DESiASBSMBL ADA NA TELA

450 POKE 35, 23
460 OPCODE* ~ MID* (TELA*, 9, 2)
470 ACRES* = LEFT* C TELA* ,

4

)

l

ARG
UM* = MID* (TELA*, 28 f 4J

480 IF ADRES* => " 9328 " THEN END

490 INVERSE : GET G*: IF 0* "S
11 THEN STOP

500 rp OPCODE* = " 20 “ AND ASC t

0*1 - 27 THEN PRINT CHR* (

131 ? "*BLGCO"( : GOTO 550
510 IF OPCODE* = "10" OR OP* = ”

30” OR DP* = "S0" OR OP* * 11

70” OR OP* = "901" OR OF* = ”

B0" OR DP* = " 00" OR OP* = "

P0” DR DP* ^ " 4C " THEN GOSUB
290: GOTO 570

520 IF OPCODE* ^ " 6C" THEN AR8UM
% a MID* (TELA*', 31,2) + " »

+ MID* (TELA*, 29,23 :C* = "

*?35F : 40 80 93 N 9393:” 4 APS
UM$ + " N 939A: " + ARGUM* +
" N 9390G N D9C6G": GOSUB 28
0: GOSUB 320: GOTO 570: REM

JMP INDIR.
530 IF OPCODE* ~ "20" THEN C* =

935F : 4C A0 92 N- 92A4 :
" + LEFT*

( ADRES* , 2 ^ + " N 92AS: u + RIGHT*
CADRES*, 23 + " M 9383:” + RIGHT*
f ARGUM*, 23 + " N 9388:" + LEFT*
(ARGUM* , 23 + " N D7C6G”: GOSUB
250 : GOTO 570

540 IF OPCODE* * ”60” THEN C* *
'935F: 4C H0 93 M D9C6G”: GOSUB
2m: GOTO 570! REM POE RTS

550 CODE* = MID* (TELA*, 8,93 : REM
CDDIBO COliPLETD

560 C* = ,,m :c* » "935F:" + CODE« +
r

' EA EA N D9C66 ”: GOSUB
280: REM PREPARA P/EXECUTAR

570 : PRINT : HTAB 29: PRINT "FL:
NVB—DSZC'j

580 CALL 37712; REM EXECUTA A I

NSTRUCAG EM (*9350}
590 C* - ” 45<9145.9149M I FEBFG

I D9C6G” : SOSUB 2G0
600 VTAB 23; HTAB 29: PRI^IT "P=

II

? : CALL 37840: : REM TM
PRIME FLAGS (3 BITS)

610 NORMAL ;Cf n EQTQ 400

conipativel com o DOS (s.e houver) e com as rotinas a analisar,

carregandoo a seguir;

39) Carregue as rotinas para andlise, tendo o cuidado de nao

invadir as areas utilizadas peio programa em BASIC (delimita-

da por TEXTAB = ( $ 67 a $68) e por HIMEM = ($ 73 a $ 74),

pelas rotinas do 6502 do programa (S92A0 a $9494) e pda
pdgina $91;

49) Rode o programa em BASIC com o comando RUN e

aguarde a instalagao das rotinas do 6502;

59) Digite o ponto de entrada da rotina a analisar, observan-

do que antes de execotar uma instm^ao serao impressos o seu

eddigo, nmemonico, ope rando e contelido do PC(Frogram
Counter), sendo entao solicitada uma entrada via teclado, atra-

ves do GET, que pode ser de um dos tres tipos a seguir;

• Tecla S — interrompe a execu^ao do programa permitindo

que sejam verificadas posigoes de memoria via PEEK ou
pelo monitor, seja ativada ou desativada a impressora, alte-

rando o conteudo da memoria ou modificando o pr6prio

programa sob analise,

Cuidado para nao interferir corn os endere^os citados no
item 3. 0 acesso ^ pagina 0, reservada ao programa que esta

sendo analisado pode ser feito via monitor, Lembre-se que a

sua “pdgina 0” se encontra em $9100 a S91FF. Para reto-

mar a analise, volte ao BASIC(via CTRLC]) e CONT, e para

outro enderego use RUN.
• Tecla ESC — provoca a execu^ao completa da sub-rotina

apresentada na tela e retorna na instrugao seguinte a que a

chamou,

• Outras teclas — autorizam a execugfo passo a passo, possibi-

litando observar como uma instmgaoafeta cada registrador

ou flag do microprocessador.

69) Ao final da anaiise o programa retorna automaticamen-

te ao BASIC,
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DESCRICAO DAS ROTINAS DO 6502

As rotinas em codigo de maquina sao instaladas automatica-

mente pelo programa nas posigoes de memoria entre $92AG e

$9494 com as seguintes fungoes:

S92AQ a S92C1 prepaia o stack ao encontrar JSR
S92C6 a S92D6 - salva registros na pagina zero ($45 a

$49)

S92E0 a S92F0 - reCupera registros salvos por S92C6
$9300 a S930A —

- desassembla uma instrugao e aimprime
na tela

S930D a $9323 — coloca o enderego da prOxima instrugao

na flla

S9325 a $9328~ponto de entrada da retina a ser criticada

S 9330 a S934F — retira registros do stack e prepara para

imprimi-los

$9350 a S935E - LOAD registros antes de executar

uma instrugao

S935F a $9364 - executa a instrugio

$9365 a S937B — SAVE registros no stack ap6s executar

uma instrugao

$9380 a $938C - Simula execugao de JUMP, BRANCH e

JSR
S9390 a S939F — transforms JMP indireto em JMP normal
S93A0 a S93AC — SAVE no stack o enderego de retorno

para JSR
$93B0 a $93CE - Simula execugao de JSR
S93D0 a S940A — imprime o registro de status “F* bit por

bit

$9460 a $9473 - intercambio entre as paginas SOO e $91
$9475 a $9483 - SAVE retorno ao BASIC
$9485 a $9493 - LOAD retorno ao BASIC
Com relagao a automodificagao do programa, e conveniente

lembrar que as varidveis das rotinas em codigo de maquina sao

alteradas tanto pelo monitor, via BASIC, quanto peias outras

rotinas do 6502 durante a sua execugao, Os enderegos a seguir

se referem a estas vari&veis:

$9100 a $91 FF — pagina 0 fictfcia (para uso da rotina a

analisar)

$92A4 e S92A8 - enderego da rotina que chamou JSR
$9301 e S93A5 — enderego da prdxima instrugao a execu-

tar

$9383 e $9388 - idem quando ha desvio (BRANCH, JSR,

JMP)
$9393 e $9399 — enderego de destino de JMP indireto

S93A3 e S93A6 - argumento de JSR
$9402 a $9409 - string decodificada do registro “P*

5

Foram utilizadas algumas posigoes de memoria da pagina 0

que nao podem ser alteradas pela rotina em analise;

$ 06 e S 07 — enderego de retorno ao BASIC
$08 e $09 — enderego de retorno para RTS sob andlise

$45 a $49 — armazenamento tempordrio dos registros A,

X, Y, P, S

Referendas bibliograficas:

CAMPBELL, JX,, Programming Tips and Techniques for

the Apple If Prentice Hall Publishing. Maryland, 1984;

LUEBBERT, W,F*, What ’s Where in the Apple
, Micro Inc -

Massachusets, 1984;

POOLE, L„ Apple II: Gum do Usudrio, Editora McGraw-
Hill do Brasil Ltda. S3o Paulo, 1 984.

NALLETO JUNIOR, A.F., Apple: O mapa da ROM
,
Micro

Sistemas, Margo a Julho de 1985.

JSnio Pereira Barbosa £ Engenheiro Mecan ico com curso da especiatiza-

cao am $atide Pubflea na USP. A tuaimente, trapa!ha na CAESB — Cia.
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Assembler para micros da frnha Apple.
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A partit de agora, os usuarios dejogos jd podem dispor de
no vos Adventures nacionais, com ‘

‘sotaque” brasiieiro .

“Enigma dos Deuses ** e “Av. Paulista” sdo dois exemplos
desse tipo de programa, analisados neste numero de MS.

Analise de Adventures

O s leitores de MICRO SISTEMAS
sempre puderam ler otimos arti-

gos sobre Adventures e ate mes-

mo joga-los com as publica^oes de

‘"Aventura na Selva" e “Serra Pelada",

criados por Renato Degiovani para os

micros da linha ZX81, e alnda uni editor

para a cria^ao de Adventures, de Paolo

F, Pugno para o ZX Spectrum.

Tudo isto fez agu$ar a curiosidade

dos usuarios deste tipo de jogo, porem

rnuitos tiveram a frustrate de nao com
seguir jogar os Adventures que puderam

encontrar; os motivos sao v&rios,mas as

maiores causas dessa dificuldade sao o
problema do idioma c tambcm a faha de

motiva^ao que temas estranhos k nossa

cultura podem causar.

fi muito dificil, por exemplo, enten-

der uma histdria da Era Medieval, pois o

ambiente de caste los, cavaleiros andan-

tes e espadas mdgicas nao esti de acordo

com nossos costumes. Apesar de alguns

Adventures serem ambientados em lo-

cals universal, falta aos nossos usuarios,

ou melhor dizendo, faltava, ver neste

s

programas as nossas manias, enfim, as

caractensticas do povo bmileiro !

Os dois Adventures desta anilise nao

possucm temas que resolvam pcrfcita-

mente as questoes citadas acima, pois o

“Enigma dos Deuses" est£ ambientado

no Egito e o “Av + Paulista", apesar de

estar localizado no Centro de Sao Paulo,

tem como personagens principals bm-
xas, feiticekos e dguias.

Ambos sao resultados da cultura

estrangeira que nos e imposta ate hoje*

No entantO, a grande difereri^a destes

Adventures e o fato dos autores eoloca-

rem na movimenta^ao a nossa malicia e

o nosso linguajar, tornando dessa manei-

ra mais agraddvel o uso dos programas.

ENIGMA DOS DEUSES

O 6MGMA
J dos Deuses V\N\\

WrSi M
l —^rrr rltTfl 1 1 j i

O “Enigma dos Deuses" 6 um Adven-

ture tipico, com todos os macetes e

seg redos que um jogo deste tipo pode

ter (devendo-se fazer um destaque para

os grtffico do niesmo, que slo de exce-

lente qu alidade), nao deixando nada a

dever aos concorremes importados,

pois, por ter sido eriado para o Apple,

programas desse genero — por possui-

rem uma das maiores bibliotecas de

adventures de qualidade sao mais exi-

gidos.

0 Enigma conta a historia de um
prfncipe egipcio que deve veneer uma
serie de dificuldades para salvar o sen

povo atormentado pelos deuses da epo-

ca. No jogo, voce sera 0 prmcipe e deve-

ra vagar pelo deserto em busea do maior

tesouro que se possa encontrar; se des-

cobrir qual € este tesouro, o Egito estar^

salvo e o jogo ganho, caso contrario,

prepare -se para morrer nas presas de

uma naja, beduinos hostis ou simples-

mente de fame e sede.

Const rufdo com uma linguagem di-

vertida, 6 diffcil nao gostar desse jogo

em que o quibe arabe tem gosto de pi-

menta baiana e onde nao se pode escre

ver palavao sem sofrer uma puniijao.

0 “Enigma dos Deuses" esttf dispo-

nivel em disquete para os micros compa-

tiveis com a linha Apple, em embalagem

profissional com um manual bastante

elucidativo e um certificado de garantia

da empresa CIBERNE Software, respon-

savel pela sua distribui^ao. Toda essa

produ^o e a competencia dos autores —

Fernando Leibei e Frederico Liporace,

conhecidos colaboradores de MS — ,
alia-

dos a tecnica de Jose Luiz Koblitz, o

criador dos graficos, merecem o nosso

apoio e dos usuarios em geral

AV. PAULISTA
Ja o ""Av, Paulista” € um Adventure

diferente dos que os ieitores de nossa

revista est^o acostumados a ver 5 pois as

ticnicas de movimenta^ao e acao sao fe-
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chadas, ou seja, o equipamento dd as

opgSes e o jogador decide qual deve ser

executada. Este tipo de Adventure freia

um pouco a imaginagao do usuario, mas
possui a grande vantagem de ser mais fd-

cil de jogar
,
o que 6 ideal para os inician-

tes e tamMxn os mais preguigosos, que

nao t£m paciencia para jogar o Adven-

ture tipico,

0 tema de “Av. Paulista” 6 a invasao

do Centro de Sao Paulo por uma bruxa

que pretende invocar um feitigo contra

a humanidad e, usando para isto o c£re-

bro do diretor do Museu de Arte de Sao

Paulo (MASP). Para nao ser incomoda-

da, a bruxa isolou parte do Centro da

Capital e distribuiu alguns seguidores

com o objetivo de vigiar o local enquan-

to o feitigo fosse preparado. Contudo,

as forgas do bem permitiram que uma

pessoa ficasse no local, espalhando ar-

mas que o ajudariam a veneer a feiticei-

ra; esta pessoa podera ser voce. Para

isto, basta que tenha um micro compati-

vel com o MSX e adquir a fita cassete

distribuida pela SYSOUT Software.

Apesar de nao ser grdfico, o “Av.

Paulista” conta com uma boa distribui-

gao visual dos campos de operagao do
programa, pecando apenas pela excessi-

ve repetigao de seqiiencia de apertar a

barra de espago atd tres vezes para exe-

cutar determinadas agoes.

0 manual que acompanha o progra-

ma esta bem detalhado e explica inclusi-

ve a histdria da origem da aventura em
um texto claro e de facil compreensao.

Nao se pode fazer uma andlise da emba-
lagem final do produto, pois o mesmo
nos foi enviado em facsimile. Porem, a

fita recebida continha gravagao de boa

qualidade, nao oferecendo problemas de

carregamento. Ao autor Mauncio Bus-

sab, parabdns pela criatividade e pelo

bom trabalho realizado, j& que “Av.

Paulista” revelou-se um bom ent rete-

llimento.

CONCLUSAO

Nest a analise, foram apresentados

aos leitores de MS dois softwares desen-

volvidos em nosso pais, por colegas pro-

gramadores que estao demonstrando

nossa capacidade de criagao de bons

programas, em todas as dreas. Fellzmen-

te o assunto nao se encerra aqui, pois hi

outros produtos semelhantes circulando

no mercado como o “Amazonia”, de

Renato Degiovani, e outros em fase de

a cabamento, como a versao do “Enigma
dos Deuses” para MSX, ou “A Lenda da

Gdvea”, criagao de Luis Moraes da

STOP Iiiformdtica s prometendo uma
fantdstica aventura na P-edra da Gavea;

com locagdes reais, permitindo aqueles

que nao sao alpinistas, como o prOpdo

autor, conhecer este monumento natu-

ral que 6 uma das maravilhas da cidade

do Rio de Janeiro.

Hi outros titulos tambem em desen-

volvimento, dos quais nao tenho dados

mais especificos para citar; contudo em
breve estarao dispomveis. MICRO SIS-

TEMAS oportunamente voltara a falar

sob re o tema em an^Iises, artigos e p ro-

gramas, deixando claro que est£ aberta a

divulgagao de todos os produtos, princi-

palmente os legitimamente nacionais,

sejam Adventures ou nao

.

Analise feita por Divino C R* Leitao.
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O program a aplicativo Graph tern como objetivo tra^ax grafico s

estatisticQS (linhas c banas), utilizando os recursos de alia resolugao
grafica dispomVel nos inicrocomputadores cpmpativeis com 0 ZX
Spectrum,

PROCEDIMENTO

Depois do programs ter sido carregado, sera pedido o mimero de
itens que equivalent as colunas posteriormente expostas no grafico. A
seguir, comece a entrar com os dados de cada item,, tendo sempre GUI-

dado para que a soma dos v&lores nao ultrapas.sc a 100 por cento.

£ importante ainda ressaltarque o prograrna nao trabalha com mi-
meres menores que um(I) e„ e ciaro, maiores que 100.

Para facilitar sua digitate, aparcccra abaixo de cada item a quan-
tidade de itens que fait a para complelar 0 grafico, c o valor necessario

para perfazer 100 por cento. Para in elho r ilustrar, veja a labels abaixo
como exemplo:

Item

Valor do

item

N- de itens

que faltam

Valor para se

completar 100%

1 13% 3 87%

2 25% 2 581

3 10% 1 46%

4 4S% 0 0%

Observagao: note que o valor do ultimo item deve ser o mesmo
para se completar 100 por cento.

Ap6$ ter entrado com todos os dados, surgira na tela o grafico res-

pective aos valores estipulados por voce. A imagem ficara parada es-

perando que Lima tecla seja pressionada.

Tedando C, © micro faz uma copia da tela na impressora; e acio-

nando ENTER, sera pedido novo mimero de iters, alem dc novos da-

dos, para que outro grafico possa ser tnontado.

