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# No editorial do numero passado,

falavamos na necessidade de efe-

tuarmos, enquanto nacao, um es-

forco no sentido de maiores in-

vestimentos para a area de recur-

sos humanos.
Isto porque entendemos ser esta

acao fundamental para nao so

comprarmos, mas igualmente

adaptarmos e desenvolvermos de

forma criativa e produtiva a tec-

nologia.
9 Na esfera do usuario particular,

tambem um esforco para aprofun-

dar os conhecimentos £ necessa-

rio, embora utilizar um micro-

computador nao seja tarefa dificil.

Utilizar o micro nao £ dificil.

Tambem nao 4 suficiente. Utilizar

bem 4 o "x" da questao. Ler o

primeiro capitulo do manual e

comprar a/gumas fitas de jogos ja e

o bastante para que o usuario se

divirta. Porem £ uma subutiliza-

cao imperdoavel de um equipa-

mento poderoso, que da a seu

usuario possibilidades intermina-

veis de se aprofundar e partir pa-

ra ap/icacoes de todo tipo.

• MICRO SISTEMAS tern procu-

rado dar a seus leitores subsidios

para que se desenvolvam. E neste

numero, fugindo um pouco a nos-

sa composicao geral, que inclui

mate'rias variadas, fizemos uma
edicao de consulta, bastante com-
pleta, sobre um tema amp/o.as/in-

guagens de programacao.

No futuro certamente nao pre-

cisaremos de tantas regras. Pode-

remos programar em nossa lingua-

gem natural, dizendo diretamente

a maquina o que esperamos dela,

uma vez que esta ja tera perfeito

conhecimento e intimidade com a

comp/exa linguagem humana.
Mas enquanto o homem e o

computador nao dividem uma lin-

guagem comum; enquanto este so

compreende suas sequencias de ze-

ros e uns, existem muitas lingua-

gens nas quais podemos progra-

ma'-los. Umas mais vo/tadas a apli-

cacoes comerciais, outras ideais

para calculos cientificos. Algumas
mais utilizadas em computadores
pessoais do que outras. Umas ja

consideradas ultrapassadas e ou-

tras que ainda estao sendo estu-

dadas.

Como a maioria dos usuarios de
micros em nosso pais utiliza o
BASIC, esta linguagem 6 constan-

temente abordada em MS. Agora,

mostramos diversas outras, que
poderao vir a interessar nossos lei-

tores, em funcao das ap/icacoes

especfficas que eles tenham em
mente.

Procuramos apresentar as prin-

cipal's linguagens atraves de peque-

nos artigos que nao tern outras

pretensoes senao introduzi-las aos

leitores. Aquelas que nao foram
apresentadas separadamente cons-

tam do artigo "As linguagens de
programacao". Quanto ao BASIC,
neste numero voce encontrara um
artigo que compara os comandos
desta linguagem em equipamentos

compatfveis com Apple, TRS-80 e

ZX, da Sinclair. Estamos esperan-

do as cartas com a opiniao dos lei-

tores sobre esta edicao. Boa leitura.

(Jtft&x &cuusftor~'
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O sorteado deste mes, que recebera

gratuitamente uma assinatura de urn

ano de MICRO S1STEMAS, 6 Carlos

Roberto Cavalcante, da Parafba.

c RESPOSTA D
Atendemos as soiicitaobes dos ami-

gos Augusto de Souza, de Salvador, e

Jose Wesley Costa Matias, de Fortaleza

(ambos publicados em MICRO SISTE-
MAS n9 15, na Seclo Cartas sob o tf
tulo "SUGESTOES", em que pediam
maior numero de jogos para micros em
MS), estou remetendo urn microprov
grama, que mostro aos meus ami gos

que me pedem para demonstrar o meu
sistema:© Sinclair ZX81 com 16 Kb.
Andrew Fairbairn

S3o Paulo-SP

£ isso mesmo Andrew, gostamos de
ver a sua intenca~o de coiaborar com
a gente, O seu jogo "Viagem aos Cos-

mos" estM sendo examinado par nossa

assessoha e, assim que tivermos uma
resposta, entramos em contato com
voce*, Esperamos que outros leitores si-

gam o seu excelente exemplo.

c MS AGRADECE J
Adquiri recentemente urn micro-

computador DGT-100, mas \a ha" al-

gum tempo venho lendo osexemplares

desta revista, fato que, inclusive, me
ajudou na decisio desta compra.

Quero par aben iza" -Jos pelo trabalho

seYio e consciente desenvolvido por es

ta equipe.

Waldemar J. Folli

VilaVelha-ES

Quero parabeniza'-los pela garra

com que lancaram a MS no mercado, e

por vir mantendo esta 6tima qualida-

de que ja" nos & conhecida.

Ivan C.de Cast f Iho
Itajaf-SC

Cumpre-nos vir apresencade V. Sas.

agradecer a circulacao da materia "As

fabricas de jogos", notadamente pelo

interesse exclusivamente informativo e

imparcial de V. Sas., beneficiando lei-

tores e fabricante s.

Nossos sinceros agradecimemos e

elevados votos de sucesso a sua publi-

cacao.

Micron Eletrdnica Com. Ind. Ltda.

Sao Jos6 dos Campos-SP

Em reconhecimento a grande rapi-

dez no envio das revistas que estavam

em atraso, tenho o prazer de agradecer

a simpa"tica equipe de MICRO SISTE-
MAS para que isto tambe"m sirva de
incenttvo na continuidade de real aten-

cao para com os seus assinantes.

Etelvino C. de S. Junior

Salvador-BA

O motivo pelo qual escrevo esta

carta e para cumprimenti-los pela ex-

plicacSo sobre a linguagem de rndquina

no DGT-100, editado no numero 15
desta revista.