0>REH GRAFH
Rodrigo E F Cc*ar

Ft. Jorge Lassie, 405 f 1(91

TereEqpolis, RJ - 25960
5 INK 0? PAPER 7 ; BORDER 4; 9m p \ vj z. clS
10 SOUND PRINT AT t, 01

INK 71 PAPER 4? BRI-GHt 0* " GRAPH
-* Greficoa ffstati sticos PRI

NT AT 2 P 4; INK 4j "ftadr i ga 6 Ferr-

ari Ce^ar"
12 INPUT " Numera de s,tens £*na

k, 9) ? "ji; IF i*!0 OR i >9 THEN
KOTO 12

IS LET n=0: CLS : BORDER i
20 FDR a = l TO 1

30 PRINT AT l p
fit; PAPER hi" Ite

ffl
H

I a t
" 7

SOUND *07,231 INPUT " Fore®
ntagem 7 ; p ( et

)

45 IF 1 on pU)>100 THEM
GOTO 40
50 LET n-n+INT pi all PRINT AT

l, 24; PAPER 65 11 " Sri;
11
?.

"

55 PRINT AT 1,6; PAPER 6?
1l *=

pCa>: PAUSE 2®
57 PRINT AT 3,0i INK 5; ‘ Iten5

#l

I i -a 5 S AT 3,27* 100-n! "X 11

60 NEXT a
6Z LET 0=0: FOR h=l TO i: LET

Ej=Q+p<h>: NEXT hi TF 0=0100 THEN
GOTO 15
65 BORDER 62 PARER 6=: CLS
70 INK IS PLOT 25,10: URAW 220

,0: DRAW -20,221 DRAW -220,#; DR
AM 20, “22

75 PRINT AT 17,3; OVER M

"

100 FOR t-1 TO i

110 INK 2: PLOT t#24,20! DRAW 0
DRAW 0,01 DRAW 0„ -p < t> ; F

OR b*l TO 4: PLOT t*24-b , 20+b! D
ran DRAW s, 0: draw 0,-fc,;

TSlEX 1 tD

120 NEXT t

130 INK or PRINT AT 21,31! FOR
v=i TO l: print OVER 1 ; v; " " ;

:

NEXT v
140 FOR ll=22 TO 230 STEP 24: IN

K 3: PLOT u,70: DRAW 0,961 NEXT
U
150 FOR u=70 TQ 175 STEP 24j IN

K 3: PLOT 23„u: DRAW 191 , &t NEXT
u,

16# LET nt-" & R A F M 1-
: FOR q-

2 TO 101 PRINT AT q,2S; INK 3j OH
R* CODE n1Mg> : NEXT g
190 FOR t=l TO 4

20» INK 4: PLOT 22 , p 1 1 > +70>+t

205 FOR e=2 TO i

210 DFiAW p imt/ (p (e>/25) ,pie)-p<
b-H-H# AND p <e— 1 ) >p ( e 5 J

22# NEXT o
230 NEXT t

235 LET r*i0

240 FDR g=l TD i; PRINT AT 0, g*
2+tgi-ni OVER; U I«k 3*pt 9 l! LET
r=r+p£qJ: NEXT g
250 IF INKEV*"*"" THEN GOTO 250
255 IF IHKEV^^c* 1 OR INK£r^ ,^C ,,

THEN CORY : GOTO 250
2h& GOTO 5
27# STOP
1000 SAVE 'GRAFH" LINE 1

Graph

Rodrigo Gomes Ferrari Cesar programs em BASIC avangado e Assent
bier no equipamento TK90X

.

VEJA S6 COMO NOVO SOFT FUNCIONA

:

•Voce no& envia, ainda hoje, uma carta soljritariido in-

formppoes a respeites de NOVO SOFT,, especific-ando o tipo

de equtpamento que voce possui, peri f4ri cos, mem^ria, etc.

Em sagyida
r n6s fhe enviaremoE material informative

contendo todos os detalhes acerca do furtcionamento da
nossa orgjaniJfa^ao, e de como voce deve proceder para se

beneficiar dos servi^os que prestamos.
Vo-ce recoberd, tamb^m, uma lists contendo todos os

softs de MOVO SOFT, e voce s6 adquire o que julgar mais
interessante.

•Toidos os softs de MOVO SOFT sac amplamente docu-
mentados atrav^s de manuals de instrupao original e so
destinam apenas a usudrios que possuem 1 ou mais drives.

NOVO SOFT tem esse n«ne porque d novo de vtnfade.

Que
Mais um clube de usuarfos *

Novo Soft

NAO. NOVO SOFF 6 um clube se voce qtiser que ele seja. E, nesse caso, sao imensas as

vantagens de se partiripar tfessa forma, quer seja voce usu^rio de um APPLE II+, lie ou lie; de um
IBM-FG, XT ou AT; de um CP-400, ou de um compativel com quaisquer desses eqiipamentos.

Mas se voce preferc nao partiopar de um agremiapao, com seus fir&itos e obriga^oes. entao

NOVO SOFT serS, para voc^, apenas o seu melbor fomecedor de softs. CaiM Postal 3S32, fCEP 30112) BELO HORIZONTE, MG,
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VALIDO EM TODO MICRO NACIONAI.
Os Sistemas Nasajon possuem uma estrutura de arquivo qua perm ite voce fazer seus proprios programas,

utilizando-se dos dados gerados.
Nao cobramos taxa de manutencao porque os programas funcionam perfeitamente. E mais, atualizamos o seu

sistema anterior em cada alteracao que for feita.

Os Sistemas Nasajon tern uma identidade muito grande com a qualidade.
E por isso que nao importa a marca do seu micro.
Se o Sistema for Nasajon e valtdo para todos.

Faz a Folha de Pagamento semanal on mensal, emitindo
re la torio como Guta de EAPAS e FGTS. Relacao de

Empregados. I.R, e Banco. Informe de Retidimentos.
Acumulados Armais. RAIS e Recibo de Pagamento.
As tabelas sio modificadas pelo proprio usuario.

Adiantamentos de salario, reajuste salarial, alteracoes de
acumulados e outras funcoes que agilizam o processamento.

A contabilidade de urn mis em apenas 2 boras! Este sistema
permite o eadastramento de historicos padronizados e de

B
lano de contas com ate 5 ni veis.

lazaOj Balancetes, Balanco, Demonstracao de
Resultados, Demonstracao de Lucres e Prejuizos

acumulados. Listagem por centro de ousto e extrato de
contas, enfre outras funcoes.

Controla o estoque de itens com Especificacao. Estoque
Minimo, Unidade, Fornecedor, Localizacao e outras

informacoes relacionadas no item como fcusto Medio,
Entradas e Saidas no periodo. Listagens Serai e Parcial dos

produtos, Listagem Fisico-fi nance ire r

Listagem dos produtos abaixo do estoque
minimo, Lista de precos e Etiquetas, entre outras.

Admite tambem Reajuste de Precos, Alteracoes de Dados
e Exclusao de Produtos.

Controla as contas a receber, os prazos venddos e a veneer,
com detalhamento de titulos por banco e em carteira, por
vendedor ou loja, por data de vencimento e por cliente.

Permite o eadastramento de cliente/vendedor/banco com as
informacoes basicas, q$ titulos com

seus dados principals, a saber; n? do titulo,

codigo bancario, c6digo do cliente, valor, vencimento, etc.,

sendo possivel a alteracao, consults e baixa. Sao fornecidos
relator ios com a relacao dos titulos por clientes, bancos
ou vendedores. Emite tambem um relatorio de titulos

por data de vencimento.

Cada programs acompanha diskete do sistema e manual de operacao completo.

Precos para a linha TRS-80 e APPLE. Consults -nos sobre os precos para

a linha IBM PC e Profissionais CP/IW.

ftno/ojon
k 4 /i/tema/ "

MATRIZ: Rio: Av. Rio Branco, 45 gr. 1311 Tels.: (021) 263-1241 e 233-6615

Telex: 02137560 NSJN BR
FILIAL: S. Paulo: Rua Xavier de Toledo, 161 Conj. 106 Tels.: (Oil) 35-1601 e 37-2764

EMPRESA

FILIA0A

A

ASSESPflO



apple apple apple appl

Encurtador de comandos DOS
Eduardo Saito

O encurtador de comandos DOS, camo o proprio no-

me diz, reduz todos os comandos DOS 3.3, facilitando a

digitagao. Ao inves de ter que digitar todo o comando,

basta emrar somente com os tre$ pximeiros caracteres.

No andamento do programs, descnvolvido para equi-

pamentos da linha Apple, serEto apresentados os comandos

originals e suas respectivas abreviagoos, como indicado a

seguin

INIT —
INI LOAD - LOA SAVE - SAV

RUN — RUN CHAIN - CHA DELETE - DEL
lock “ LOC UNLOCK - UNL CLOSE - CLO
READ — REA EXEC - EXE write - WRl
POSITION — POS OPEN - OPE APPEND - APP
RENAME — REN CATALOG - CAT MON - MON
MQMON — NOM PR# - PR# IN# - IN#
MAXFILES — MAX FP - FP INT - INT
BSAVE — BSA BLOAD - BLO BRUN - BRU
VERIFY — VER

10 REM ..i«..e==«wass=a» 125 THEN VA = VA - 120
20 REM 13© AS = VA J CO* < C ) = CO*(C) + CHR*
m REM = ENCURTAE0R DE - (AS) : IF CO > 12S THEN C = C
40 REM - COMANDOS D.O.S, + 1

50 REM - 140 NEXT BY! FOR A = 0 TO 27: CD*
i=,& REM =5 PQR EDUARDO SAlTQ =r (A) LEFT* (C0*<A),3): NEXT
70 REM =' A
B& REM 1E0 FOR A = & TQ 27 STEP 21 HTAB
90 REM 4: PR TNT CQ*<A)j: HTAB 15: PRINT
im TEXT : HOME l FOR A = 1 TO 3 CC*(A>;; HTAB 23: PRINT CD*

i

STEP 2: READ At! FOR B = 23 A + 1 J ; ; HTAB 34: PRINT CC*

(

TO A STEP - l: VTAB B: PRINT A + i ) : NEXT ft

A*: call - <?50: NEXT B: POKE BY = 43139: FOR A « 0 TO 27: FQPr

34, A B = 1 TO LEN <CC*<A) > :BY =
105 NEXT A: PRINT ; INVERSE : PRINT BY + i: POKE BY

f ASC < MID*
SPC < 39) ; PRINT : VTAB 22: PRINT <CC*iA),0, i)>: IF B = LEN C

5FC ( 39) : PRINT : VTAB 5 CC* ( A> > THEN POKE BY, ASC (

1 10 FDR ft « 6 TO 22: VTAB A: PRINT MID* iCC*(A)
,
B

f
1) ) -b 125

° " f : HTAB 2©: PRINT "
V

:

HTAB 170 NEXT &: NEXT A: FOR A = BY
39: PR TNT H NEXT A; NORMAL 1 TO 43271: POKE A,0: NEXT A
: VTAB 7: DIM 00*128) ,00*428
> ‘ DATA "ENCURTADOR DE COMAN 100 VTAB 24: FLASH ! PRINT iJCOMA
DOS D. Q, S, % 11 FOR EDUARDQ 5AI NDOS ENCURTAD05—PRESS I ONE t

TO" RETURN 1
,r ;: WAIT - 1S3B4, 12B

120 FOR BY = 43140 TO 43271: VA ^ : POKE - 16365,0: TEXT : HOME
PEEiK - VA) IF VA > : NORMAL : END

Encurtador de comandos DOS

Os comandos RUN, PR#, IN#, FP, INT e MON nao

serto modificados, ja que os mesmos comem tres ou mo-

nos caracteres.

Eduardo Saito , cursando atuatmeme o segundo grau, e usudrio dos microcomputadores
Timex Sinclair 2068 e Exato Pro MC4()0()

t
nos quais program# hd mais de um quo,

alim de possuir curso de BASIC avangado na SOS Computadores.

SET-BIT
INTERFACE DIGITALIZADORA PARA APPLE

KIT : PLACA + DISKETTE + MANUAL

REVENDEDORES DA PLACA SET-BIT

BAMICRO BANCO DE DADOS LTDA.
Tei.: (0243) 22-1421/22-1315 - Barra Mania - RJ

ELDATA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.
Tel.: (041) 264-3808 - Curitiba - PR

INTEC SYSTEM INFORMATICA E TECNOLOGI A LTDA.
Tel.: (011) 575-3415 - Vila Mariana - SP.

KBYTE INFORMATICA LTDA.
Tel.: (079) 2214704 - Aracaju - SE.

LOGICA MICRO INFORMATICA LTDA.
Tel.: (085) 2214433 - Fortaleza - CE

L'ARTISAN MICROCOMPUTADORES LTDA.
Tel.; (021) 267-7296/267-6297 - Ipanema - RJ

MICRO WAY LTDA.
Tel.: (031) 224-9838/ 226-6938 - Belo Horizonte - MG.

STEP INFORMATICA LTDA.
Tel.: (021) 280-6587 - Penha - RJ

STOP INFORMATICA LTDA.
Tel.: (021) 717-1700- Icarar- Niteroi - RJ

Agora o seu Apple {Unitron, Dismac, TK
3000, Exato, DGT-AP e outros) ganhou
outro sentido: a visao. O Set-Bit e uma
interface digital izadora de sinais de vfdeo

que proporciona a transference de imagem
para a pdgina grafica de alta resolupao do
microcomputador. Voce podera utiliza-lo no

video cassete, ultra-som, camaras de VT e

video, camaras de circuito interno, etc. Com
multipla aplicapoes, voce dara asas a sua

imaginapao. Tamtam com dupla alta resolugao.

Sol icite 1nformacoes/Demonstracoes

CONDigOES ESPECIAIS PARA
REVENDEDORES EM TODO O BRASIL

PLUS INFORMATICA LTDA.
Rua Senador Dantas, 117-S/1728

Rio de Janeiro — RJ — CEP: 20.031

Tel.: (021) 262-4235



MICROIDEIA
Software de qualidade

Software Profissional, Comercial e Domestico
(Manuals em Portugues)

Departamento de Apoio ao Usuario (021) 233-3617

REVISTAS EM FITA CASSETE
LINHA MSX LINHA TK90X E TK95

TK
NEWS

NP 4 (QUATRO) A sua fita contem:

Ja a vendal!

Neste numero da Press.

— Bloco 1 : Editorial

Dicas

— Bloco 2: Entrada de dados
em Full Screen

— Bloco 3: Como trabalhar em
Screen 2 em impres-

sora/fita

— Bloco 4: Organizador de Tare-

fas/Calendario

— Bloco 5: Como liberar memo-
ria no MSX

• Jogos, aplicativos e utilitarios

• Novidades
• Cursos
• Dicas de Programapao
• Rotinas Gteis

• Lanpamentos de Software e

Hardware
• Livros

• Enderecos de fabricantes

m —- - rr 7».

MSX • JOGOS DE
ULTIMA GERA^AO

JOGOS: Fita CzS 200,00
Disco CzS 600,00

> Animal Wars

\ RainGo

> Bank Panic

Bosconian

i Crags Revenge

f Gun Fright

I Manic Miner

f Ninja If

f Editor die GraHco
f Exccpcidiial Kai

y i Buys Revenger

[ I Sorcery
1

f Ktd Wiz

t f Zoom 909

i ) Spirfire 40

( } Batmen

(
i Green Beret

( f International Karote

i
i Samanta Fox \ f

[ \ Kinght Time

Software

Profissional

Microideia

Aplicativos para todos os micros nacionais

MSX • SINCLAIR • CP400 • TK90X • APPLE •

TRS 80/MOD III TK2000
Disco. CzS 2.000,00 Fita: CzS 240,00

— Mala direta

— Controle de Estoque
— Controle Financeiro
— Fluxo de Caixa

- Contas a Pagar

— Contas a Receber
— Controle Bancario
- Processador de Textos

e mais:

Desenvolvimento de sistemas especfficos. Consulte-nos TeL: (021) 233-3617 e 253 4580
Tambem temos I BM-PC.

ENVIE JA O SEU
PEDIDO!
( ) MSX Press nP 1 CzS 150,00

( )
MSX Press nQ 2 Cz$ 150,00

( ) MSX Press nQ 3 CzS 200,00

( ) MSX Press nQ 4 CzS 240,00

( ) TK NEWS nP 1 Cz$ 200,00

Estou envisndo urn cheque nominal de n9_ „no valor de_ —

_

Nome _
E n de rego

Bairro CEP
Cidade — Est

Tel.: Micro;

a Microideia Ltda. Desejo receber os programas:

Envie este cupom para Caixa Postal 6151 — CEP 20022 — Rio de Janeiro (RJ)

-Tel.: (021) 233-3617



m Explore melhor os recursos do seu IBM-PC

\

sabendo como funcionam os principals blocos deste

micro e como eles interagem com o DOS.

1—

O seu PC por dentro

P
ara que seus comandos sejam

executados no eomputador, este

precisa toma-los uma seqiiencia

de operates fisicas em termos de cor-

rente e tensao. Esse longo caminho a $er

percorrido e realizado pelo seu progra-

ms aplicativo, pelo sistema operational

(SO) e tambem pela eletidnica da ma-

quina (conhecida como hardware),

A inter-rela^ao entre estes foi expos-

ta no artigo “A estrutura do DOS’\pu-
biicado em MS n9 67, onde iniciou-se a

apresentag&o de urn dos sistemas opera-

cionais mais famosos para a linha IBM-
PC: o DOS, Contudo, para continuar-

mos a nos aprofundar no tema, e neces-

sdrio urn conhecimento b&sico de hard-

ware, haja vlsto a estreita rela^ao do SO
com este.

Neste artigo, nos propomos a forne-

cer ao leitor as nogQes de como 6 seu

computador por dentro, como opera e

como os conceitos foram aplicados no

case do IBM -PC.