Paulo Henrique Cancado
Curitiba-PR

c MANUAL DO ZX81 }

GJOYSTICK PARA TODOS3
"JOYSTICK", com este tftulo pu-

b/icamos na Secio de Cartas de MI-

CRO StSTEMAS 16 (edicao de Janeiro

de 83), uma carta do leitor Carlos

Eduardo T. de Menezes, do Espfrito

Santo, na qual solidtava •nformacoes

sobre a possibilidade de adquirir urn

par de joystick para o CP$OQ da Pro-

idgica, Recebemos em nossa redacSo
uma amivel carta do ieitor Enrique
Ferri que, entre outras sugestoes, pe-

de-nos para informar ao Carlos Eduar-

do como adaptar o joystick ao seu
equipamento, conforms reproduzimos:

Com respeito a carta do colega Car-

los Menezes, de Cachoeiro de Itapemi-

rim, Espfrito Santo, sugiro procurer q

artigo da revista BYTE, de marco de

1977, onde o artigo "An Inexpensive

Joystick Interface" da
1

todos os deta-

Ihes para ligar um conjunto de joystick

a qualquer microcomputador.

Sendo sua revista pioneira no ramo,

gostaria, dentro de sues diretrizes, que
publicassem um artigo sobre o sistema

UNIX; a linguagem Ada; e ainda sobre

os sistemas de desenvolvimento nos

quais s3o realizados os principals mi-

cros comerciais e industrials de uso

profissional.

Enrique H. H. Ferri

Sao Paulo-SP

Ate Secao de Cartas de MICRO StS-

TEMAS 17 (edicio de fevereiro de83) f

pubficamos sob o titulo "ZX81", car-

ta do Ieitor Amds Moreira de Oliveira,

de Sao Paulo, em que nos pedia infor-

macdes sobre como obter um manual
do ZX81 em Portuguis, Gentilmente,

o Ieitor Carlos Leal, de Santa Catarina,

nos escreveu a seguinte carta:

Gostaria de informar ao Am6s, e a

revista tarnbem, que existe o manual
do ZX81 em Portugues. Ele foi tradu-

zido e editado, acompanhando opcio-

nalmente o micro, pelo importadorda
Sinclair em Lisboa tendo, inclusive, a

mesma capa que o original Ingles.

No entanto, o manual em Ingles e"

muito bem feito e extremamente sim-

ples e dida'tico, de forma que um mi-
nima conhecimento da lingua e um
bom dicionaVio resolvem perfeitamen-

te o problema.

nome e endereco do importador
em Lisboa 6: Laudry Ltda., Rua To-
ma"s da AnunciacSo 53-A, 1300, Lis-

boa, Portugal. Mas cuidadoi Nab peca

para eles Ihe mand arem esse manual
porque, com certeza, o farad esperar

um longo tempo. Infelizmente n3o s3o

de confianca, Tente conseguir algu^m
que Ihe traga diretamente,

Carlos Leal

Floriandpolis-SC

c PARA A SPLICE VIA MS3
Desejo fazer publico meu reconhe-

cimento a firma Splice, fabricante do
xadrez eletr&nico brasileiro "BYTE".
No dia 12 de fevereiro comprei o jogo

e, mesmo faltando um pelo branco
decidi levS-lo, pois era sdbado a noite e

o xadrez era o tiltimo existente na foja.

No dia 18, apos usar durante al-

guns dias um bota"o em substituic3o ao
peSo, enviei uma carta ao fabricante

solicitando informacSo sobre como eu
poderia adquirir a peca faltante. Per-

guntei tamb^m se o aquecimento veri-

ficado no canto do tabuieiro era nor-

mal.

Como resposta, no dia 23 recebi

uma gen til carta do gerente de enge-

nharia da Splice, eng. Paulo Roberto

Freitas de Carvalho, anexando o peSo
branco gratuitamente, explicando que
o aquecimento do suporte 6 normal e

colocandO'Se ao meu dispor para quais-

quer esclarecimentos.

lsto r ale'mde umafim'ssimaatencao,

revela um alto grau de eficiencia e or-

gan izaclo, e um nobre respeito pelo

consumidor.

Portanto, solicit© a gentilezade pu-

blicar esta carta em sua conceituada re-

vista MICRO SISTEMAS.
Juan Jorge Thierer

Slo Paulo-SP

c SUGESTOES J
Uma revista especializada como a

MICRO SISTEMAS era o que estava

faltando para atingir pessoas de cen-

tros menos desenvolvidos em (nforma'-

tica, como o em queeu restdo. Dai' meu
entusiasmo ao me deparar com MS,
apressando-me em transmitir aos se-

nhores minhas impressSes.

Que incluam nas paginas da revista

alguns programas para tazer, como jo-

gos e passatempos, 6 a minhasugestao.

Erinalva Lins C. da Silva

Natal-RN

Mando uma sugestSo: por que voces

nlo colocam cada mes um estudo ou
algumas informacdes sobre as lingua-

gens existentes no mundo da compu-
tacao? Gostaria de escrever mais, mas
nSo teria Iinn as para escrever ludo o
que esta revista merece, pois uma re-

vista de alta competencia deve ser sem-

pre elogiada e falada, Como todos di-

zem, e uma revista Made in Brazil.

Ma>io Gomes da Silva

Sao Paulo SP

NSo § do meu feitio escrever cartas

para revistas, mas MICRO SISTEMAS
tern feito por onde merecer um grande
elogio, tanto quanto a qualidade do
material como tamb£m os assuntos vei-

culados pela mesma. Continuem assim,

pois 6 dis&o que estamos precisando,

sangue novo para tocar tudo neste

pais, que a cada ano tern se atrasado

em relacSo ao resto do mundo. Poten-

cial nds temos, e i• o que se ve com sua

bem estruturada revista.

Gostaria ainda de sugerir que o ca-

derno de micros disponiveis no merca-

do se tornasse um encarte especial tal

qual ja" conhecemos existir em outras

revistas (nSo do ramo), o que ajudaria

bastante ao brasileiro na decisSo para a

escolha de um micro, pessoal ou nSo.

Poder-se-ia at4 incluir perif^ricos em
tal encarte.

Pedro Paulo Luz C. Filho

Brasilia DF

Tenho lido quase todos os numeros
de MICRO SISTEMAS e apesar de ter

gostado da maioria dos artigos, senti

falta de uma maior enfase nos assuntos

que tratam do funcionamento interno

de um microcomputador. Acharia in-

teressante que publicassem matdrias

sobre tecnofogias de fabricacao de cir-

cuitos impressos ou sobre o interior de
imicroprorarssadores mais conhecidos,

como a que foi feita com o 6502, es-

crita por Carlos E. Tarrisseda Fontou-

ra, que achei muito in teressante.

No mais, so tenho a parabenizi-los

por essa revista que se dinamiza a cada

mes.

Eduardo D, de Oliveira

RioClaroSP

Quero parabenizar a equipe de MI-

CRO SISTEMAS pelos dtimos artigos

publicados,

Acho que muitos iniciantes, como
eu, gostariam que nos programas pu-

blicados por MS fossem citadas as ca-

pacidades mmimas de mem6ria RAM
exigidas pelos mesmos. Tambim gosta-

ria que programas da Area de entrete-

nimento para o TK82-C sai'ssem nesla,

que 6 a melhor revista sobre Informa-

tica.

Marcelo S. Ferraz

Campinas-SP

Gostaria de sugerir que voces es

crevessem mais artigos sobre o TK82C,
tais como jogos, jogos education a is,

si stem as comerciais como Conta Ban-

cina, Controle de Estoque etc., ja' que
tenho um TK82^.

Gostaria tamb^m que republicassem

o Curso de BASIC, poisganhei o com-
putador hd pouco e so tenho a revista

do mes de Janeiro de 83.

Marcelo Ris

SSo Paulo-SP

Inicialmente quero parabenizar to

da a equipe pela edicao de Janeiro. Edi-

o5es com jogos, comparacdes entre mi-

cro nacionais, dicas etc. s3o assuntos

que agradam a leitoresde qualquer ati-

vidade profissional.

Gostaria, portanto, de sugerir;

1

.

Criar uma secao mensal para jogos e

micro mercado;
2. Criar uma edicao anual ou semestral

sobre jogos, dando prioridade aos mi-

cros nacionais mais vendidos;

3. Fazer comparacSo direta entre dois

micros (nacionais ou nao) conoorren-

tes no mercado, fornecendo as particu

laridadfisde cada um.
Eloisa Pacheco Lima
SSo Paulo SP

Que tal criarem um artigo especiali-

zado em "macetes de programacao"
para os diversos micros brasiteiros? Um
artigo sobre programacao, com infor-

macoes que os manuals dos equipa-

mentos nlo dao, ouquando comentam,
o fazem de modo incompleto. Um arti-

go aberto aquelas "manias" que cada

equipamento possui com relaclo a sua

linguagem. Surgiu-me entSo uma iddia

para o nome desie artigo: MICRO MA-
CETES.

Tenho certeza de que sera" de gran-

de ajuda aos usuarios e programadores

de micros, pois certos "macetes" le-

vam muito tempo para serem desco-

bertos. Esta era a sugestao. Espero que
daqui por diante ela venha integrar

sempre as pdginas de MICRO SISTE-
MAS. Aprovetto para parabeniza-los

pela brilhante iniciativa do Curso de
Assembler, e deixar as minhas "Micro

Saudacoes" a todos os que leem e fa-

zem MICRO SISTEMAS.

Beno Vicente Schirmer

Hamburgo Velho-RS

Gostaria de cumprimenta*-los pela

edicao desta tio conceituada revista,

e certif ica'-los do grande interesse que a

mesma desperta em nossa comunidade
estudantil {alunos do curso de Tecnd-

logo em Processamento de Dados da
UFPBL

Quero fazer duas sugestoes para

que, na medida do possfvel, sejam ana-

lisadas e enquadradas nos prdximos

numeros da revista: gostaria que voces

fizessem um artigo detalhado sobre

tecnicas e maneiras mais eficientes de

funcionamento, ou at^ como se pro-

cessa o armazenamento de informacdes

medidas em unidades de bytes por po-

legadas, trilhas etc., e tambeYn os vd-

rios tipos e metodos de acesso a essas

informacoes. Isso com relacSo a dis-

cos, fitas, tambor magne"tico e disque-

te.

A outra sugestao e que se viabilize

um curso de linguagem PL/1 adapta-

da para micros.

Carlos Roberto Cavalcante

Jolo Pessoa-PB

Envie suas sugestoes para MICRO
SISTEMAS. Elas serao anotadas em
nossa pauta e procuraremos, na medi-

da do possfvel, viabilizi-las.
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Enxadnsia etoenenie. Luciano Niio de Andraae ;a escreveu
oara os /ornais Correio da Manna e Oala News . e para

a revisia Falos & Foina Luciano e econo'msta. irabaiha

no Wmisterio da Fazend.i e aiuaimenie. escreve wna coiuna
no lornal canoca Ultima Hora lodas as qumlas-leiras

As oomioes e comentanos de Luciano Nilo de Anorade estao

scnore oresenies vn MICRO SISTEMAS loda vez que o
assunlo lor MicroccnDutadores e Xadrez

CHALLENGER 9, uma
excelente compra

A~~l
comercializacao do Sensory

Chess Challenger 9 por 140

d6lares, em Nova lorque, pare-

ce ser no momento e dentre os apare-

Ihos que eu conheco a melhor compra.