0 QUE E UM MICROCOMPUTADOR?

Basicamente
,

qualquer compu tador

pode ser dividido em Ires blocos de fun-

cionamento distintos: memoria, unidade

central de processamento (UCP) e os

dispositivos de entada e saida.

A memoria e a area de trabalho do

computador, nela sao guardados seu

programa, os dados para sua execinjao e

todo o tipo de informagao necessaria.

Entre as caracterfsticas das memorias
podemos titar: extensao e tamanho de

palavra.

A extensao de uma memdria e a indi-

cagao de quantas posigoes sao disponi-

veis para serem alocadas informagoes, A
cada posiglo correspond© uma palavra

de memoria, cujo tamanho significa o

numero de bits que se correlaciona a

esta posigao. Os microcomputadores

normalrnente possuem palavras de 1

byte (8 bits) de tamanho.

Hen3 to Levy

Entre as memorias mais usadas em
microcomputadores destacamos a ROM,
EPROM e a RAM. A ROM e a EPROM
}& vem gravadas de fabrica e apenas po-

dem ser iidas; neias o fabricante geral-

rnente coloca a parte do SO basico do

micro (BIOS).

As memdrias RAM sao especifica-

mente apropriadas para serem escritas e

lidas pelo usudrio, Existem dois tipos

bdsicos de memdria RAM utilizadas em
micros, a estatica e a dinamica.

A dinamica consome bem menos
energia e e obrigatdrio o seu uso, quan-

do a quantidade de memdria cresce. Po-

rem, ela deve ser lembrada periodica-

mente de seu conteudo (refresh). Isto e

transparente ao usu£rio que program a o

computador, pois o hardware encarrega-

se de realizado.

No caso de um microcomputador,

assume-se que a unidade central de pro-

cessamento 6 uma tinica pega, o micro-

processador ( /xP). Esta pega tem entao a

fungao de coordenar todo o comporta-

mento da miquina

.

Durante a execug£o de um program a,

a UCP varre a memoria sequencialmente

e realiza as instrugoes que cada eddigo

encontrado indica. Para desenvolver es-

tas operagoes, a UCP utiliza-se de suas

estruturas internas conhe cidas como
registradores. 0 numero, nome e tipo de

registradores variam com os dife rentes

tipos de microprocessadores.

Hi vezes em que e interessante reali-

zar uma outra tarefa com mais urgencia,

para entao continuar o programs. A este

corte de execugao chama-se interrupgao,

e represents uma important^ ferramenta

na construgao de um SO, uma vez que

permite a este reassumir o centrole do

processador, Quando $ possfvel bio-

quear esse corte, dizemos que se trata de

uma internipglo mascar^vel.

Nos micros conhecidos como nao

comerciais e frequence que a entrada /

saida fique ao encargo da UCP. Nos mi-

cros mais modernos, como o IBM-PC,

sao utilizados diversos processadores se-

condaries que assumem certas fungoes

antes requisitadas i unidade central de

processamento, liberando esta de obriga-

gdes mais bdsicas como controle de tela,

acesso a disco etc.

0 IBM-PC

0 microprocessador do IBM-PC 6 o
8088, cuja concepgSo 6 inovadora em
muitos pontos se comparada a seus ante-

eessores. Uma das mais importante s e na

forma como a memoria 6 organ izada,

pois apesar do ^P ter uma palavra de 16

bits, ele se comunica com a memdria
usando apenas oito destes de cada vez.

Esta escolha foi tomada, pois uma vez

que os eddigos de instru^ao podem ter

de um a seis bytes, nem sempre 6 neces-

s^ria a leitura dos 1 6 bits.

0 8088 e capaz de endere^ar ate 1

Mb, o que o faz precisar de 20 bits de

endere^amento, Como a palavra 6 de

apenas 16 bits, isto poderiagerar dificul-

dades; e para suplantar esta limita^ao, o

jiP calcula o endere^o a partir de uma
opera£ao aritmetica conhecida como
soma deslocada.

Embora a primeira vista isto possa

parecer uma inconveniencia, na realida-

de torna-se uma vantagem, pois pesqui-

sas realizadas provam que a maioria da

drea executdvel de um programs uio
dista muito entre si, e um endere^amen-

to neste formato facilita a minimizagfo
do eddigo gerado.

A soma deslocada, em base hexadeci-

mal, £ representada na forma XXXX:
YYYY, onde XXXX 6 chamado segmen-

to e YYYY e o offset. A seguir e dado
um exemplo de soma deslocada;

SEGMENT-0 1F3E
OFFSET 23E1

217C1

50 MI CRO 51 ST E MAS, junho/87



Para utilizar este sistema, o 8088 pos-

sui quatro registradores especiais de seg-

mented usados antes de cada enderega*

mento, Na figura ! estao indicados os

registradores do 8088 e anas utilidades;

e 11a figura 2 estao as operates reaiiza-

das entre registradores para ponteiros

com signiflcado especial

AS INTERRUPTS
Quando o 8088 recebe um pedido de

interruptSo, ele espera um numero entre

0 e 255, com o qual consulta uma tabe-

la, obtendo o segmento e o offset da

rotina capaz de atender a esta interrupt

gao. Esta tabela estd presente nos pri-

meiros 1024 bytes de memoria (1 Kb).

A novidade e$t£ no fato do 8088 pen

rrritir que uma interrupgao seja solicita-

da nao s6 por hardware, como tamb^m
por software. Desta forma, na constru-

gao de um SO pode-se utilizar rotinas

chamadas diretamente por intermpgoes,

o que facilita sua implementagSo. Quam
do falamos em inicializagao do DOS (no

artigo j& citado, publicado em MS n9

67), foi mencionada a inicializagao desta

tabela, que constitui a espinha dorsal do

sistema.

Se o leitor dedicar-se ao estudo mais

aprofundado do 8088, descobrira outras

diferengas que denotam o cuidado dos

seus projetistas dentro dos conceitos

modemos de programagao.

organiza^Ao de memoria
DO IBM-PC

Apesar do 8088 referir-se a memoria

com 1 byte de cada vez, os bancos de

memoria deste possuem 9 bits, sendo o

ultimo o de paridade(* ) dos denials.

Quando o IBM-PC escreve algo na me-

moria, esta operagao e calculada e seu

resultado escrito no nono bit. Ao ser

lida esta posigao, a operagao 6 recalcula-

da e verificada com a anterior de forma

a servir como garantia da veracidade do

dado.

Caso seja detectado um erro, 6 gerada

no micro uma interrupgao nao mascara-

vel, de numero 2 na tabela de interrupt

goes.

Devido a extensao de memoria do

IBM-PC, o leitor j3 deve ter percebido

cs

REGISTRADOSES DE SEGMENTO

s segmento de codigo
ss : segmento de pilha
DS : segmento de dados
ES : segmento extra

AX

REGISTRADORES DE USO GERAL

s acymulador
BX ; base
CX : contador
PX : dado

SP : ponte iro de pilha
BP s ponte iro de base de pilha
SI t Indies de origem
DI ; Indie e de destine

IP

regisotadores de cdntrgle

: ponte iro de instrugao
flags : flags de cotttrole

Figura t

que esta deve ser principalmente do tipo

RAM dinSmica, e provavelmente estard

se perguntando como o refresh e reaiiza-

do.

0 IBM-PC utiliza-se de um processa-

dor secunddrio, para o con trole de me-

moria(DMA), que periodicamente pro-

move este processo, alern de auxiliar na

transference de dados de/para o disco,

DISPOSITIVOS DE E/S

As entradas e saidas do IBM-PC sao

totalmente & parte do circuito principal.

Elas possuem seus prdprios processado-

res secondaries que compartilham uma
area de memdria com o principal(8G88),

atraves da qual trocam informagoes.

Com esta pequena base, o leitor jd

estd mais capacitado para aprofundar-se

no entendimento da estmtura interna

do IBM-PC, e em particular do PC-DOS.
(* ) Operagao reallzada entre diversos

bits, onde 6 contado o numero de bits

ativos, determinando se 6 par ou impar.

Rena to Levy 4 TScnico tormado em instru-

mentaptfo analdgica e digital, com larga expe-

ritincia em programme e anffise de sistemas,

Diplomado em engenharia e/etrdnica pels

UFftJ, ele cursa ainda o mestrado na area de

Gircuitos digitals da CQPPE, A tuaimen te

executa servigos como autdnomo nas dress de

au tomaqao industrial e robd tica.

SOMA DESLOCADA AFONTA FAR

A

CS : IF proximo codigo de instrugao
SS : SP topo de pilha
SS^BP base da pilha
DS i xxxx area de dados
ES ; xxxx apontador £Xtra

Obs. ; xxxx represents
hexadecimal

.

um numero de 16 bits na forma

Figura 2

GERANDO HOIE
UMANOVA
DIMENSAO

PARAO FUTURO
DE SUA EMPRESA.

• CONTROLE 0RQAMENTARI0
• CONTABILIDADE GERAL
• F0LHA DE RAGAMENTO
• CONTROLE DE ESTQQUE
• CONTAS A PAGAR/RECEBER
• FATURAMENT0
• CADASTR0 DECLIENTES
• S1STEMAS ESPECiFICOS

GARANTIA REAL DE G MESES
MANUAL E TREtNAMENTQ
Rua Conde de Bontim, 229 If, A e II. RJ

tel.: (021)284-2031

ICRO
MANUTENQAO E COMERCIO DE
MICROCOMPUTADORES LTDA.

ASSISTSNCIA TfCNICA
AUTORIZADA

Prologica, Elebra. Racimec
e Apple,

•

CONTRATOS DE MANUTENQAo
COM COBERTURA TOTAL

VENDA DE
MICROCOMPUTADORES,

PERIF £R ICOS E SUPRJMENTOS
PARA TODOS OS TIPOS DE

EQUIPAMENTOS
»

LANCAMENTO
LEITOR DE CODIGO DE BARRA.
PLACA GRAFICA PARA CP500.

M P C. MICRO MANUTENpAO E
COMERCIO DE

MtCROCOMFUTADORES LTDA.
Rua Au gusto Severe, n» 9 1 76 — loja e

sabreloja e 4? andar — RJ
TeL: (021) 252-9245 / 252-7690

252-7370

MICRO SISTEMAS, junho/87



Conhe^a esses dois poderosos softwares
aplicativos voltados para a inteligencia

artificial em equipametno^ da linha PC.

Q&A e LISP

Antonio Costa

A
Compuce nter esta comercializan-

do no Brasil um pacote aplicati-

vo denominado QM, desenvolvi-

do por uma equipe liderada por

G. Hendrix, um dos gurus da Inteiigen-

da Artificial

.

O Q&A 6 muito facil de usar e ext re-

mamente prdtico, sendo tao amigavel e

funcional que n§o precisava de manual.

Uma sequenda bem projetada de indica-

dores e menus guia a pessoa atraves do

sistema e ate mesmo quem nunca teve

contato com mformatica consegue utilf

zar-se do editor, da base de dados e do

gerador de relat6rios que estao incluidos

no pacote, Apesar disto, o manual que
acompanha o produto tem quase 500

paginas e e muito bem escrito

.

0 editor do Q&A possui negrito e

acentuagao na tela, permitindo que se

sublinhe palavras e se formate o texto

de diversas maneiras. As operates ne-

cessririas para efetuar modificagOes e

corregdes estao indicadas na tela de

mode que qualquer pessoa famdiarizada

com o teclado consegue preparar um
documento sem consultar o manual.

Se o editor do Q&A e bom, o geren-

ciador de base de dados e 6timo, pois

nunca vi um gerenclador que fosse tao

amig&vel. Para se montar um fich&rio

basta, atraves de um editor de textos,

construir um modelo de ficha; o progra-

ms examina este modelo e toma todas

as providencias necessdrias para criar

arquivos, janelas e campos de edigao. 0
gerador de relatOrios consegue realizar

operagoes aritmeticas com os dados com
tidos nas fidhas e, assim sendo, pode ser

usado para calcular custos ou fazer a

contabilidade de uma pequena empresa.

0 que mais chama a atengao no Q&A.
entretanto, nao e o seu editor de textos

nem o seu gerador de relatdrios, e sim o

sistema que permite a uma pessoa coma-
nicar-se em ingles com o eomputador e

pedir-lhe infoimagoes contidas em um
fichdrio. 0 nome deste sistema 6 Intel-

ligent Assistant.

0 Intelligent Assistant pertence a

uma classe de programas conhecidos

como interfaces de linguagem natural. A
meihor maneira de testar tais programas

e fazendodhes perguntas a respeito do
conteudo de um fich£rio; j& que uma
boa interface de linguagem natural deve

conseguir entender 90 por cento das

perguntas que se refiram &s informagoes

que o eomputador possui.

Q Q&A provou que 4 capaz de atingir

este objetivo ao responder a vdrias com
sultas sobre funcionarios de uma empre*

sa ficticia, A primeira destas consultas

foi a seguinte: "Which are the salaries

of all male employees of the legal

department
?**

0 sistema preparou uma
parafrase da consulta, cqlocou-a na

tela e perguntou se a interpretagao esta-

va correta. Ao receber uma resposta

positiva, ele prosseguiu e imprimiu um
relatdrio com as informagoes pedidas.

Entre as muitas consultas que o Intel

-

ligente Assistant consegiu compreender

sem nenhuma dificuldade estavam as

seguintes:

1 — List the names of all female

employees of the sales department

whose wages are higher than 30000 a

year,

2 - Give-me the name and the

address of the person with the highest

salary in the legal department;

3 - Which are the addresses of the

employees of the legal department?

O Intelligent Assistant foi escrito em
LISP e utiliza uma ferramenta chamada
gramdtica de atributes, a qual 6 const!-

tut da por um conjunto de regras asso-

ciadas a expressoes em LISP, Pelo que

entendij as expressoes sao usadas para

especificar as agoes que devem ser exe-

cutadas caso as regras correspondentes

sejam aplicadas na anllise da consulta,

Um exemplo concrete servira para ilus-

trar o que acabo de dizer. Para analisar

uma sentenga do tipo "Add 100$ to

Schmidt's bonus”, o Q&A usa uma regn

que tem o seguinte formato:

tRttviaion> — > (ADD <T4> TO 2»
(SHOW_FI£LI>

(COMPO£iE_TERM <T4> ’ + <T4_2»>

Tendo verificado que a forma (ADD
< T4 > TO < T4_2 >) se encaixa no

texto digitado pelo usuario, o computa-

dor constrdi e executa o programa em
LISP especificado pels expressSo

(SHOW_FIELD (COMPOSEJTERM
<T4 > *t <T4_2 > )).

Sugiro ao leitor interessado em maio-

res detallies sobre o funcionamento do

Intelligent Assistant que leia o artigo

“The role of Natural Language in Ad-
vanced Knowledge-Based Systems"' de

Wolfang Wahlster. Este artigo pode ser

obtido escrevendo para o Department of

Computer Science, University of Saar-

bruken, D-6600 Saarbmdcen II, Ale-

manha Ocidentaf Tambem vale a pena

dar uma olhada no artigo escrito por G,

Hendrix, o autor do Q&A, que saiu na

ACM TODS, 3, 2, June 1978, pags. 105

a 147,
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Comparado com os sistemas da esco-

la Schank-Lehnert e da escola 16gica, o

Intelligent Assistant e rudimentar e nao

deixa de deceptions quern tenha tido

contato com outros programas mais

inteligentes. E bom, entretanto, n§o $e

esqueeer de que o Q&A esti instalado

em um microcomputador en quanto que

os programas de Schank e de Lehnert

estao ocupando varies Megabytes em
mdquinas de grande porte,

existent no mercado brasileiro uns

dots ou ties produtos similares ao Intel-

ligent Assistant. A diferensa e que este

se comunica em ingles enquanto os pro*

dutos brasileiros se comunicam em por-

tugues. Tania Mara, da Compucenter,

acha que a malor parte dos usuarios p re-

fer!i& a comunica^ao em ingles e isto

por vdrias razoes. Uma delas, segundo

Tania, e que o ingles tornomse pratica-

mente a lingua de trabalho dos gerentes

e de outras pessoas que precisam de

relatbrios.

LISP

Outro produto que a Compucenter

cedeu-nos para que fosse avaliado 6 o

LISP da Microsoft, que e, na re alidade,

o muLISP-86 desenvolvido pela Soft

Warehouse.

O muLISP-86 e extremamente rdpi-

do
,
poderoso e produz um c6digo muito

denso e compacto. Para se ter uma ideia

da sua velocidade, basta dizer que elc

executa o TAK, o principal dos testes

desenvolvidos por Richard Gabriel, em
menos de 25 segundos. E a densidade do

codigo e evidenciada quando se nota

que o editor escrito em LISP, que acorn*

panha o produto, se acomoda em menos
de 20 Kb. Este editor possui janelas; e

permite que se edite varies arquivos ao

mesmo tempo; alem de ser compativel

tanto com o Wordstar quanto com o

EMACS,
A linguagem LISP foi padronizada

faz alguns anos e o padrao 6 conhecido

Nome: Q&Afversso 1.1)

Components do pacote: Seis disquetes

de 5 1/4" jquetro de programs, um tutorial

e um com o banco de dados), manual e car-

toes de referenda.

Configuracao minima: Um IBM-PC, XT
ou AT com 612 Kb de RAM, dois drives de

S 1/4" ou drive e um winchester, monitor

de vfdeo mono ou poticrom^tico de SO colu-

nas e Empressora. O sistema operational £ o

MS-DOS ou PC-DOS (versaio 2.0 ou mais

recente)

,

Fabricante: Symantec
Distribuidor: Compucenter
Endere^o: Rua Ant&nio Carlos, 582 —

69 andar
,
CEP 01 309 r

Sao Pau lo — SP

,

Telefone: (Oil) 257-0577

Pre?Q; 70 OTN
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pelo tiome de Common LISP. O mu-

LISP segue esse padrao no que se re-

fere a sintax; a semantica das duas lin-

guagens entretanto, bastante diferen-

te.

O Common LISP define o alcance de

seus objetos atraves de um esquema cha-

mado “Lexical Scope”, o qual e absolu-

tamente indispensavel para implementar

programas nSo determinfsticos, ou seja,

programas capazes de voltar atras ao no-

tarem que tomaram um caminho errado.

Tais programas sao construidos por

meio de uma t^cnica denominada pas-

sagem de continuagoes, que e uma das

pedras angulares da Inteligencia Artifi-

cial. Pois bem, a Soft Warehouse optou

por nao utilizar o “Lexical Scope”, sen-

do este o iinico defeito de um produto

que, sob quaiquer outro angulo, e impe-

cdvel.

De nada adiantaria comprar o

muLISP sem adquirir tambem alguns

programas para ele. Gostaria, portanto,

de recontendar ao leitor os sistemas para

automagao de escrit6rios da Grand

Master. Tais sistemas bem servem para

mostrar a velocidade, eficiencia e flexi-

bilidade do LISP, e com eles, o letter

poder£i gerar quase que automatieamen-

te sofisticados aplicativos tais como
editores de texto e bases de dados. O

ENSINO
ioozprAtico
CURSOS DE FORMAQAO

PROFISSIONAL

anAlise de
SISTEMAS
ManhS

Tarde- Noite

e aos S^bados

• BASIC

• MUMPS
• COBOL
LINGUAGEM C

IBM-PC e COMPATIVEIS

• Planilha de Calculos

16 horas/aula

.

• Banco de Dados
30 horas/aula.

• Processador de Textos
20 horas/aula.

• Soft Integrados
30 horas/aula.

GPHNFDRMATICA
Rua Professor Gabizo, 146

Fones: 264-6036 e 234-1545
(junto a Mettd Afonso P&nnaf

endere^o da Grand Master e P.O. Box
2567, Spokane, WA 99220, USA.

Depois de avadiar os pros e contras,

nao podemos deixar de recomendar os

dois produtos da Compucenter. No caso

do muLISP, esta recomenda^ao s6 vale

para pessoas que estejam dispostas a

adquirir tambem um ou v£rios dos mui-

tos programas escritos oesta linguagem

Antonio Costa Peterra 6 formado em engenha

ria efetronica peta Esenia Poiit&cnica da USP.

Fez mastrado em ci4ncia especial no Insfituto

de Pesquisas Espaciais, em S. J. dos Campos f

e dou torado em engenharia el4trica na Cornell

University , de Nova torque.

Nome: LlSP^versao 5.10)

Componentes do pacote: Um disco mes-

tre (com interpretador, tutortal, aplicativos

e utilit^riosl e manual.
Configuragao minima: Um IBM-PC

r
XT

ou AT com 128 Kb de RAM, um drive de

5 t/4ir
e monitor de v/deo mono ou policro-

mdtioo da 80 colunas. O sistema operational

^ o MS-DOS ou PC-DOS(versao 2.0 ou mais

recerueh

Fabricante: Microsoft

Distribuidor: Compucenter
Endereco: Rua Ant6nio Carlos, 582 —

69 andar
,
CE P 0 1 309 ,

Sao Pa u lo — SP

.

Telefone: (011) 257-057?

Prego: 82 OTN

3& voce se interessa pela InformStica,
esta livraria esta capacitada para servir-

the: sao cements do liyros de todos os
niveis, do iniciante ao oienttfico,

nationals e importados, abrangendo:

BA$lC*PASCAL#COBOL«FORTRAM*C*TUft
BOPASCAL#MeASl!C#COBOL30*ADA* FORT
H • LOTUS#WOR DSTAR# FORTRAN 77# FRAM
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221-0683 - CEP 01210
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Esta e a segunda e ultima parte do Minizap. Aqui voce vai encontrar
a complementapao de suas instruQoes de uso e o restante da listagem.

Minizap ,„>

Roberto de A Ibuquerque Cavalcanti

gradecendo a paciencia e o

vo to de confianga, vamos a

conclusao do Minlzap:

0 Monitor de arquivos permi-

te acessar b locos resemdos para uni

arquivG especifico. Quando selecionada

esta fungAo, o programs solicitara urn

nome de arquivo, ease nenhum tenha
sido informado previamente, Quando ja

ha um nome de arquivo ou apos o mes-
mo ser informado corretamente

,
o pro-

grama exibira o Menu Secundario do
Monitor de Arquivos;

<N> Nome de arquivo

< A > Diretorio

<1 > Granulo inicial

<F> Granule final

<L> Setor atual

<M> Alteraglo

<P> Imprimir

Setor anterior

<-*> Setor seguinte

<SPC> Granulo anterior

< SFB > Granulo seguinte

< E > Menu principal

< N > Nome de arquivo — este

mando exibira na linha de mensagetn o

nome do arquivo que esta sendo exami-

nado e perguntarA se deseja-se consultar

um novo arquivo. Se for digitado um
novo nome de arquivo, o programa abri-

ra acesso ao arquivo solicitado. Nao sen-

do informado novo nome de arquivo, se-

ri mantido o acesso ao programa previa-

mente indicado. O comando funciona,

portanto, como meio de consulta ao

nome do arquivo em exame ou como
pedido de acesso a um novo arquivo.

< A > Diretdrio — este comando, da

mesma maneira que a fungao (1) do
Menu Principal, permite examinar o di-

retdrio do disquete sem sair do progra-

ma. O display do diretdrio e identico ao

do comando DIR do BASIC, informant
do nome do arquivo, extensao do nome,
tipo de arquivo (0 - progr, BASIC;

1 = arq. DADOS do BASIC; 2 = arq t em
Linguagem de maquina e 3 - arquivo

fonte Editor), o formato de armazena-

mento (A - ASCII, B - Bindrio) e o

comprimento do arquivo em blocos. As
teclas < SHIFT > < @ > poderao ser

usadas para parar o scroll do diretorio e

permitir consultar os dados dos primei-

ros arquivos, quando os diretdrios

contem mais de 14 arquivos. A tecla

< ENTER > farA continuar o scroll e,

ao ser pressionada no final da exibjgSo

do diretorio, traiA de volta o menu do
Monitor de Arquivos.

< I >, < F >, < L > — sao comandos
que permitem o exame do conteudo do
arquivo, exibindo o primeiro setor do

bloco inicial (opgao I), o ultimo setor

do bloco final (opgao F) ou o setor que

estava em exame quando eventuaimente

se desejou consultar o menu do Monitor

de Arquivos (opgAo L) t lima vez escolhi-

do por onde comegar o exame ou con-

sulta, as setas do teclado permit!rao am-

pla mobilidade dentro do arquivo, leva-

do ao setor seguinte (seta para direita),

setor anterior (seta para a esquerda),

bloco seguinte (seta para baixo) ou blo-

co anterior (seta para cima}* Os limites

do arquivo em exame sao reconhecidos

pelo programa, nao podendo ser ultra-

passados. Na Area de mensagens, indica-

goes de inicio ou fim de arquivo sao

exibidas quando se tenta consultar sefo-

res alem ou aquem destes limites.

< M >, < P > — as fungoes de Alte-

ragAo e Impressao aqui disponiveis sao

identicas As descritas no Monitor de Dis-

co, estando vdlidas todas as observagoes

e instrugde s citadas acima,

< E >, < ENTER > - a tecla < EN-
TER > permite retomar da tela de dis-

play de setores para o Menu do Monitor
de Arquivos. A tecla < E > leva para o

Menu Principal.

Os tr£s seletores indicam todas as

fungoes disponiveis no programa. Entre-

tanto, na maior parte do tempo, os co-

mandos serao utilizados durante a exibi-

gao dos setores na tela, ocasiao em que
nao ha indicagao visual das opgoes pos-

siveis. O operador poderA consultar o
Menu a qualquer tempo tedando
< ENTER > e depois voltar ao ponto
onde se encontrava teclando < L >.
Uma leitura cuidadosa das instrugoes e

um certo tempo de pratica no uso do
Minizap serao importantes para que se

possa obter dele o proveito esperado.

A fungao de modificagao de setores

disponiveis nos Monitores de Disco e de

Arquivo, bem como a de gravagao de

setores disponivel no Menu Principal

alteram o conteudo do disquete e deve-

rao ser usadas com cuidado. Qualquer
uso indevido destas fungOes poderd da-

nificar seus arquivos ou mesmo todo o

disquete.

PARTICULARIDADE8
DO PROGRAMA

No inicio da execugao, o controle do

programa e desviado para as inicializa-

gOes, na linha 3500. Sao definidas algu-

mas constantes com fungoes especiais:

U2S string com 32 caracteres negros,

ser& usada para apagar mensagens no

rodape da tela do Menu Principal;

U3$ - string com 32 caracteres verdes,

tambem usada para apagar mensagens

no rodape das demais telas;

ClS,C2SeC3$ — sao strings contendo

as diversas chaves dos controle s de fun-

g5e s nos tres modos de operagao do pro-

grama;

NT - esta constante contem o numero
de trilhas usado pelo sistema operacio-

nal. Se o programa for usado com dis-

quetes formatados em. 40 trilhas, o valor

de NT devera ser alterado para 40;
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IIS e 12 S — contem os caracteres usa-

dos como cursores no modo Modifica-

gao. 0 valor de IIS e automaticamente
variado pelo programs de modo que o
cursor 1 se torna visivel ao apontar para

qualquer tipo de dado na tela (de outra
forma ele desapareceria ao se posicionar

sobre caractere igual a ele mesmo -
linha 345). A linha 3595 e seguintes sao

extremamente importantes, pois poem
na memoria a rotina LM destinada a

exibir os setores no video. Sua digitagao

£ crltica e qualquer erro, quer no ende-
rego contido na linha 3600 ou nos
dados da linha 3610, impediri o fun-

cionamento de praticamente todo o res-

to do programs.

Os setores do disquete sao lidos atra-

ves da funglo DSKIID, T, S, A$, BJ
do BASIC. Em seguida, a exibigab dos
setores no video 6 feita pels rotina em
linguagem de mdquina inicializada na
linha 3595, o que agiliza de maneira
aprecidvel o funcionamento de todo o
programa. Esta rotina recebe o enderego
da vari&vel AS e depois de Bl, calcgla-

das pela fung^o VARPTR (linhas 140
e 155) e colocadas na memoria por ins-

trugoes POKE (linhas 145 e 160). Le
entao cada byte destas variaveis e verifi-

es se contem cbdigos de caracteres que
possam ser exibidos na tela. Se afirmati-

vo, poe na tela o caractere ASCII cones*
pondente ao cbdigo encontrado. Se ne-
gativo (codigos de 0 a 31 - cbdlgos de
controle e sem caracteres ASCII corres-

pondsntes), poe na tela caracteres nega-
tives n£o existentes na tabela ASCII
convencional, mas dispomveis no gera-

dor de video do TRS-Color. A ehamada
da rotina 6 feita nas linhas 150 e 165,

atraves da instrugao EXEC. O enderego
& H7950 contem o ponto inicial de exi-

bigao do conteudo das variaveis AS e
B$. AS comega a ser impresso na posi-

gao correspondente ao PRINT@0 (ende-
rego original incluido na rotina) e B$,
na posigio PRENT®^!., informagao &

rotina LM na linha 160 atraves da ins-

trugao POKE &H795Q, 128. Depois da
exibiglo de B $ , o enderego £ reajustado

de volta com a instrug§o POKE
&H7950,0.

Nas linhas 600 a 680 estd o modulo
de controle geiai do programa. Neste
ponto

?
o programa aguarda todos os co-

mandos do operador e parte para as di-

versas rotinas que executam o comando
solicitado. Para aqui tambem convergem
as saidas de todos os comandos e fun-

goes apos a devida execugao. A linha

625 se encarrega de manter atualizadas

as mformagQes constants na 14& linha

do video onde constam as identificagoes

do drive, trilha, setor e bloco em exibi-

Micro sistemas, jurnho/s?

gao. Este mddulo tambem mantem o
controle do tipo de tela em exibigao
(atraves da varidvel FG usada como
FLAG — 0 = tela de dados; 1 = tela do
Menu Principal; 2 = tela do Monitor de
Disco; 3 = tela do Monitor de Arquivos)
e do modo de utilizagao escolhidos pelo
usuario (atraves do FLAG FL — 1 = fun-

goes do Menu Principal; 2 - Monitor de
Disco; 3 = Monitor de Arquivos). Ainda
£ fung^o do modulo de controle emitir
sons de freqiiencias diferentes de acordo
com o modo de operagao, a fim de
oferecer ao u$u£rio um feedback audit!-

vo que identifique a opgao em uso a

cada comando digltado.

Da linha 700 atd 1770 estao as pe-

quenas rotinas encarregadas de executar
os comandos solicitados pelo usuario.

Na maioria delas, e feito o cdlculo de

novos valores para as variaveis T e S,

usadas na fungao DSKISD, T
?
S, A$,

Bl para identificar a trilha e setor que
se deseja ex aminar.

Nas linhas 1550 a 1770 se encontra
uma rotina de pesquisa de arquivos no
diretorio. Ela 6 responsivel pela identify

cagao de arquivos solicitados pelo usud-

no, de informar case o arquivo nlo seja

encontrado e, quando encontrado, de
calcular a localizagao de todos os seus

segmentos no disquete, guardando esta

informagao no vetor G(CT). Nesta pes*

quisa, e usado um artificio de programa-
gao para simular a instrugao WHILE -
REPEAT nao dispomvel no BASIC do
TRS-Color:

FORI-1 TO 2 STEP 0

IF, ..THEN 'NEXT
Nesta construgao, o loop FOR/

NEXT seri repetido mdefinidamente,
enquanto a condigao descrita na instm-
gao IF. ...THEN for verdadeira. (linhas

1705 a 1715).

Nas linhas 1300 a 1415 se encontra a

rotina de leitura de setores para a me*
moria. Ela est£ dimensionada para per-

mitir a leitura de ate 18 setores de uma
s6 vez. Entretanto, se for desej^vel au-

mentar esta capaddade, principalmente
se o programa for “enccHiido”, com a

retirada de comentdrios, de espagos e

com compactaglo de linhas (e possivel

ganhar mais de 3 Kb desta maneira),

basta modificar a linha 1345 e redimen-
sionar os vetores AS e Bl na linha

3525. Sera necessdrio calcular a memo-
ria disponfvel ap6s o

4,t

encolhimento” e

reservar mais espago string na instrugao

CLEAR da linha3525,

Nas linhas 2800 a 3005 se encontra
a rotina de escrita do contend© do setor

examinado na impressora. Na forma
enContrada na listagem, o programa emi*

»



Byte Drive; 0 T«-i'iha= 17 Setor: 3

00 45 53 54 4F 51 35 45 20 44 46 4D 01 F'F 00 00 FS EST0QUE DFFt.

IO FF PF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF PF
20 4S 53 5H 4F 51 55 45 20 44 41 54 01 FF 01 01 00 ESTQQUE SflT-

30 PF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
-tu 50 52 49 4E 54 SO 20 20 50 46 4D 01 FF 02 00 00 PRINi PFH
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FT FF FF FF FF
60 4D 41 54 48 20 20 20 20 4D 46 4D 01 FF 03 00 45 MATH NFn*
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
CO 44 41 54 41 42 41 53 45 53 59 '53 01 FF 04 00 C6 DRTRBFSESYS

.

00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF TF FT
CSO 4D 41 4F 55 41 4C 20 20 Sfl 41 50 01 FF 07 00 63 t'lBrJL'RL

BO FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
CO 4£ 45 a? SB 41 SO 20 20 42 41 ‘S3 00 FF 20 00 F4 3B5T

-

DO 00 00 00 00 00 00 00 00 OO 00 00 00 00 00 00 f>0

EO AD 41 4E 55 41 4C 32 20 41 50 01 FF .3 00 F4 P1f&RL2
FO FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF PF

MINIZAP (II)

te um comando de ‘line feed’" ao fim de

cada linha de impressao, adequada para

impressoras onde o “line feed automa-

tico” esteja inibido* Caso se deseje utili-

zar a alimentagao de linha automatica,

retire o final CHRS(IO) das Hnhas 2840

e 2920 e modifique a instrug£o PRINT#
-2,STRING$(3,1Q) para PRINT#-2,
STRING I (2,10) na linha 2930.

MINIZAP-EANDO

Vamos procurar dar alguns exemplos

da utilizagao do Minizap . Isto e apenas

um comego e o usydrio aos poucos ira

percebendo varias outxas aplicagdes para

o programa.