Isto, para quern nao quer gastar cente-

nas de dolares com aparelhos mais sofis-

ticados que nem sempre apresentam me-

lhor performance enxadn'stica.

A qualidade do jogo do Challenger 9

e muito boa e pode ser observada no
exemplo que apresentamos nesta coiu-

na. E ainda, quando o confrontamos

com outro aparelho comercializado por

mais do dobro de seu preco, ele nao teve

dificuldades em derroti-lo.

Os comandos do Challenger 9 t§m a

simplicidade caracterfstica dos produtos

da Fidelity. Seu rating (superior a 1700)

e um dado honesto, sem exageros publi-

citirios. Para os adictos, existe como
adicional dois cartuchos (cartridges) de

aberturas a um prepo superior ao do

pr6prio aparelho!

Alem da boa qualidade das respostas

dadas pelo aparelho, destacamos as se-

guintes facilidades operacionais:

- permite retroceder sete pares de joga-

das;

- pensa enquanto aguarda a resposta do
adversa>io;

- informa o que pretende jogar enquan-

to pensa saltando de uma para outra

opcao ate o final;

— anuncia mate de ate sete jogadas e

empates nas modalidades afogado, repe-

tipao de posicaoe 50 jogadas sem trocas.

OPORTUNIDADE PERDIDA

Lars-Ake Schneider, Ml sueco, ao jo-

gar com Miguel Tahl, ex-campeao mun-
dial, na 13a rodada da Olimpfada Mun-

dial de 1982, realizada em Lucerna,

Sufca, deixou escapar a oportunidade de

realizar sua imortal. Ao pousar o rei na

Aim w*ni
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A posicao perdida de Tahl, que seu

adversario, o sueco Schneider, nib sou-

be aproveitar. Jogam as brancas.

casa R 1 C, para evitar empate apos C5C+
e C7B+, repetindo a posicao, Tahl per-

cebeu que errara. So Ihe restou ficar im-

passfvel e esperar. Seu companheiro de

equipe, Gari Kasparov, de pe, atrSs de

Schneider, viu o que se passava. Outros

espectadores tambem viram, mas nin-

guem deu alarme para o sueco. Schnei-

der jogou rotineiramente e perdeu.

Apresentada a posicao ao Challenger 9,

n6 n I've I 4 (torneio), este encontrou a

jogada chave da combinacao ganhadora

em dois minutos e poucos segundos: 1 —

DxPH, demolindo as defesas negra. 1 —
... P4C. Se 7 - ... BxD?, viria 2 - CxB +

R1T;3 - TxT++. Se 7 - DxPCD?;2-
D8T+I BxD; 3 - C6T++. 2 - DxPC Dx
PCD.3-C6T+! R2T;4-C5BTxC.Se4
- ...T3CR; 5 - D5T+R1C; 6 - C7R++

5 - DxT+R3T; 6 - D4B+, seguido de

DxP. Espetacular esta analise do Chal-

lenger 9. Outras subvariantes poderiam

ser questionadas ao micro nesta posigao

rica de variacoes/combinacoes. resul-

tado final seria o mesmo.

O LEITOR ESCREVE

D. C. dos Santos, apaixonado enxa-

drista do Rio, em gratificante carta su-

gere que sejam publicadas, ocasional-

mente, opinioes dos leitores a respeito

de suas experiencias com micros.

Meus aplausos pela ideMa. Passando das

palavras aos fatos, fiz o seguinte resumo

de sua carta, a contragosto, pois o mate-

rial enviado e excelente.

O Sr. Santos tern o micro brasileiro

TK82-C e o programa TKADREZ, espe-

cffico para este micro, com seis nfveis

de forca. Ele declarou ter desistido de
jogar nos ni'veis 5 e 6 em virtude da ex-

trema demora do micro em responder as

jogadas. Quanto aos ni'veis 1, 2 e 3, con-

sidera-os para principiantes. rating do
Sr. Santos e por ele avaliado entre 1800

e 1900, depois de comparar seus resul-

tados com seus adversa>ios do Posto 6,

no bairro carioca de Copacabana. Ele

costuma jogar simultaneas, i. e. enquan-

to joga, le, e tern derrotado o pobre
computador na proporc3o de 5 para 1

.

Ele declara-se ainda satisfeito por

poder jogar com o micro nos dias de

chuva, o que nao Ihe permite enfrentar

seus companheiros do Posto 6. O ponto
fraco, informa-nos o Sr. Santos, parece

ser o das promocoes. So faz dama.
Alem disso, e impossi'vel manter na me-

moria do aparelho o programa apos des-

lig^-lo da corrente.

Finalizando, o Sr. Santos escreve:

"No balanco geral, o programa me agra-

da. Sera de grande valia para ensinar

meus filhos a jogar Xadrez, alem de, vez

por outra, servir-me de passatempo".

E LOJA
MICRO-KIT
rUDO SOBRE MICROCOMPUTAOOR

» CURSOS DE BASIC P/ADULTOS
E CRIANCAS

turmas pequenas Aulas Praticas

com MICRO COMPUTADOR

• CURSO DE VISICALC

• TREINAMENTO DE PESSOAL
PARA EMPRESAS

• CONSULTORIA DE MICRO
COMPUTADOR EM GERAL

• VENDA DE SOFTWARE
APLICATIVO PARA

MICRO COMPUTADOR E DA
LINHA APPLE.

• VENDA DE EQUIPAMENTOS
DIGITUS, PERSONAL BVM,
TK82C, UNITRON APII,

CP 200 E POLYMAX (MAXXI)

» VENDA DE LIVROS E REVISTAS
ESPECIALIZADAS.