Rode o Minizap e, apos uma breve

mensagem de espera, surgira o Menu
Principal no video, Coloque entao, no

drive, um disquete contendo uma cdpia

de algum programa em linguagem de

mriquina de sua preference, onde haja

mensagens de video escritas em ingles

(um programa importado). Digite a op-

q$o < 3 > e surgira a pergunta “NOME
ARQ?*\ Digite agora o nome e extensao

do nome do programa contido no dis-

quete, Apos alguns segundos surgira o

Menu do Monitor de Arquivos. Caso isto

nao oeorra, o nome do arquivo devera

estar errado. Repita.

Selecione a opgao < I > e no video

serd mostrado o conteudo do primeiro

setor do arquivo onde se encontra o

programa. Tecle < seta para a direita >,

e o setor seguinte sera exibido. Repita a

operagao ate encontrar a mensagem que

voce deseja alterar. Tecle entao, < M >
para entrar no modo Modifieagao. Com
o auxilio das setas do teclado, ponha o

cursor sobre a mensagem que deseja

alterar e digite os novos valores hexade-

cimals dos caracteres da mensagem tra-

duzida. Os novos caracteres serao colo-

Figura 7

cados nos pontos adequados do setor.

Lembre-se que sua mensagem traduzida

deve ter exatamente o mesmo numero

de caracteres que a mensagem original.

Se a tradugao e menor que a original,

preencha os espagos restantes com o

codigo <&H20. Em nenhuma hipdtese

sua mensagem pode ser maior que a

mensagem original. Rode agora seu pro-

grama e veja o resultado*

Uma outra utilizagao. Rode o progra-

ma Minizap e escolha a opgao 2 no

Menu Principal. Tecle < T > no Menu
do Monitor de Disco e responda

< 17,3 > & pergunta “Qual a trilha, se-

tor?”, que surgjr£ na tela. Voce terd no

video o conteudo do primeiro setor do

“fich&io de arquivos” do diretorio (veja

a figura 1), Cada linha do display mos-

trara os dados referentes a um arquivo,

Es-colha um programa para examinar e

digite < M > para entrar no modo Modi-

ficagao* Voce vera a tradugao hexadeci-

mal do conteddo da linha escolhida no

centro do video. Os ultimos 16 bytes de

cada linha nao tern nenhuma fungSo* Os

primeiros 11 bytes (numerados de 0 a

10) contem o nome e a extensao do

nome do arquivo. O byte numero 11

informa o tipo de arquivo e contem um
valor de 0 a 3. O zero significa que o

arquivo em exame e um programa

em BASIC; 1 = arquivo de dados em
BASIC; 2 = programa em linguagem de

maquina; 3 = arquivo fonte do editor de

texto* 0 byte numero 12 contem o

valor 0 (arquivo em formato bindrio) ou

FF (arquivo no formato ASCII). O byte

mimero 13 contem o numero do primei-

ro bioco do arquivo que poder^ variar

de 00 a 43H. Anote este numero.

Os bytes 14 e 15 indicam o numero
de bytes usados pelo arquivo no ultimo

setor do mesmo. Tecle < ENTER >
para s air do modo Modifieagao, Respon-

ds < N > ^ pergunta “Gravar Modiflca-

gao (S/N) ?” e estarl de volta ao modo
Monitor de Disco. Tecle < seta para a

esquerda > para examinar o Setor 2 da

Trhha 17. Este setor contem o “GAT —
Granule Allocation Table”, ou seja, a

tabela de alocagao de biocos usada pelo

sistema operacional para encontrar os

v£mos segmentos de um arquivo. Tecle,

entao < M > para obter a tradugao

hexadecimal do setor, Mova o cursor

com a seta para a direita en quanto ob-

serva o contador de bytes (a contagem

dos bytes e feita em numeragao hexade-

cimal). Pare quando o contador de bytes

indicar um valor igual ao contido no
byte numero 13 da linha examinada

anteriormente no setor 3, O cursor esta-

te sobre o byte que representa o primeh

PROJETO E DESENVOLV1MENTO DE
SISTEMAS PARA MICRO-COMPUTADORES

A Vlicroideia, tradlcional softwarehouse carioca, desenvolveu um sistema
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ro bloco alocado para o arquivo em
questao. Verifique seu conteudo. Ele

poderd center dois tipos de informagao:

i — seu conteudo poderri variar de 00 a

43 hexa, o que significa que o arquivo

continue no bloco de numero corres-

pondents ao indicado sob o cursor; 2 -

o conteudo poder& ser um numero CO a

C9 hexa indicando que este bloco e o

ultimo alocado para este arquivo e que

foram usados tantos setores do bloco

quanto os indicados pelo segundo alga-

rismo deste numero (I setor se o nume-

ro 6 Cl; 7 setores se o numero e C7 e

assim por diant e),

Se o numero sob o cursor tern um
valor de 00 a 43 H, anote este valor e

mova o cursor de modo que o contador

de bytes indique numero semelhante ao

que acabou de anotar e tera uma infor-

magao sob re o segundo bloco do arquh

vo. Repetindo o procedimento, poder£

localizar todos os blocos alocados para

o arquivo em exame. Ainda observando

o GAT, pode-se notar outros bytes cujo

conteudo e FF hexa. Estes bytes repre-

sentam blocos nao alocados e que estao

disponfveis para gravagao de novos ar-

quivos. A repetigao deste procedimento

ate entende-lo perfeitamente facilitard

muito o trabalho de recuperagao de

arquivos perdidos por erro de gravagao,

quando o infortunio eventualmente

ocorrer.

Mais urn exemplo. Rode o Minizap .

Ponha no drive um disquete onde voce

sempre recebe uma mensagem de I/O

ERROR quando tenia gravar alguma

coisa, No Menu Principal, seledone a

opgao < 7 > — Examinar disco. O drive

vai entrar em funcionamento e no roda-

pe do video voce ter£ a informagao das

trilhas que estao sendo examinadas. O
programs M parar quando encontrar o

setor com defeito. No mode direto, digi-

te < PRINT T
?

S >, e obtera os mimeros

da trilha e setor onde foi detectado o

erro. Calcule, entao, o numero do bloco

onde se eneontra o defeito. Isto 6 fei-

to da seguinte maneira (use o computa-

dor no modo direto para fazer os calcu-

los abaixo)

:

1 — se o numero da trilha e maior que

17, subtraia 1 deste numero (trilha 21

passa a ser T=2G);

2 - calcule G=T*2+(INT(S/10)); e

3 — GS = HEXS(G) — (GS serd o valor

hexa do bloco).

Se esta usando o A’DOS, a rotina na

linha 4000 e seguintes far3 estes calculos

para voce. Rode novamente o programa,

tecle opgao < 2 > para Monitor de Dis-

co, tecle < T > e pega acesso ao setor 2

da trilha 17 (GAT). Tecle <M > para

entrar no Modo Modificagfo, mova o

cursor com as setas at£ que o contador

de bytes indique um valor igual ao que

foi calcu lado, Modifique, entao, o con-

teudo deste byte para CO, informando

ao si sterna operacional que este bloco

nao est£ disponivel para gravagao.

Agora tente novamente gravar algum

arquivo neste disquete. Provavelmente

nlo haverA mais problemas. (o disquete

estar3 recuperado para uso, mas nao

estara normal. Voce nao consegulr# fa-

zer um backup dele atraves do DOS).

Estas sao apenas algumas das aplica-

goes que podem ser dadas ao Minizap.

Seu uso freqiiente permitirfl mais desen-

voltura e possibilitard inclusive a recupe-

ragao dc disquetes com erros mais graves

que o acima desedto.

Roberto de Albuquerque Cavalcanti 4 Medico,

formado peia Universidade Federal da Para f-

ba, com cursos de P6$-graduaqao em Brasilia,

Pernambuco e Connecticut, EUA. £ docente

do Departamen to de Cirurgia da UFPB e Drre-

tor Tdcnico do Hospital San ta L ucia, em Joao
Pessoa, do quel 4 Sdcio-Pundador. Desde

1983
,
4 responsive/ pelo CPD deste hospital e

Programador BASICr traba/hando com equi-

pamentos das Iinhas TRS-8Q e TRS-Co/or.

Minizap

1420 1

,1450
* #**#-11-####*##*#****#

1455 ' qrav-ecao ds
1460 * #-t *#-*# ###+** *-##*•*# *

1*63
'

1470 IP NS*0TH£N 1540
1475 PRI NT0 4 4S , L33 1 ; : PRI NT044E * "'RI , BET (IM3CID) 1

'

\ : INPUTT, S
1430 IFT»)NT OR SMSTHEN 1473
1435 PRI NTS 44S , U2* ; : PRINTB45Z , "SROORNDD
14^0 PORIaLTO NS
1495 ESKMD,T , S , R$ ( I ) ,!*•: I)

1 500 ttIF’SM STttENT-T +

1

1505 IFT=NT THEN 1530
1510 NEXT I

1515 PRINTa452 !

,,SRRWeCflO OK" !

1520 EORDL= 1 TO 1000 : NE X tUl *PRIIvT344S , U2* ^ = GQT020SO
1525

'

1530 PR3NT(J443 , "'ERROHPDS SO '
-1 1 ? POS 1

’
5 ME J "SETGRES " ) ! SOT013SO

1535 '

1540 PRINT044®, H NRP HH' SETORES LIPOS P/rlEflORIP 1 ' 1 : 00TO1520
1545 J

1 530 ' * # * 4 # *4-* # »#* 9 »-* * t

1555 nora'f de
1560 f*4****** ##****-#*#**-#
1363

'

1 570 FR I N"rfi4 4 E ,U3t 5 s PR 1NTE44S , "NOME 3RQ 7 "
: L I NE INPUTN *

157S LE«LENiN0*JiIFLE)l2THEN1570 ELSE IFLEUTHEN PPTN7044S , U2* s 1 00T0Si3
1580 F0PI»lT0LE:rJ4"t1lE*{N0t,X , 1

1

isss irwt( >"/ "Then ne.xti!£dtoiS70
1590 NMJ=LEFT*fNOt , E-l > : EX t=R10HTS.{ MDs ,lE-1 1

I5^s r "KEXi
1600 ND$=LEFT *• (Nt , 3 S + " /-+EXi
1605 '

1610 'LE NDJ1ES fiRQ-NQ DIRETOPTO
1615 '

1620 rQRI=3TDll
1623
1630 P*=R*
1 635 FORJ-l T D 2 : FORK* 1T04
1640 (3S4K-31> f ll)
1645 IFM4=N$ THENl 63 5

1650 NEXTK
1655
1660 NEXTJ:NEXTI
1665 FR INT344 B , RPQUXVC INEXISTENTE ,l

?

1 670 FOftDL" 1 T D1000 1m XTtSL * GOT0 1 5 43
1675

'

16S0 ' LE GRRNLH.0S DO ARC?

1685
r

1690 ER4=^ID* t P4 , ( 32#K— 13 ) , 1 J : BSJ = MI 0* ( Pt , { 32»K-17 > , 2 5

16^5 B£«ftSC ( L£FT$ ( ES$ r 1 ] 5 *256+flSC{ RIGHT! ( B&$ T 1 ) )

1700 DSKX*P 1 7 f 3 1 B* B*>CW IG ( 1 1 ( QR»

)

1705 F0fcI*lT02 STEPO
1710 GR*hMX0* ( A»>G(CD + 1 , 1MQ-ABC ( GR» >

1715 IFG(6G T HEN CT=CT+ 1 : G ( CT ) =G : NE X

T

1720 B*-HEX*(0HlFG»-rCl" BNDGl < * ''C9'" THEN EF»^PL (RIGHT* < G* , 1 )

)

1725 NG—OT :CT=1

1730 XFR-4THENRETURN ELSE GOT026OQ
1735 r

1740 ' NOME APQUiyQ HTUSL
1745 r

1750 PRINT 0430 , "ari . atua 1= > " ?N0*

:

i P0KE15O7 , 46^ PPKE1513 ,61 : PDKE1514 , 62
1755 PR I NT 0 4 4S s"NOVO PFOUIOQ {G/Nl?"

;

1760 EX EC 4 4539 : Ri=CHR* ( PEEK (135) ) S IFRf{ ? " 5"'PNDRtX S
,,N"THEN1760

1765 IFR*='‘S"THEN1345
1770 FRINT&44B t U3*; sGOTOSfiS
1775 f

2000 4 **»»#*#*^**#**
2005 > m^nu principal
2010 * ****************

2015 '

2020 T=OJS»l
2025
CLSO - PRINT "mpni toy " +U*+ "de ,_ + U$ + "ed

i

C&O 11 +U*+ H de "+U*+ ,l d i SCO " +U$ + f
' v ; : PDK E

1

C 52 , 45 j P0KE10S3 1 50^P0KE1OS6 1 46 iFOKE 1053 , 48
2030
P PINT®35 ,' k rdSert d " +US+ "cava 1 ca nti ' +U* ? i POKE1078 , 40 1 P0KEi079 f3 ;F0KE1030 t 4
1 : POKE 108 1 1 49; POKE 1 022 , 37 i P0k E 1OSS ,56 : POKE 1034 , 54
2-035 PRINT£132 t

h <1 J - DIPETORIC '5

2 04 0 PPI \s Till 64," (2) - «CESE0 QQ DISCO 1

;

2045 PRlNTfii96,

-

ACESSO R RRQUIVGE"

J

2050 FRINTfe22&i " (4> - DELETER RROUilVO "5

2055 PP.1NT0260, "<%} - LER SETORES ''
?

2,060 PF I f:H!292i " t-6> ™ GRRVRR SETORES " ;

2065 - EliflHINPs; DISCO "
j

2070 PR lM T0 336 ,
'*

(S > - 3EL EC &P1JD RATE "

;

2075 PRINTG3EE , "(O) - SP2F DO PROCHHMR "i

2030 P.RINT0452, "SLIfl OPCPO f

2 035 Fu~ 1 * Ft, 1 f SO T0565
2090 J

2(095 SR I DR DO PRGGRRMR
2100 ' FCKES63 » iHCS l P0KE364 , !-HSF

2105 CLS
Z1 10 P^JN’^SiSTEMR QPEPRGHJNHU DE DISCQ-400";
2115 END
2120 J

2500 ' ****#*###*-»*####
2505 r monitor de diieca

2510
1

2515 r

2520 CLS
2 525 PR.IN T® 16, "mo nit or "+CHP * ( 1 23 )

+
" de "+CKRi ( 123 1 + f

‘ti i sen " r

2 530 PR I N T£32 ,

,K
i D > NLFM . DR I VE7 “

;

253£ PRlNT®64,^q> SSL* TRlLHR"t
2540 PRINT096

,

11
1 1 > PRIM TRILHA 1

'
;

2545 PPXNTfci2S,"<F> ULT * TRILHR 1*?

2 550 PRINTS 160, " (N> MOD IF I CflCRO 11

j

2535 PPINTSl92,"(P^ INPRlnlP . .

•

2 560 PR I NT0224 , SET DR ANTE "
J

2363 PRI NTS236, 11 tSPD> SETOR SEO *
"

:

2570 PRINT0233, " rEPCJ TRIL PNT 11

j

2575 PRINTQSSOj'-tSFB) TRIL SEG "
;

2530 PRINT0352 ,
" { E > MENU PRINC. M

J

2585 FG^2;FL^2;GDT0565
2590

J

2595 *

2600
1

2605 ' ftlHHHHHHfftfrJHHUHHHHHHt

2610 J monitor de ar^uivqs
2613 ' h* *#**>•#*#
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MINIZAP (II)

3620
2625 irNQ**""THEN 1545
2630 CL&sPRINTGlf. ,U* ; "monitor" i Ut :

" df 11 iU§
l,

*r(T ; U*
2635 PE INT® 32, 'MN> NONE ARQU-";
2640 PRINT€6^,"<fl) DIRETORlO":
2645 PRINTS*, "(I) GRBN - 1 N 3 C " j

£650 FRINT&12S i“(Fl GRAN- FINAL"

)

2653 FRINTai6QT“<Li SET. RTURL" }

2660 PRINTei‘?2,-<liJ MODIFXCAR. « \

2645 PF3NT®224, "<ps IMPRIMIR .
.

"

i

2670 PR INTS254 * " < _ J SET . BMTER

J

2675 PRlrm23S t "0 ? S E TOR SES,";
2600 PRINTe320. H, <~D GRN . ANTER -

"

|

2685 PPIN TS332 " ( SP» >GRBN « 80TE “
;

2690 PRINTED. “(EJ MENU PRINC"

;

2695 Sl“0 : F3*3 : Fi.==3 1 80TQ563
2700 '

2705 f #+*######**#*##
27 10 ' verificar discd
2715 #+#**#*##**4 ##*
2720 1

2725 FDPT =07034 : FCRS-l Tfll-S

2730 DSKIM>»T,S,ft*!,8*
273% NEXt’SlPFIlyTSftSE, “TPILHH-' 1

1 TPRINTUSINE"P## ";TJ inE)TT
2740 PRTNT®452, "DISC S/ERRO"

i

2765 F0RbtWitO700i^E*TDL
2~50 GOTO 2080
2755 STOP
"760 '

2500 ' *#W****«**t**44.4
2305 ' rot ins de impressao
2510 * #*****+###4*+*#-P*##
2S15 J

2320 IF LEN£PJ> (12ETHEN 2940
2325 FtlPl«lT020*PK«PEE' (65319 > : IF PK

,

J2 < )I NT ( P-; /2 H Ht* NOT! ; CiCTC - 75
2530 PRINT24A5, " — ir ** |npe ~r :

:
2 C + t :t

3835 PR|NT#-2,-Btfte Drive: H
jDi “ TrliftaJ " :T:" Seta,-:

" .S-f 3 IFFL “STHENPRiWT4-2 t TQB £ 53 ) NO* :
' '.RAN . -

: HEX* ' G ( CT ) J

ZB40 FRINT#-Z 10 ) ; CHR*

£

10

>

2843 'DIVIDE 5ETQR En >6 UMHftg
2350 '

2355 FOR I =0T07cFR*4$>-MIP¥f A*. 1*16+1 , 16) INEXTI
2860 FORI -BT01S i PR® 1 1 ) -MIDK S* . < 1 -8 J + 16+1 , 16 ) : WEX t;
2565 FORI =0TC15
2270 H*-HEX*tI*Ifr)alFLEN(H*)-lTWEN H*="0''+H*
2575 PRINT4-2tHf-; " '

;

2350 F0RJ-1TD16
2335 PT®«P1II>*(PR*<I> tJ,U iFT»-HE){*(BSCCPT*J J : IFLEN * PT* ) < 2THEnPT*=- lOw+PT«
2390 PPlPT»-2iPT«j| a ‘ "5

2395 IFJrZ=DmJ/a)THENPRINT#-Z*-' "

j

2900 IFVPL ( -JJ-T+PT®) <32THEN PT
2905 iFVfiLt ,’£H"+PTi> J223THEM PT$=‘'2E"
2910 PI*=Pl¥+CHR* ( ORL £ “tH^'+PTt) >

2915 NEXT J
2920 PPINT#“2." "3PX*?CHR*(l6.>
2925 PJ!I="“!NEXT I

2930 PPIN Ti-2,STRING* 1 3 , 10 1 5 PRINTGaaS ,03* ;

2935 GOTO 630
2937 '

29AO * seen seter ns meisioria

£943 *

2950 PRINT^AaS ,hNAO HP SETDR A SEE IMpRESSO"!
27-55 rORDL^lTO lOOOsNEJ£TDL
2940 r-9m@44S,LB*;
2965 GOTO 630
2970 "

£975 ' irnpre»»or* d^siigad*
£920 f

£935 PRXNT«4A8 1 "IMPRESBCRfl DESLIG^DR . . -
' :PRIMT€AEO , "LISUE IKIPP . E TEN^E

OE NOVO";
2990 FDRDLdTa lOOOtNEXTDL
£993 CLS : IF FL=£THEN 2120
3000 IF FL=3 THEN 2600
3005 5QTQ 1775

*4# tt tt * #4*4# ###### •#*
seladAO da baud rate

3010
3100
3105
3110
3115
3120
3125 F0RI =4 T012 ! PRINTS! #32+4,^ING*£ 23 T

11
S ; aNEVTI

3130 PR I NT® 135, p, 0PCBtl====BHUD RATE “
\

3135 print

@

20i , "i 300 11

j ie( 1 j=iSO
3140 PRINTaS33,-3 600“ * :fi ( 2 ) =37
3145 PRINT® 265," 3 1200“ ; :B< 31-40
3 1 50 PR I NTS 2 97 " 4 ...... 2400" J : £ (

4

i
= IS

3155 PRINT®329, "5 A800 H|

J 5 B ( 5 J -7
3140 *-RrNT®361 ,

"6 9600" 5 : E ( 6 J t

3 1 6S C X EC44339 i R» *CHR* £ PEEK ( 135 ) )

5170 INSTR * “ 123W , Pf > : IFR«0THEN3165
3175 PDKE150>B(PHPRINT@A52

l "’E5flUD "JPr 1

"
I : F0F:DL^1TD700 j NEXTDL : GO TO 17 75

3 ISO STOP
31G3

''

3300 - ++*#4+*+###^*#
3505 ' iniciali ziicoe^
3510 ' *#*#**#*=*#***
3515

‘

3520 OLBOiPRINTSZ40 1 "LfM INGIANTE PDR FflvOP- " ;

SE 25 CLERR7000 , &H7900 E DIM
H* (31 J , net (31 5 |B<4) , F» ( IS

J

,

b* f 18 3 ,PR*(15) ,G(68>
3330 Ul*CKR*£l2&}
3335 U2*=5TRIMG5 132.128)
3 5 AO U3*-GTR3NS*( 32i

" "

)

35A5 Cl*-' 1 123456780,"
3550 C-2J = "DTIFMPB"+CKRi(S)+CHR*(9) +CHR* £ 94 >+CHR* <10 )

+ "E M +CHP* £ 13

S

3533 C3T= "NAIFLNP''+CHR* £ S ) +CHR*< 9> +CHR*( 94 ) +CHR4 UO J + " E"+CHRi £ 13

)

3540 N5T=35:S1=0
3565 II* *CHR* < £35 ) : I Z* =CMR$ ( 255 ) +CHR* £ 255

)

3570 VERIFY ON
3575 ' *#*i»#*###***###***###**#
3580 '* RGTINA DISPLAY EMI LM #
5525

r

n ##*+++####*####** + **####
3590 r

3595 FOPI-iTO 4S : READ Y*
3400 POKE3,H794A + I , VAL <

k'6H"+Y*>
3605 NEXT!
3610 DATA
06 , SO . 10 f EE , OiiOO, BE t 79 , 02 , R6.E0 , S

1

f S0 t 25 , 0E T S1 ,40 . 25 , OF ,
8

, 7F a2S f 10. H7

,

AO , 5H, 24. ED . 39 .SB , 20 , 7E , 79 , 62. SB , 40 , 7E .79 , 62.81 , 60.25 ,£C, SO ,60 . 7E , 79 . 62
3615 GOTO 2000

CONTE MAIS COM

lnt€t£ofl Inform^tica Ltd a,

Praia do Fla mongo 66, sal a 1114 CEP 2221 £

Rio da Janeiro. R.J. Telex: (021} 37416 ISOF
’

Filiada a ASSESPRO

,

itras informa$oas pelo telefone (021) 265-3346

SEU MICRO
Com o software CGNTABi LIOADE GERALda

Intel soft voc§ trabalha com at^ 65,000
lan£;amentos por m§s, 0 Plano de Contas pode ser

definido por voc£ mesmo, O sistema funciona
on-line de fato. Com ele, a qualquer insfante,

voce pde no video os dados de que precisa. Obtem
saldos. Faz lanpamentos em qualquer coma.
0 sistema permite conversao para pacotes como o
dBASE II ou lll

f LOTUS 1-2-3, VISICALC ou
programas escritos em qualquer Mnguagem.

E voc§ pode dispor tamb^m do software

CONTABI LIDADE GERENCIAL da Intelsoft.

Nele, entre outras vantagens
r voc§ conta com o

Centro de Gustos, Novas op^des de consultas

no vfdeo. Mais alternatives de relatdrios*

As mais de 200 c6pias instaladas comprovam
a eficienda destes softwares, Eles tem a mesma
qualidade do TRANSFERE e do DISQUE BOLSA.
Foram criados pela Intelsoft para que voc§ possa
contar, cada vez mais, com o seu micro!

PRECOSSOBCONSULTA:
CONTABILIDADE GERAL:
CONTABiLIOADE GERENCIAL:
Versao completa para experi^ncia:



IV INFORUSO
De8a12de julho oMinascentro transforma-se na Feira do futuro.

E o IV INFORUSO que chega, trazendo toda a evolugao tecnologica da
Informatica para bem perto de voce.

ENCONTRO MINEIRO DE INFORMATICA
FEIRA MINEIRA DE INFORMATICA

Promogao

Rua Guajajaras. 40 22° andar 30180
Fone: (031) 222.8144 - Belo Horizonte

gy Minas Gerais - Telex: (031) 6074 NFCE



Linha MSX

die®

Texto nosjogos

Envie suas dicas para a Redacio de
MICRO SiSTEMAS na Av. Presidervte

Wilson, 165 grupo 1210. Centro, Rio
de Janeiro, RJ. CEP 20030

Linha ZX81

Sinais sonoros
Esta rotina em Assembler envia sinais sonoros para o

televisor. 0 programa deve estar em uma linha REM; e para

rod£-lo, use LET L-U5R 16527 no modo FAST.

16514 C5 D5 41 3E 01 3D 20 FD
16522 10 F9 D1 Cl C9 ®E 00 11

16530 FF 00 06 m 03 FF CD 82
1653S 40 DD FF CD 82 40 10 F4
16546 0C IB 7A S3 20 EC C9

0 enderego 16518 contgm o loop em linguagem de mi-
quina que varia de 1 a 255(01 a FF),

Osmar de Paula Filho — SP

Esta dica € util

para se utilizar

em instru9oes

de jogos, onde 6

preciso misturar

texto com grdfi-

co.

0 tamanho do
texto 6 de 14 lh

nhas por 26 le-

tras; a varidvel B
determina o ntimero de iinhas de texto; e a varidvel A engrossa a

letra.

Nelson Hisashi Tamora — SP

10 SCREENS; C0LOR15, 1, 1; OPEN "GRP: "AStl
20 LINE (20, 20> — C240H 180) , 14, BF
30 LTNEJ25, I5>“C245, 175) , 15,BF
40 FOR A=0 TO l: RESTORE 00
50 FOR B=1 TO 4: READ M*: COLOR

1

60 PRE SET ( A+35 , ( B* 10) +20 ) : PR I NT# 1 , M*
70 next:next
B0 DATA Nelson HisasRi Tadiuna, Mogi das
Cruzes - SP, MICRO SI3TEMAS, 12 de marco
de 19Q7

90 SOTO 90

Linha ZX Spectrum

Som parajogos
Utilize esta dica para

obter som em sens

programas.

3000 FOR N=10 TO 60 STEP 5
0010 SOUND . 01 T N
0020 SOUND . 01 , N“2
0030 NEXT N

Marcos Alexandre M. Sandi — SP

Linha APPLE

Linha MSX
Efeitos

Esta dica, de- 10 SCREENS

pots de dado o co-

mando RUN, for-

20 FOR X 1 —0 TO 255
30 X 2=255- X

1

40 C*C+i:TF C-16 THEN C=0
ma um risco diago- 50 LINE (XI ,0) -(X2, 191> ,C

nal de onde surge
60 NEXT Xi
70 FDR Y1=0 TO 191

um conjunto de co- 80 Y2" 191-Yl

res e brilhos inte- 90 F-F+,i:IF F“16 THEN f=0

ressante.
100 d=:nt(f>
110 LINE ( 0 , Yi > - (255, Y2) , D
120 NEXTYl

Wagner de Campos Ramos — M<3

Relogio

Com esta

dica, os

nsuSrios de

compativeis

com o Apple

II poderao
marcar as

horas na tela

e programai
um alarme

para outra

hora:

10
15

HOME
POKE 771,173; POKE 772,45! POKE
773,192: POKE 774,136: POKE
775,200: POKE 776,4; POKE 77
7,190: POKE 77B,l: POKE 779,
240: POKE 700,0; POKE 701,20
21 POKE 702,208: POKE 783,24
6! POKE 784,166! POKE 705,0!
POKE 786,76: POKE 787,3: POKE

788,3= POKE 789,96
HOME

TAB < 10) ; "RELOGIO DTGX

: PRINT
HORA 1NICIAL *> "PHI

Linha TRS-COLOR
Auto-repeat

"MIN, INICIAL *> ";MI

"ALARME (S/N)? " * : SET

"N" THEN GOTO 60

" t HA
" ; ma

Utilize esta dica para se obter

auto-repeat sem usar PEEKS no
buffer de teelado.

10 p AUTO-REPEAT
20 A$= " A 1

*
: A3VARRTR t A$ ) I POKE A, B:

POKE A+2* S^H0 1 : POKE A+3,&H52
30 PRINT @ 256, GOTO 30
40 lf A ” : A=VARPTR POKE A+2

,

0: POKE A+3, 135
100 IF A*=STREND* (8, 255) THEN 10
0 ELSE PRINT B* ; : GOTO 100

Maximilian© Hauer Pereira — RJ

print
TAL"

16 PRINT
20 INPUT
21 PRINT
30 INPUT
34 PRINT
35 PRINT

R*
45 IF R*
46 PRINT
50 INPUT "HORA ALARME
55 INPUT "MIN, ALARME
60 HOME
65 VTAB IS HTAB l: PRINT 1HI?

JMU ":"i
66 FOR A = 00 TO 59
67 HTAB 7: VTAB IS PRINT A| " "

60 FOR B - 1 TO 730: NEXT B
69 NEXT A
75 MI * Ml +1
00 IF MI - 60 THEN MI “ 0:Hl - H

I + l

90 IF HI « 24 THEN HI = 0
95 IF CHI = HA AND MI « MA) THEN

LE - 15: PI = 10: POKE 0,255 -

PI: POKE 2,LE: CALL 771 : PI *

5: POKE 0,255 - PI: POKE 1 ,L
E; CALL 771

100 GOTO 65

Hgnrique Veiga C. Cunha — GO



Linha TRS-80

Linha ZX81

Derretimerito
do video

One uma iinha REM com 37
caracteres e rode esta dica com
RAND USR 16514,

16514 16 00 2A 0C 40 06 16 23
16522 0E 20 7E FE 80 20 02 D6
16530 41 FE 00 28 04 16 01 3D
16538 77 23 0D 20 ED 10 ES 3E
16546 01 BA 28 DC C9

Segue um programa exemplo:

10 REM (37 CARACTERES QEJAISQUER)
20 FDR F-0 ID 21
30 PR I NT " ABCDEFGH I JKLHNOPBRSTUV

W

XYZ 123456"
40 NEXT F

50 PAUSE 4E4
60 RAND USR 16514

Renato Fernandas Cantao - SP

Linha

TRS-COLOR
Quadrados e cfrcu/os

Observe os belos efeitos gera-

dos por esta dica:

1 0 PMCDE 4, 1 : FCLS l SCREEN 1,1: PHD
DE 1,1
20 POKE &HB9 , 64 ; ’ ALTURA DO SISTE
NA GRAF 1 CO P/ 64 BYTES P/ LINHA
30 IF RND(2> *1 THEN POKE
ELSE POKE &HBB r 32
40 COLOR RND(4> :LINE-mND(25S3 ,R
NDU9l> ) ,

P5ET, BF
50 GOTO 30

Para se obter cfrculos concern

tricos, altere as iinhas 30 e 40
para:

30 K1=RND<4> :K2^RND(4>
40 FOR R-l TO 70 STEP 2: POKE &HB
B, 0 2 POKE l7B f Kl 2 CIRCLE (120, 96 > ,

R

! POKE &HBB T 32:PQKE 170;K2: CIRCLE
< 123, 96J , R: NEXT

Maximiiiano Hauer Pereira — RJ

Um CLS diferente

Experimenle usar esta dica em seus programas e acrescente sofisticafao

aos mesmos.

5 CLEAR 300: CLS
10 A$«STR TNE# { 64 , 140) : B*=STRINGS (64, 12S)
20 FOR N-0 TO 510:PRINT ,,MS ,,

S :NEXT N
30 IF INKEY*« M " THEN 30
40 FOR N-0 TO 448 STEP 64: PR INT@N P A$; @N, 6*; @959-N, A*; ©959--N, B* i

:

NEXT N
50 IF INKEY*-" n THEN 50
60 RUN

Jorge Luiz Manglnl Silva — RJ

Linha ZX Spectrum

Para os adeptos da

Relevo em Pascal

PROGRAM RELEVO;

programa^ao Pascal

,

VAR

esta dica poderd ser
H, X

,

YS HbAL

,

PROCEDURE PLOT ( X ,

Y

: INTEGER )

\

titil aqueles que utili- BEGIN
zam o compilador Pas- INLINE ( #FD, #2 1 , #3A ? tt5C, #DD, #46, #02, #DD,

cal L6 do ZX Spec- #4E
:1 #04 , #CD S #E5,#22> %

trum em fun^ao da
END?

BEGIN
aplica^ao da procedu- page;
re PLOT em seus pro- a:®0 ; repeat
gramas: X : ”0; REPEAT

Y ! =— 10*GOS < 3#SQRT < SDR £
X -5 ) +SQR ( A-5 ) ) ) /2+30?

PLOT (ENT IER (X*24+A) , ENTIER < Y+A*I 0) )

;

x:=x+0,£37; until X>10;
A:^A+0.2; UNTIL A>1 1

;

END,

M&rcto Henrlque A, Costa — RJ

Linha TRS-80
Mudando o cursor
Usando esta pequena dica, pode-

se mudar o cursor para qualquer ca-

ractere:POKE 16419,1-
Obs.: no lugar do 1, pode-se colocar

qualquer nuxneio entre 0 e 255,

Carlos Alberto Netto da Fonseca - SP

Linha

APPLE

Linha IBM-PC
Controlando o cursor

A dica a seguir ofercce um pequeno procedimento em Turbo Pascal

para controlar o tamanho do cursor quo 6 comandado por INT lOh.