VENDA DE DISQUETES, PADDLE
PARA APPLE E PAPEL
P/IMPRESSORAS

Rua Visconde de Piraji, 303 S/Loja

210 - Tels. (021) 2678291 - 247-1339

CEP 22410 - Rio de Janeiro

Rua Visconde de Piraji, 365 sobreioH
209- Ipanema

INFORMATIC SERVICE
NO BRASIL

G.P.D. Processamento de Dados
A Primeira Informatic-Service no
Brasil

A G.P.D. lan^a no Brasil um s€(rvi-

90 inedito em micro informatica.

As perguntas classicas: O que?
Qual?
Como?

S3o soiucionadas de formas perso-

nalizadas atraves do nosso Infor-

mal ic- Service. Tel.: (021)262-8769-

R.J.

Micro Programas (CP/M) Disponiveis

• Emiss&odelaudos radiol6gicoseclinicos

• Cadastro dc clientes

• Hist6rico de clientes

• Acompanhamento de processos

juridi cos
• MarcacSo de consultas
• Reserva em hot6is

• Con t role de unidades mobiliarias

• Controle de esioque
• Administracdo de bibliotecas

• Contabilidade
• Contas a pagar e a receber

G.P.D. Processamento de Dados
Av. 13 de Maio. 47 s/2707 Centro
Rio de Janeiro • Tel.: (021)262 8769

Informatica:

Uma Profissao de Futuro
Dentro de poucos anos.

quem nao souber lidar

com um computador tera

praticamente a mesma difi-

culdade para arranjar um
bom emprego que hoje tern

uma pessoa que nao sabe
ler.

Ter solidos conhecimen-
tos de Informatica ja e uma
exigencia quase'obrigatoria
para os que postulam cargos
executivos em grandes em-
presas. e para os tecnicos e
profissionais liberals, o mi-

crocomputador de uso pes-

soal revela-se a cada dia uma
ferramenta indispensavel ao
bom desempenho do seu tra-

balho. num mercado cres-

centemente sofisticado e

competitive
Todos nos queremos o

melhor para os nossos fi-

lhos. Tambem sabemosque,
para ser bem-sucedido no
mundo de hoje (imagine
amanha...) e preciso estar

muito bem preparado.

DJDflTfl
PROCESSAMENTO DE DADOS,
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E
REPRESENTACOES LTDA.

Rua Dias da Cruz, 453 - Fundos - Meier
Tel.: (02 1 ) 269- 1 796 - Rio de Janeiro - RJ.

O Curso Didata. tradicio-

nal instituicao de ensino de
Informatica. tern turmas es-

peciais para jovens de 1

1

a 14 anos. Os cursos de
BASIC, COBOL, digitacao e

operacao de computado'res
realizam-se pela manna e a

tarde, de maneira a comple-
tar as atividades escolares

normais dos alunos.

Para os adultos, o Curso
Didata oferece uma otima
oportunidade de atualiza-

cao: cursos noturnos e aos
sabados. Em ambos os ca-

sos. as aulas teoricas sao
complementadas pelo trei-

namento pratico em diver-

sos equipamentos.

Nao perca tempo! Na era

da eletronica. os segundos
sao preciosos. Matricule seu
filho hoje mesmo. E venha
voce tambem conhecer o
maravilhoso mundo da In-

formatica.
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Tipos, caractehsticas, vantagens, desvantagens, pontoscomuns, aplicacoeseum resumo
de algumas linguagens de programacao pouco conhecidas no Brasil.

As linguagens de programacao

Tudo o que o computador
faz — ca'lculos, compara-
goes, manipulacao de nu-

meros, caracteres etc. — baseia-se

no reconhecimento, pela maquina,

de dois estados de corrente ele-

trica: ligado ou desligado. Esse

processo e conseguido pela utiliza-

cao de dispositivoseletronicos, ge-

ralmente chamados de portas (ga-

tes), que somente podem estar

abertos ou fechados. A porta

aberta, ou ligada, atribui-se o sig-

nificado de 1,ea fechada, isto e,

desligada, confere-se o valor 0. Co-

mo o microprocessador possui mi-

Ihares dessas portas, e possi'vel

criar unidades maiores de signifi-

cacao pela manipulacao de grupos

dessas unidades basicas.

Esses 1s e 0s sao denominados
di'gitos binarios (donde o nome
bit, do Ingles binary digit) e os

grupos desses di'gitos recebem o
nome de codigo binario. Esse co-

digo e o que se utiliza na lingua-

gem de maquina. Urn numero bi-

nario em linguagem de maquina
representa uma instrucao que o

computador pode reconhecer e

executar. A instrucao representada

por esse numero e determinada pe-

la arquitetura eletronica do micro-

processador : cada um desses dispo-

sitivos (8080,- Z80, 8085, 6502,
6800 etc.) e construido para in-

terpretar esse numero de uma de-

terminada maneira.

OS NI'VEIS DE LINGUAGEM

Se para o computador e facil

entender o codigo binario, para o

homem isso eextremamentedif fcil

e cansativo, uma vez que nao esta-

mos familiarizados com a compli-

cada notacao binaria, de base 2.

Para facilitar a comunicacao ho-

mem-computador, simplificando a

tarefa de programar e tornando

ma is inteligi'veis as respostas da

maquina, procurou-se modificar a

instrucao binaria original de ma-
neira a que cada uma delas fizesse-

mos equivaler uma abreviagao da

palavra que descrevesse a sua fun-

cao. A tal abreviacao chamamos
de mnemonico. Como o computa-

dor e incapaz de entender esse co-

digo simbolico, criou-se o progra-

ma montador (Assembler), desti-

nado a converter os mnemonicos
em linguagem de maquina.

Com o Assembler, as coisas fi-

caram mais faceis, mas, a exemplo
do codigo binario, os programas

ainda eram muito complexos, exi-

gindo do programador um conhe-

cimento profundo do funciona-

mento interno do computador.
Essas linguagens ficaram posterior-

mente conhecidas como de "baixo

ni'vel", por se situarem muito pro-

ximas do n fvel de hardware.

O advento do FORTRAN, na

decada de 50, deu origem a um
outro tipo de linguagens, denomi-

nadas de "alto ni'vel", porestarem
mais proximas da linguagem hu-

mana do que da maquina. Essas

linguagens podem ser compreendi-

das por n6s com muito maior fa-

cilidade, pois seus si'mbolos utili-

zam palavras em Ingles, grupos de
numeros, palavras especiaise nota-

gao matematica padrao.

A exemplo do Assembler, as lin-

guagens de alto ni'vel tern que ser

convertidas em linguagem de ma-

quina para serem executadas pelo

computador. Isso e feito por um
programa especi'fico chamado tra-

dutor, que pode ser tanto um
compilador quanto um interpreta-

dor. Qualquer linguagem de alto

ni'vel pode ser compilada ou in-

terpretada e, dependendo da area

de aplicagao pretendida, elas ten-

dem a ser implementadas mais de

um modo do que de outro.

O compilador pega o programa

e o traduz inteiro para linguagem

de maquina. A partir dai', numa
etapa posterior, essa versao em
linguagem de maquina e executada

pelo computador. Ja o interpreta-

dor pode funcionar de duas manei-

ras: na primeira delas, chamada
forma de ordenacao em "calcula-

tor mode", o interpretador age

sobre o programa executando as

operacoes a medida em que as le,

linha por linha. A outra forma de

ordenacao e aquela em que o in-

terpretador converte as instrugoes

em codigo intermediary (que nao

e o codigo binario) para posterior

execugao.

Tanto os compiladores quanto

os interpretadores tern suas vanta-

gens e desvantagens. Os programas

compilados, por exemplo, nao po-

dem ser executados — e, portanto,

testados — enquanto nao forem

totalmente convertidos para lin-

guagem de maquina. Assim, e mais

difi'cil detectar erros e corrigi-los.

A compilagao tambem consome
um tempo bastante longo eocupa
um espago maior de memoria no

sistema. Em compensacao, os pro-

gramas compilados sao executados

muito mais rapidamente (cerca de

15 vezes) do que os interpretados.

A interacao com o usuario e a

principal vantagem dos programas
interpretados, o que significa que
o programador podeexperimentar
diferentes comandos e instrugoes e

descobrir, quase que imediatamen-

te, se eles funcionam. Algumas lin-

guagens utilizam, ainda, modalida-

des mistas de tradugao, interpre-

tando inicialmente os programas

e posteriormente compilando-os
para execugao.

TIPOS E CARACTERISTICAS

As principals linguagens de alto

ni'vel, como o FORTRAN e o CO-
BOL (e outras que as seguiram, co-

mo o ALGOL, BASIC e PL/1)

apresentam grande portabilidade,

isto e\ seus programas podem ser

executados em qualquer computa-
dor que disponha de um tradutor

para a linguagem em que foram
escritos.

Esse tipo de linguagem diminui

a necessidade de se ter um conhe-
cimento detalhado da maquina em
si, permitindo ao programador es-

crever rotinas capazes de solucio-

nar qualquer problema que ele

possa definir. Tambem reduz o
tempo de programagao e, como

os programas sao escritos de
maneira mais proxima a linguagem

humana, sua documentagao e

compreensao tornam-se melhores.

Dentro dessa categoria incluem-

se as linguagens conversacionais

que, em sua maioria, originaram-se

dos grandes sistemas computacio-

nais de time-sharing (que permi-

tem a varios usuarios executarem
programas concorrentemente num
mesmo computador e interagirem

com os programas durante a sua

execugao). Destinadas ao uso via

terminais, numa base pessoal e di-

reta, essas linguagens (que tern no
BASIC uma de suas principals re-

presentantes) sao altamente intera-

tivas, permitindo ao programador/
usuario receber resposta imediata

aos dados e instrugoes que digita.

Com o passar do tempo, porem,
percebeu-se que certos tipos de
problemas (ou calculos) ocorrem
tao frequentemente nas areas cien-

ti'fica e comercial, que seria util

desenvolver linguagens especi'ficas

para tipos particulares de aplica-

goes: as linguagens orientadas para
problemas.

O usuario, nesse caso, nao pre-

cisa ser um programador, mas sim

um especialista na area de proble-

ma em questao, posto que todos

os processos para resolver esses

problemas encontram-se embuti-

dos na linguagem de programacao.

A linguagem ICES (Integrated Ci-

vil Engineering System), por exem-
plo, foi projetada para solucionar

problemas especfficos de Enge-

nharia Civil. Nela, o engenheiro

tern somente que entrar com cer-

tos tipos de dados para que o pro-

grama faga todos os calculos ne-

cessarios, digamos, a construgao

de um solido muro de concrete
Por serem muito especializadas,

essas linguagens sao pouco flex f-

veis em termos do seu espectro de
aplicagao. Tambem sao muito de-

pendentes da maquina para a qual

foram originalmente desenvolvidas,

o que prejudica a sua portabilida-

de para outros sistemas. Em com-
pensagao, oferecem ao usuario

maior eficiencia de execugao e fa-

cilidade de uso para asaplicagoes

as quais se destinam.

Ha um grande numero de lingua-

gens orientadas para problemas,
mas poucas destinam-se a uso em
computadores pequenosou pessoais.

Uma delas, contudo, estacomegan-

do a aparecer em sistemas pessoais,

sobretudo em aplicagoesdeambito

comercial :o RPG (Report Program
Generator) que, como diz o nome,
tern o seu forte na geracao de rela-

torios.