Para isso o registro AH deve conter o valor 1 ,
os bits 0-4 do CH o nume-

ro da primeira linha de varredura do cursor e os bits 0-4 doCL o numero da
ultima linha. Note que o cursor usa oito Iinhas de 0 a 7 ,

PROCEDURE TAMANHDtUR (N. Mi INTEGER)

|

TYPE RE GS=fRECORD A X , BX , CX * DX , BP, SI , Dl , DS, E5, FLASS: INTEBERl
ENDS

VAR IMTPARS l REGS

?

BEGIN
WITH INTPARS DO
BEG IN AX: =i*l 00; B X : =0; CX : -256*N+M? DX ! -0 ?

BP: "01 SI :

=

0 i DI 2

=

0 ; db: =0 : EG! =0?
FLAGS: =0;

END?
INTR ( 16, INTPARS)

;

END 1

Obs-:

TamanhoCur
(0,7) di o
tamanho
maximo ao
cursor e

TamanhoCur
(8,7) apaga-o.

George Svetlichny — RJ
'

Martipu/ando
o vfdeo II

Af vai a segunda parte de dicas

que facililam na manipulate da tela:

1 ) Quadricular teia de alta resolu-

9I0 griiica sem apagi-la:

R0KE76S* 1 2 P0KE769, 0: PDKE770, 4 : POKE771 ,0:
POKE772, 4! FQKE773, 0 1 P0KE232, 02 POKE233, “2
ROT=0:SQALE=192:FOR B=0 TO 279 STEP BfcL

FOR A=B TO B + 392 XDFiAW 1 AT A, 0: NEXT AlNE
XT B
P0KE772, 361 ROT- 162 SCALE- 140: FOR B=0 TO
191 STEP e0:EOR A=B TO B+31:XDRAW 1 AT
0, A: NEXT A: NEXT B

2) Encher tela de alta resolu^ao

grdfica com cfrculos;

P0KE768, 1 : POKE769, 0: POKE 770 2 4 : POKE 7 7 1 , 0:
POKE772, 4 : POKE773, &1 P0KE232, 02 P0KE233, 3:
rot—0: scale=i 0
FOR A-20 TO 279 STEP 30: FOR B=2tf TO 191
STEF30IFDR C*=0 TO 652 ROT- Cl DRAW 1 AT A,B
INEXT C! NEXT B;NEXT A

Obs.: seiecione a tela de alta resoluyao
grifica antes de digital as dicas.

Eduardo Salto — SP



O tema em questao, nesta penultima aula e o estudo do que
sao HOOKS (ou ganchos) e de que maneira podemos fazer uso deles.

Linguagem de maquina
no MSX ,v„,

DanipJ Jose Burd -

H
OOKS ou ganchos sao meios atraves dos quais o

MSX pode ser expandido. Algumas rotinas, tais

como “Entrada de dados via console “Saida de

dados via console” e muitas outras, possuem uma
instrut^ao CALL a um endereqo pre-fixado na area de RAM; a

esta instrugao daremos o nome de CALL GANCHO.
Existe uma £rea de RAM definida para conter esses GAN-

CHOS. Nela sao reservados cinco bytes para cada gancho.

Toda vez que hoover um RE$ET(quando ligamos o compu-
tador, por exemplo), a area reservada para os ganchos ser£ pre-

enchida com instru^oes RET, conforms exemplo a seguir:

Na RON temos uiiia chamada. ao gancho OQirrespondents:

CALL GANCHOO

E na RAM teremos, apos a i ni c i al i sacao do mi stems:

GANCHO XX; RET
RET
RET
RET
RET

Dessa forma, apos ligarmos o computador, os ganchos esta-

rao inativos, isto e, nao executam qualquer tarefa. Podemos,
no entanto, programa-los para serern rotinas que expandirao o

potencial do nosso micro.

PROGRAMANDO OS GANCHOS

Os ganchos para serem rotinas com fun^ao especifica devem
desviar a execu^ao do programa que o chainou para uma dada

sub-rotina expansora;

CALL GANCHGXX

i >.

E

! BANCHDXX
t f

\
* -

A sintaxe dos cinco bytes que compoem o gancho deve ser

a seguinte

:

GANCHOXX; RST 6

DB “codigo do slot onde se encomia a

rotlna a ser executada”

DW “endere^o da rotlna”

RET
Como se pode notar, a retina expansora e chamada via um

RST 6, A rotina RST 6 e conheeida como CALLFtCjl! Far ) T
e

e usada para se fazer CALLs distantes entre slots

O primeiro byte apos o RST 6 deve indicar em que slot se

encemtra a rotina expanSora; isto e feito obedecendo-se a se-

guinte sintaxe:

FXXXSSPP - byte que indica o slot em que se encomra a

rotina expanse ra,

F - 1 se slot e secundaria;

F ” 0 se slot e primario (os micros nationals so possuem
slots primaries);

SS = slot secundino;

PP = slot primario.

Como, ate o memento, os equipamentos do padrao MSX
fabricados no Brasil nao possuem slots secundanci. a simaxe

deste byte fica simplificada:

OO0OOOPP — onde PP e o numero do slot em que se er. con-

tra a rotina que queremos executar.

Os bytes 2 e 3 apos o RST 6 indicam o enderecc initial da

rotina expansora. Um exemplo: suponha que na rotina GAN-
CHOXX queiramos chamar uma sub-rotina localizaca no slot

2 ,
a partir do endere^o &HCGG0, dessa forma o GANCHOXX

deve ficar:

GANCHO KX: RST &
DEI < indida sict I

DW &HG000 < end&r#ca irticial
RET

Esse gancho desviard a execute do programa que o cha-

mou para a sub-rotina localizada noenderecc &HCCK>J do slot

2. No box a seguir, publicamos uma lists comer: do os r::nci-

pais ganchos no MSX:

“ > sue"ROT INA EXPANSQRA
!
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Principais ganchos do MSX

E

k

emp 1 o da aprssent aciid dos ganchos:

Endertetj d a g#nchD H* tnowiET- da r*otir>* qu# o chama)

LOCAL: indicara onda o gancho e charhAdo*

FINAL I DAD^: pan a quo eflttf gantho podtfra scr utilizado

FD9A H.KEYI

LOCAL: NO I NT CIO DA ROT I NA DC INTERflUPCAD DE DlSPOBITIVOS

PER I FER ICOS <HARDWARE-VDP >

FINALICftOE: PROCESSOR INTERRUPCQES ADIEIONAIS. POFt EX: R5 232

FD9F N.TIMI

LOCAL: ROT I NA DE INTERRUPCAO DE DISPOBITIVDS PER3FERICQS

ESPEC I F I 0AMENTE O TIMER DQ VDP

FINAL I DADE: FERMI TER PROCESSAttENTO DE DUTRAS INTERRUPCOES

CHArtADAS PELG TIMER

FDA4 H.CHPU

LOCAL: NO INI Cl D DA ROTINA DE SAIDA DE CAPACTEREE RARA O CONSOLE

F INALIDADE: PERMITIR DUE OUTROS DI5PDSITIVDB DE BAIDA SEJAM

UTILIZADOS,

FOBS H DSPF

LOCAL: IHICTO QA-flQTXNA DUE MOST R A AS FUNCDFS OAS TECLAS <Fl A

F5/ F$ A Fifc) t DSFFWK >

FINALIDADE: PERMITIR OLE OUTROS DISPOSITIVOS DE BAIDA PDBBAH SER

UTILIZADOSh

FDB8 H.ERAF

LOCAL: INTCIO DA ROTINA SUE AP AGA AS FUNCLES DAS TECLAS (Fi A F5/

Fi A FiA? <ERAFMO

FINALIDADE* IDS

H

FDCS R.CH'GE

LOCAL: IHICIO DA ROTINA DUE FEDA CARACTERES DO TEX TO BASIC

< CHGFT J

FINALIDADE: PERMITIR QUE OUTROB D ISFOSIT IVOR DE BAIDA POBBAM SER

UTILIZADOE.

FOC7 H . INIP

LOCAL - IN-ICSO DA ROTINA OLE INICIALIZA TAfiELA DE FORhApSO DE

CARACTERES <INIPAT>

FINALIDADE: PERMITIR SUE OUTROS SETS DE CARACTERES POSSAM SEP

UTILIZADOS.

FDCC H.KEYC

LOCAL : INICIO DA ROTTNA OUE OBTEH CODIGO DA TECLA (KEYCOD

>

FINALIDADE: PERMITIR OLE DUTRAS ATRIBUICOES DE TECLAS PDSSAM SER

UTTLIZADA5„

»m

1
&-

eg*
fe0mimemk

'*>*&£#*

SOFTKRISTIAN N€UJS
Um jeito util de fozer propcigondci!

REVENDEDOFtES SOFTKRISTIAN PODEM ANUNCIAR GRATUITAMENTE.
OS NOVfSSIMOS E EXCLUSIVOS LANqAMENTOS SOFTKRISTIAN PARA
MSX E TK95 JA ESTAQ A DISPOSEAO. TELEFONE (021 ) 268-8249

SOFTWARE

PACOTES:

Graficos e Educativos

com 25% de desconto.

SUPER MALA DIRETA - (APPLE-CP M: CzS 1.600)

Etiquetas de qualquer tamanho Pronomes de t ratamen to. Grdena por
11 campos e seleciona por 7. Ate 15 arquivos. cada um com ate 11,250

registros (18 campos de dados).

DATILOGRAFIA - (APPLE-DOS. CzS 590)
Eficientissimo curso de digitagao. ja adotado por escolas e empresas.
Tem 50 ligoes auto-controladas e mats quantas forem criadas pelo

usuario.

DOCUMENTA - (APPLE-DOS: CzS 590

)

Imprinne desen lies e grafigos em Grafix e similares Inglyi textp nas
figuras. Nao destrdi desenhos gerados por outro software. Grava e le

figuras em disquetes

DESENHA - (APPLE-DOS: Cz$ 490

)

Faz desenhos. tracja pollgo nos. sobrepde figuras

MEMOPLAY - {APPLE-DOS: CzS 490>
Jogo fasciaanie fOlho Vivo"). Conta erros e acertos. Acompanham 384
palavras ingiesas e suas tradupoes e gerador de novas palavras.

PARA O MSX: AV. PAULISTA {Adventure: CzS 260)

POKER REAL (CzS 260); SETA (agenda: Cz$ 190):

DATILOGRAFIA (Cz$ 390): MEMOPLAY (c/tabuada e

60 palavras ingiesas: CzS 290): INGLES P MEMOPLAY
(mais300 palavras: CzS 190).

No sen revendedor, pelo reembolso postal ou dlretamente na
RB Consultoria: Rua Luiz Coelho, 300 - cj. 53^(01309) S, Paulo - SP

Fones: 256-1007 e 253-3149 {a uma quadra da Paullaia e uma da Augusta).

DE PREFERENC1A AO SOFTWARE ORIGINAL

MICRO SISTEMAS, jUPho/87

hm

STUDIOS

TIRAGEM

DO

SOFTKRISTIAN

NEWS:

10.000

EXEMPLARES.



INDICE DE ANUNCIANTES SlgtfemElS

LINGUAGEM DE MAQUINA NO MSX(VII)

PAG.
Agula Informatics. . . ,65

Atfamicro 65

Salzani Informatics , . .65

Antenna . . 63

As.se? . , . * .65

Cifincia Modems . . „ ,24

CNTK 23

CompuclLib .46
Oatarecord. . 31

Engesoft 2? capa

Gama Software . . . „ ,33

Gamestar . ... -41

GPF Informitica . . . ,53

Guardian . , , .27

Heiffel 66

H & j Software 51

Hot Games. ...... ,65

Incomes .7

Intel soft ,58

Kristian, . .63

Kurval . , .11

Magic World 31

MC Micro 51

Microcenter 65

Microdigital 4? caps

Micro ld£ia 49 e 56

Mieromaq 43 e 45

Nasajon. „ 47
Nil so Farias 59

Occidental Schools . .55

Orion soft, .3 ? capa

Over Software . .... ,65

Plus Informatics, . , , ,48

RB Consul toria 63
Rede Informatics , . , .36

Softnew I nform^tica . .26

Soft System 19

Soft Tape . 65
Super Bit 36
Stop learaf 35
Sysout > ,25

Taco Software. , . , . .29

Vector , . . .15

. ,/Hioro

PROJETOS & SERVIQOS
Assmatura Anual

Sim, desejo fazer uma assinatura anual da revista

MICRO SISTEMAS, pela q ual pagarei Gz$ 750,00

MS destaque (EM CP/M e NEW DOS)
Sim, desejo receber o sen/igo Sistema de
Contabilidade LGGCONT, na forma de:

Manual (CzS 400,00) Listagem (Cz$ 300
f
00)

Complete (manual, disquete e listagem)

(1.400,00). Consume MICRO SI3TEMAS n? 57

Em Busca dos Tesouros (ZX-81)

Listagem (Cz$ 100,00) Fita (Oz$ 200,00)

Projeto MICRO BUG
L Sim, desejo receber a fita MICRO BUG, com

carlao referenda, pela qual pagarei Cz$ 150,00

Dhgitagao naoe mais problems
pego enviarem pelo correio o sen/igo de:

G MS save Cz% 90,00 G MS list CzS 40,00

Programas de interesse MS nP pag. Valor

ATI ED1TORA LTDA.
Av. Pres, Wilson, 165/1210-CEP 202030
Rio de JaneiroRJ - Tel.: (021) 262-6306

Para isto estou enviando cheque nominal a ATI Editors

Ltda. no valor de Cz$.
Cheque nP

Nome
Enderego.
Cidade_
CEP

Tel.:.

Estado_ Data^

Assinatura

FDDB H.PTHL

LOCALS INICtO DA ROTINA SUE ACEITA UMA LINBA DO CONSOLE ATtf *UE

CR OU STOP SEJAH DIGITADG3. fF-XMLXm

F INALIDADE ’ PE&HITIR OLIE OUTROS Dl&POSITtVOS DE ENTSADA FOSSA*

SFtt UTILIZADOS.

nSF.Q U.GTHL

LOCAL; INICIO da ROTINA OUE IMPRTrtE E ACEITA UMA LlMHA D-0

CONSOLE ATE QUE CR OU STOF SEJAH DI GETADOS <<SlNLlN>

F IMALIDADE = PERMIT I R GUE OUTROS DISP05ITIUOS OE ENT RADA POSSAH

SER UTIL IZAOOS -

FOE A M.GNGO

Lti'CAL R TNICIO DA ROTINA &UF PROCESSA INSTRUCTS "ON GOTO"

(ONGOTP)

riNAI-IDAOEs PERM TTIR OUE OUTROS DT5F0SI T TUOS DE INTERRUPTED

P OfSAM SEP UT ILIZADOS

CJS GANCHOS DE FOEF ATE O GANCHO FEAD 5»0 USrtD&S P'AfTA A

tNS'LALACA“0 DA UM1DADF DE DISCO.

FF.F3 H.DOGR

LOCAL! ROT TWA OUE fM GfiAFTCO tDO GRAPH!

F INAL I DADE : —

FE7F H.JSTtl

LOCftl.: RDT I NA "IS HID*"

FINAL IDADE

:

rfn* h.hidt

LOCALS ROTINA "WIDTH"

F T NALTPARE 3

m

FFG9 U.LIST

LOCALS ROTINA "LIST"

FINAL I DADE 5

FPB1 H.EftRO

LOCALS ROTINA "ERROR"

F INalidade e apawhar erroe de progranas aplicativos.

FFBri H.LPTO

LOCAL: ROTINA SAIDA DE DADOS PARA A IMPRESSORA ""LINE PRINTER

OUTPUT" f LPTOUT 3

FINAL I DADE: USAR OUTRAS IHPHESEOPftS CDMO DEFAULT

FFEB H-LRTS

LOCAL* ROTINA "LEITURA DO STATUS DA EMPRESSO'RA" (LPTSTTJ

PINALIMDE'I UaAR QLFTRAS TMiPRESBORAS COHO DEFAULT

FFCS H , P LAY

l or: At t fntrada para imstrucOes de MJstcA ( play >

FUNAL IDADE

s

Daniel Jos4 Burd 4 Anatista de Sistemas, tratalhando atualmente como
Assessor de Informdtica no fJBancos de i ddias", empress de $ua propne

dade. Al4m disso, programs em BASIC, dBase e Dataflex em equips-

mentos corrtpatfveis com ZX Spectrum, MSXf
JBM-PC e Apple.

MICRO SISTEM AS, junho/S7



MS MMIHV
ru

SALZANI
INFORMATICA

C.G.C. SB.763.S5ft!0DDl 17

MSX TK.95 TK90 IK?M1APPLE

Tamos o maidt de programs de EOdG 0

Brasil, em disco ou fiia.

km com 10 progiamas a escolher, apenas

US 3B0.0D Ide-spesas posflais |3 incJuses no pre-po).

loda a semana recsbsmos 35 ulumas novidades

da Europa a Japao.

Gravapoes origmats com garaniia de qualidsde.

Desem/Dlvemos prcgramas especilicos.

Compramos e tfeodemcs ectuipamantoS,

Pra^a Heitor Levy n? 30 Tatuapfc

Sao Paulo SP CEP 113316.

Tel : (Bill Z 96- 201 5,

SOFTCLUBES
A Solu^o em Software

APPLE CLUBE
O Dube dos usuries de APPLE
O maior acervo, de programas com qua-

se 3000 titdos & sua d isposigSo. A14m
cbsso, temos o APPLE NEWS, umjornali

mensal com as novidades do ciu.be e que

serve como melo de comunicapeSo entre

os sdcios para troca de informapoes.