STRINGS E LISTAS

Outra modalidade de linguagens

sao as orientadas para o processa-

mento de strings e listas, destina

das especif icamente a manipulagao

de dados (sobretudo nao numeri-

cos) onde o comprimento e a es-

trutura alteram-se consideravel-

mente durante o processamento
de um problema. Algumas lin-

guagens desse tipo lidam somente
com strings de caracteres.

Entre as principals aplicagoes

dessas linguagens — que incluem,

entre outras, o LISP e o LOGO -
podemos destacar a recuperacao

de informagoes, comprovagao de
teoremas, processamento de ima-

gens, geragao de pad roes, manipu-
lagao algebrica eanalise lingu Tstica.

As linguagens podem ainda ser

orientadas para uma serie de ou-

tras finalidades, como cn'tica de
dados, confecgao de sistemas ope-

racionaisetc.

Outra caracten'stica importante

a considerar a respeito de uma lin-

guagem e a capacidade que ela

tern, ou nao, de permitir ao usua-

rio codificar seus programas de
forma estruturada.

A estruturagao de um programa
e uma tecnica que tern dupla fina-

lidade. Em primeiro lugar, organi-

za o programa em modulosquese
interrelacionam em tempo de exe-

cugao. Tal caracten'stica permite
maior clareza na codificagao, o

que e muito recomendavel para a

manutengao de sistemas. A segun-

da finalidade e que essa disciplina

na codificagao torna mais rapida a

velocidade de execugao.

Referencias bibliograficas

Para quern deseja ampliar os seus co-

nhecimentos sobre as linguagens de pro-

gramacao (sobretudo as mais recentes), o
prof. Michael Stanton, Coordenador de
Pbs-Graduacao do Departamento de Infor-

m^tica da PUC-RJ, fornece algumas su-

gestSes para leitura:

• LEDGARD - Ada - an Introduction,

Springer-Verlag, 1981;
• KERNIGHAM e RITCHIE - The C

Programming Language, Prentice-Hall,

1978;
• Software — Practice and Experience —

a edicao de abril de 1981 dessa revista

foi dedicada a linguagem EDISON;
• BYTE - a edicao de agosto de 1980

dessa revista reune uma se>ie de artigos

sobre FORTH;
• BYTE — hi diversos artigos sobre a lin-

guagem LOGO na edica"o de agosto de
1982 dessa revista;

WIRTH -Programming in MODULA-2,
Springer-Verlag, 1982;
WIRTH - Programacao Sistemitica,

Campus, 1978;
CLOCKSIN e TARNLUND - Program-
ming in PROLOG, Spring-Verlag, 1981

;

ENNALS - Beginning MICRO-PRO-
LOG, Ellis Horwood-Heinemann, 1983.

A estas, podemos acrescentar:

INTERFACE AGE - essa revista apre-

senta, em sua edicao de junho de 1981,
uma resenha sobre as principais lingua-

gens;

KILOBAUD MICROCOMPUTING -
tambem uma resenha sobre diversas

linguagens, na edicao de fevereiro de
1982;
80 MICROCOMPUTING - na edicao
de julho de 1981 , artigos sobre COBOL
e PILOT, al^m de um artigo geral sobre

outras linguagens.
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AS LINGUAGENS DE PROGRAMACAO

Uma linguagem que permite a

estruturacao e constitui'da por
procedures e contem instrucoes do
tipo DO...WHILE, FOR...TO, CA-
SE etc., alem de muitas vezes per-

mitir a recursividade. A recursivi-

dade e uma t^cnica que permite a

uma sub-rotina chamar a si mesma
sem que o seu estado (status) ante-

rior a chamada seja perdido.

numero de linguagens poss
I'-

ve is de existir e virtualmente infi-

nite De fato, muitas sao as ja de-

senvolvidas, sobretudo em univer-

sidades ou laboratories de pesqui-

sa, utilizando diferentes tecnicas,

visando aplicagSes diversas e com
varia'veis ni'veis de complexidade e

aceitacao por parte da comunida-
de usuaria.

Algumas dessas linguagens sao

bastante poderosas e, embora ain-

da a n fve I de laboratorio, ja estao
chegando ao Brasil, como e o caso
da EDISON e da MODULA 2.

Derivadas do Pascal Concorrente,
e desenvolvidas pelo rnesmo autor
do Pascal, Niklaus Wirtb, essas

linguagens estao sendoaqui imple-

mentadas no Centro de Pesquisas

da Petrobras - CENPES e na
PUC-RJ (que estao desenvolvendo
versoes da EDISON para o Z80 e o
Intel 8086) e na Unicamp (que es-

ta desenvolvendo uma versao da
MODULA 2 para o processador
Intel 8086).

QUALAMELHOR?
Qual a melhor linguagem? A

resposta a essa indagacao vai variar

de acordo com a pessoa a quern se

pergunte. Cada programador ou
fabricante de equipamento vai ar-

gumentar, em bases sol/das, que a

linguagem que ele utiliza e melhor
do que as outras. E dentro de uma
mesma linguagem podem existir

diferentes versoes, frequentemente
destinadas a acomoda'-la as parti-

cularidades do projeto de uma de-

terminada maquina.
A determinacao da melhor lin-

guagem vai depender da aplicacao
que se tenha em vista :e preciso an-

tes definir com clareza o que se

quer fazer para, em seguida, esco-

Iher entre o repertorio de lingua-

gens disponfveis aquela cujas ca-

racten'sticas atendam melhor as
exigencias do trabalho a ser feito.

Nesta edicao, as linguagens de
programacao mais utilizadas sao
tratadas em artigos especi'f icos, de
maior abrangencia. Vamos, a se-

guir, fazer uma descricao sumaria
de algumas linguagens menos co-

nhecidas no Brasil.