PC CLUBE
O Cl libe de usu&rios do IBM-PC
Com me is de 500 discos com as ultimas

novidades do mercado internacionaL

Men salmente temos o PCIMEWS. urn ca-

nal de cornunicaqSo entre os s6cios com
todasasinformagoessobreo mundodos
16 BITS.

SOFTCLUBES
Caixa Postal 12190 CEP 02098
Tel.; {0111 950-5565 - Sao Paulo — SP

O IV1ELHOR PRECO
DO MERCADO

SISTEMAS APL1CATIVOS
JOGOS E SOFTWARES
GRAFICOS P/APPLE

i — Contabilidade Gera l (5?Grau)
I I — Gestao de Pessoal

III — Contas a Receber/Paga*
IV — Controle de Estoque

Lirsguagem: COBOL
Sistema Opera cional : CP/M

Program as em

:

OBJETOS/FOMTES
Equipamentos

:

CP 500/S 600/S 700/ IRS 80
e outros

Sol suite informacoes:
Rua Senador DantaS, 117 S/1728
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.031
Tel.; (0211 262-4235

ASSEL Assistencia Elelrdnica Lida.

Assistencia TScnica Autorizada

DISMAC- TEXAS

REVENDA AUTORIZADA DE
PEQAS E ACESS0 RI 0 S SHARP

Assistencia para todas as rnarcas

de calculadoras eietronicas. video

games, maquinas de escrever

eietronicas, micros da linha

Apple.

flu a da Lapa 1G7 - loja - Centro - RJ.

Tel (021) 222-7137 e 221-2989

Av. Ministry Edgar d Romero, 61/307 -

Madureira

Tel.: (021) 390-8225

MSX
PROGRAMAS INEDITOS

COM 0 MEN0R PREQQ DO MERCADO

NOVIDADESCz$48M&anae, Star Soldier,

Kaleidoscope, Tsxder,

Oh! Shill e rmuilo msis!

M0S mSAGBABOS &$25,00

aim do mefhof preco

a coda W logos

escofhidos mats urn

mteirmente GRATIS

PAULISOFT

atende lodo o Brasil com

rapids e ahsoluia garan Li a

solicits catalogo campleto para:

CAIXA POSTAL 64019 CEP 02297

SAO PAULO - SP

UEFi
SQFTDFWHE CLUB

Um soft-club fechado para
um numero restrito de s6cios

Temos o seguinte acervo

MSX - 300 softs para s6cio
Cz$ 30,00 cada

CP 400 - 500 softs para s6cio

Cz$ 15,00 cada

TK90X 900 softs para s6cio
CzS 15,00 cada

Bscreva j& e

garanta a sua vaga

OVER SQFTGAME CL UB
Caixa Postal 60095

CEP 05096 - Sao Paulo/SP

MSX
ASSQCIE-SE. AO MELHOR
E MAI OR CLUBE DOS USU-

ARIOS DE MICROS DA
LINHA MSX.

TEMOS MUITO A
OFERECER. CONFIRA!

•
SOLICITE INFORMACOES.

AGUIA INFORMATICA
LTDA.

Bus Santa Clara, n 9 98 / 41

5

Cop acabana -CEP: 22041
Rio de Janeiro - RJ

..iMICRQCEfctTEP^ COMPUTAQAO E INFORMATICA

APRESENTA
A nova marca de

SOFT MSX
APLICATIVOS
JOGOS
EDUCATIVOS

E MAIS: CURSOS, MICROS E ACESSORIOS
Atendemos todo Brasil

Solicite Catalogo

MICROCENTER COMPUTAQAO E INFORMATICA LTDA.

Av. Castelo Branco, 800 - S/106 - Sao Francisco

65075 - Sao Luis - Maranhao

TELE-MICRO: (098) 227-1615

4"

MSX
Z AXXON I II

FLIGHT DECK
GREEK SfftET

JET BOMBER
VALKYR
SPITFIRE 40

DAM BUS TEH
ALFA BLASTER
BATMAN
AVENGER

TKBOX
UR I® GUM

GHOSTN'OOBLINS
1 94 3

xevios
PAPER BOY
SKY RANGER
STAINLESS STTELL
LIGHT FORCE
STREET HAWK
Terra cpesta

THE WAY OF THE TIGER OUAZATRON

EXEFMON I
- N

SOUDER DASH

2 JOGOS
4 JOGOS
lOJOGOS

ROCK h. show
ELITE

MSX TK90X
CiSl50,0 0 Ci^ 100-00

Cl $250.00 Cz*-100.00

Cz$s00 . 0-0 CZS 40 Q.0 G

Solicite-nos catalog

Envj-ar cheque nominal a

EPSkLO LTOA - Caixa Postal 7432
CEP 50Q00 - Recife - PE

A remeSSa sora' fella em 5 fljas

J

SOFT-TAPE INFORMATICA
TK-90X - TK-95

A maior linha da Jogos e
Aplicativos do mercado.

Novidades recemche-
gadas da Europe.

Falecom quern Java o seu
TK- 90 a serio-

Peca nosso catalogo
e confira:

Correspondence para:

Rua Medeiros Pissaro, 21 - 2? ondar

CEP: 20.530 < Tijuca Rio de Janeiro

Fwie: (021) 238-5735

ATENpAO!
PROGRAMAS

A

PREQO
DE BANANA!

A A Its nvcro contmua comefcializarnejio os me-
ihores programas do mercado international ao
men or pieco do mefc aeto.

PROGRAMAS PARA APPLE

Escolha os setts enire mais de 3.000 trtolos que
cob re mass mais vsriadas aolicac^esa C;5 S5.00
per disco,

PROGRAMAS PARA CP 500

Os mais famo sos iltulos a CjS 00,00 por disco-

POSSUIMOS tamb£m program as
PARA IBM PG fl s 700

E&creva -&\ E reosba nosso cai^logo,

GRATUITAMENTE.

ADGUIRA PELO CGRRElO PERIFERlCOS E
ACESSORIOS PAHA APPLE E IBIVLPC P£-

LOS MELHORES PRECOS

CONSULTE NOS COBRIMOS QUAL
QUEffi OFERTA1

ALFAMICRO INFORMATICA
Cx. Postal, 12.064 - 02098
F. 01 1 950-3996 55o Paulo - SP



WATANABE, R, NL, Catena
MSX - HOTDATA, HOTWORD
e HQTPLAN

)

Editors Aleph.

Fazendo parte da Gole?§o

MSX, a Editors Aleph acaba de
produzir tres pequenos livros so
bre softwares, essenciais aos qua
atuam na brea de Informbti-

ca: HOT0ATA
f HQTWORD e

HQTPLAN.
0 prime! ro corresponde a um

banco de dados (um fichario ge-

rernciado pelo microcomputador);
o segundo £ um processador de

textos; e o ultimo, uma pianilha

de calculos, Sem duvida, tres sof-

wares consagrados eg alcange de
todos os usu^rios de MSX,

HOWE Jr. H. S., Assembly -
TRS-80^ Ed ito ra Campus.

Esse livro tern por finalidade

explicar a iniciantes a iinguagem
de m^quina strav&s de um curso

complete destinado b programa-
gao para equipamentos da I inha

TRS-SQ e compatiVeis. Para isso, e

importante que o usu£rio ]a pos-

sus slgunna familiaridade com
BASIC n/vel If e ten ha acesso a

esse tipo de micro com pelo me-
nos 16 Kbde membrla.

Voce poder£ encontrar tam-
bdm; conceitos basicos da lingua-

gem Assembly no Z-SO, voltada
para o CP BOO e compatfveps;

pr^tica de programagao corn seus

respectivos exem pi os; e coma
construir um programs monitor
depurador com as listagens com-
pletes e comentadas af£m de mui-
tos outros tdpicos.

SACHS, J„ IBM-fiC e seus
compa t/ve/s-Guia do Usuirio,

Editors McGraw-Hill,

Or iado especialmen te para as

pessoas que acabaram de (ou pre-
tendem) adqulrir um IBM-PC xt

r

IBM PC e seus compatfveis trans

forma-se em um complete; gula

para os usuries dessa lin ha de
equipamento.

Ele se apresents em tr4s par-

tes, sendo que a primeira {"Utjli-

zando o seu PC") estuda detafha-

damente o micro atravbs de t6pl-

cos como "conhecendo o seu

PC", "os discos", "como utilizer

a impressora" etc.

J3 a segunda e a terceira partes

("Guia de recursos" e "Guia de
references para operates e pro-

Editor a McGraw-Hill. ~ Rua Ta-
bapua, 1105, CEP 04533, tel.:

(Oil) 881-8604 e C011) 881-8528,
S§o Pau Id;

Editors Aleph — Av. Brig, Faria
Lima, 1451 - c. 31 r CEP 01451,

blemas", respectivamente) ver-
$am sobre os detalhes t6cn icos de
um modo geral. Acompanham
ainda a obra quatro apendices e
um (ndice an^iitico,

LIVROS RECEBIDOS

• Editors Campus — MSX. Co-

mo programar, Robbtica — uma
introdugao; dBase 1 1 /dBase 111;

do BASIC ao C;

• Uvros Tdcnjcos e Cientlficos

— Conquistando o Symphony;
• Editors Atlas - SuperVisicafc;
• EBRAS — SuperCalc curso

complete; Sistema Operational

UNIX;
• Editors Aleph — Slstema de
disco para MSX; Programaplo
Avanpada em MSX.

tel.: {01 1) 813-4555 e (Oil)
212-4917.

Editora Campus - Rua Barao de
Itapagipe, 55, CEP 20261, tei,

:

{021) 284-8443, Rio de Janeiro;

ENDERECOS DAS EDITORAS

ARCADI SOFTWARE e HARDWARE

LANpAMENTOS PARA TK 95 e 90X
NOVIDADES EUROPEIAS 87

Gz$ 60,00

TRAP DOOR
XE VI US
TERRA CREST
ARKANOIO
URIDIUN
LIGHT FORCE
OLLIE AND LISSA
PAPER BOY
KONAMI TENNIS
HE — MAN
FIST 2

COBRA - Original

THE GRET ESCAPE
BOMB JACK 2

TOP GUN

TERRA COGNITA
IMPOSSABAL
ARTIST 2

AVENGER
DANDY
infiltrator
F1REL0RD
A DAY IN THE LIFE
DRUID

DRAGONS LAIR
- Cr$ 250,00

9 Partes de Jogos.

PACOTES-CzS 350,00

UNDERWULD*
PENTAGRAMA • CYBERUM

ELITE o MICRO GEN •
OCEAN 1SOFTHOUSE]
AUTOMANIA (MG)*
PYJAM ARANA (MG)
ESKIMO (0) •
CAVE LON (O)* KONG
STRIK BACK (0) • AIR
WOLF (£)• COMANDO (E)

DUREL* KONAMI
(SOFTHOUSE) • CRITICAL
MASS (D) - SABOTEUR (D)

TURBO ESPRITE (D) *
HYPER SOPRT (K) • GREEN
BERET (K)* YIER KING FU
(K) • PING PONG (K>

ALIEN
NOSFERATO
ASTERIX
SHOW JAMPING
COMBAT LYNX
ORBIX

ELITE (SPFTHOUSE)
JET PEC • PSSST * TRANS
AM . COOKIE LUN AR
JETMAN • ATIC ATAC.
SABRE WULF* KNIGHT
LORE • NIGHT SHADE •
GUNFRIGHT

SOFT NACIONAIS

NUMERQLGGIA - Roberto Cunha
SUPER BOLAO - jogos em 3 dimens5es

Soft para C-64/128 - CP 400 - MSX

Temosa maiorsofteca do pais. Pepa qualquer jogo que voce veja por ac que n6s teremos
prazer em atendd-lo. Solicite nosso catdlogo compieto, indicando seu m icro ou no caso de compra
direta dos produtos acima, envie cheque nominal h ARCADE INFORMATICA SISTEMAS LTDA.

Caixa Postal 36092, CEP 2071 1 f com relapao de seus produtos
END.: Rua 24 de Maio, 475 gr. 217 e 2t8 — RJ.



OmpNSOFT

A ORIONSOFT contimia 1an9ando novos jogos para|MSX|e TK9G/95, S£o fitas com cinco

excelentes programas, acompaithados de instm^des, pelo prefo de urn unico programa.

5 PROGRAMAS : APENAS Cz$ 250

CO L ECJON E

voce
TAMBEM

ACEITAMOS
REPRESENTANTES

BRENNQ ROSSI - MAPPIN - BRUNO BLQIS - CINOTICA - LAB0RTEC
AKOROL - FOTOELITE - PRO-ELETR&NICA - DIGIBRAs - REFLEX VALIDA DF
BELLA CENTER - GUEROISK - ELETRAnICA SANTANA - FILCRIL

MICHOBOVS - Com pulaqSo p/ g rfa npa s 1 5/07/87
Al, Campinas. 1213 SP- BB7-5233

PELO CORREIO: FA£A SEU RED IDO
Anexando cheque nominal a anvle para Calx a Postal 613 - SP AfkflAilfAFV

CEP 01 051 Tels: (Oil) ^8-9596 VKIVIl)Ur 1

TK SOX I 95
!. ROCKY - SPEED DUEL - CAVERN FIGHTER - DIG-
GER - COSMIC 'DEBRIS - 2

.

CHESS - MILLIERED -

DEATH MAZE RACE - NOTRE DAME - GALAXIAN - 3,
METEOROIDS - GAMES DESIGNER - BARCOS - PE-
DRO SHOOT OUT - 4, LUNA GRABES - BOOTY THE
CHINISE JUNGGLER - DO-DO - TWO GUIMTURTLE - 5.
POTTY PIGEON - KOKOTON1 WILF - TRAVEL WITH
TRASHMAN BATTLE OF TOOTHPASTE TUBES - DE-
FENDA - 6. ALIEN 8 - BIMDO - TAIPAN - BQZY BOA
- MOON-BUGGY - ?. STOP THE TRAIN - CRAZY
CUMBER - THE BIROS AND THE BEES * MAGIC
MEANIES - GRIG BUG 8. PDG0 - CANNON BALL - BI-

LL - BILHAR POTTY PAINTER - 9. PI-BALLED - STAR
BIKE - GIFT FROM THE GODS - PAINTER GUARDIAN
- 10. SPLAT - TOWER OF EVIL BEACH HEAD -

FLIP-FLAP - RA PSCALLION.

EXPERT E HOT BIT - 1 . GHOST BUSTERS - FUNKY MOUSE - PITFAL - SUPER COBRA - MR. DO — 3, GALAX - COLUMBIA - MR, CHJN - POLAR STAR - HUNCH BACK - 3 AL-

fz
^DAS

nL"
B0ULDER DASH - KADREZ - KING'S VALEY ~4, THEZEUS - ROAD FIGHTER - NORSEMAN - STAR AVENGER - ZEXAS - &. GALAGA - TENNIS - LAZY JONES -

TURBOART * FA1XA PRETA - 6. YiE AR KUNG FU 2 - RYDER THE VIKtNG - BANK PANIC - ELEVATOR ACTION - HERO - 7. HYPER RALLY - EXERION - HYPER SPORTS II - NINJA - BACK
19

S [I " SWEET ACORN - BOMBER MAN - ROLLER BALL - 9. LE MANS - GUN FRIGHT - ULTRA CHESS - BUCK ROGERS - CRAZY TRAIN —
PSISIf1 PADEIRO MALUCO - MAGICAL KID WIZ - CHILLER - HAPPY FRET - 11 . JAMES BOND M.GJC.H, - BILHAR - ZIPPER - MOP-RANGER - KNIGHTMARE - 12 GOONIES -

fug :
ST0P THE EXPRESS - CIRCUS CHARLIE - 13. RAID on BUNGELING BAY - KNIGHT LORE - SPELUNKER - SENJYO - MAXIMA ~ 14. RAMBO - BLAGGER - SUPER

BIKE - MANIC MINER - F-16-CAGA - IS. LODE RUNNER - WARRQJD - HAUNTED HOUSE - RIVER RAID - CHOROG.



0aw IE.E FAZ NAO £ BRINCADEIRA.
O novo TK 95 go unico micro cm sue

categoric que trabalha coma gente grande.

Enquanto outros micros sao usados
basicamente para hrincar com logos eletrdnicos,

o TK 95 trabalha com impressora, Video-Texio,

Mouse , E aindapermhe o uso da exclusive

Light Pen , que desenha direfo no tela da
Televisao. Quer dizer, enquanto outros micros
ainda estao na mfanciQ, o TK 95 j6 indo a
escolas, universidades. Ele uso uma Imguagem
"Logo ", para educagao, muito superior a dos outros.

Prove disco, e que foi aprovado pelo
Minist4rio de Educagao da Jnglaterra. Alias/

graces a sue facilidade de uso, e o micro ideal

para se iniciar em informdtica.

O TK 95 faz m.ais do que os outros , e faz

melhor: tern melhor resolugao grafica e oiio cores

,

que poden% inclusive set combinadas, ate 64
cores . Epara acabar com quaiquer comparagao,
o TK 95 tern mais de 1 000 softwares disponiveis.

Inclusive modernfssimos logos eletrdnicos,

porque ningu&m e de ferro. Nem o compufador.

MICRODIGIML