[^
Uj^Jr^Jr^zm

i FORTH

tMSv-^—/c^So^J

Originalmente desenvolvida
para controle de processo (foi

criada pelo astronomo Charles

H. More para controlar o seu
telesc6pio no Observat6rio de
Kitts Peak, EUA), a linguagem
FORTH tern conseguido des-

pertar o entusiasmo de mu/tos
programadores, apesar de sua
estrutura pouco usual e da di-

ficuldade que enfrentam os
que desejam aprende-la (os

seus calculos, por exemplo,
sao feitos em Notacao Po-

lonesa Invertida).

Ela £ as vezes chamada de
"linguagem inacabada" por-

que da ao programador uma li-

berdade quase infinita de criar

novas palavras (termo este

que, em FORTH, tern urn sig-

nificado similar ao de funcao).

As palavras novas sao defini-

das a partir das velhas, o que
reduz muito o custo e o tra-

balho das sub-rotinas. Escre-

ver um novo programa tam-
b£m e" facil e rapido.. em
FORTH porque, junto com o
sistema, vem todo o trabalho

que ja" se fez, como se ele

sempre houvesse feito parte da
linguagem.

Em FORTH, a maioria das
operacoes se comunica pela

utilizacao de pilhas (a seccao

da mem6ria onde armazena-
mos os numeros na chamada
ordem last-in-first-out, ou seja,

os ultimos a entrarem serao
os primeiros a sai'rem). Todas
as linguagens utilizam a pilha,

mas sua operacao e geralmen-
te incorporada a pr6pria lin-

guagem. Isso nao ocorre em
FORTH, onde o programador
controla a pilha diretamente.

Os Ccilculos matematicos
nao sao o forte dessa lingua-

gem, mas e(a contorna essa

dificuldade atravds da possibi-

lidade de ligar-se a sub-roti-

nas em outras linguagens para

efetuar o calculo pesado.

FORTH e uma linguagem
estruturada que nao tern GO-
TOs ou labels para declara-

coes. Enquanto a maioria das

linguagens de programacao

produz ou um oodigo de ma-
quina para execucao direta pe-

la UCP (FORTRAN e PL/M,
por exemplo) ou um c6digo
interpretador (BASIC, Pascal e

LISP), FORTH produz um oo-

digo modulado. Isso significa

que os programas em FORTH
sao construi'dos a partir de
u'mas poucas sub-rotinas inter-

conectadas por uma seVie de
CALLs para executar a tarefa

maior. Esta entidade, por sua

vez, e chamada por uma
rotina maior e conectada a ou-
tras para formar uma entidade

ainda maior. A moduJacao nao
e uma exclusividade de
FORTH, mas e somente nessa

linguagem que todas as versoes

utilizam-na normalmente.

Por ser uma linguagem in-

terpretada, posteriormente
compilada em c6digo de ma-
quina, FORTH e muito mais
rSpida (cerca de 10 vezes) que
o BASIC e exige pouco espaco
de mem6ria. Alem disso, e" de
baixo custo: ha versoes para

praticamente todos os micro-

computadores e mesmo as ver-

soes destinadas a aplicacoes

comerciais sao baratas e ofere-

cem uma serie de facil idades.

^^=^==^7=^!g]b
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O COBOL tornou-se a lin-

guagem comercial padrao por-

que as agendas governamen-
tais dos Estados Unidos assim
o exigiram na d£cada de 80.

Agora, o Departamento de De-
fesa norte-americano decidiu

que precisa de uma nova lin-

guagem para coordenar as suas

necessidades de aplicacao no
Exercito, na Marinhae na For-

ca Aerea.

processo de desenvolvi-

mento dessa nova linguagem

comecou em 1975 com a sol i-

citacao de sugestoes as tres Ar-

mas, a industria e a comunida-
de academica. Paralelamente a

isso, empreendeu-se um exaus-

tivo estudo das linguagens

existentes para determinar se

alguma delas atenderia as es-

pecificacoes exigidas por essa

linguagem. Recomendou-se
que o Pascal, o ALGOL 68 ou
o PL/1 fosse utilizado como o
ponto de partida do projeto.

Pascal foi o escolhido e a nova
linguagem foi desenvolvida a

partir dele. Desde entao, a lin-

guagem Ada tern sido subme-
tida a uma variedade de testes

e tem-se desenvolvido compila-
dores para diversos sistemas de
grande porte.

nome Ada 6 uma home-
nagem a primeira programado-
ra de computador, Lady Ada
Augusta Byron, Condessa Lo-
velace, filha do poeta Lord
Byron.

Dr. Kenneth Bowles, \\-

der do projeto que desenvol-

veu o Pascal UCSD, deixou a

Universidade da Calif6rnia pa-

ra implementar a Ada em al-

guns microcomputadores
avancados que utilizam os mi-

croprocessadores da Western
Digital e o chip Motorola
68000. Outras versoes deverao
surgir. Esse tipo de suporte,

aliado ao fato de que a Ada se-

ra" de uso obrigat6rio pelo De-
partamento de Defesa e todos
os seus contratados por volta

de 1985, indicam que essa lin-

guagem desempenharci um im-

portante papel no futuro.

Ada parece com o Pascal.

Ela tern uma parte declara-

tiva e outra de diretivas ope-
racionais. Exige muita digita-

cao porque todos os identif ica-

dores tern que ser declarados e
os seus atributos especif icados.

As duas principals estruturas

de controle sao as declaracoes

condicionais (que selecionam
acoes alternativas) e declara-

coes de loop (que especif i-

cam a repeticao deumaacao).

Ada utiliza muitos tipos de
funcoes e subprogramas deno-
minados procedures. Alem dis-

so, tern dois tipos de m6dulos
chamados packages e tasks.

Os packages sao utilizados

para definir colecoes de recur-

sos logicamente relacionados

para uso em computacao.

Tasks sao jobs separados que
sao executados ao mesmo tem-
po, tanto num ambiente de
time-sharing como num siste-

ma de processamento distri-

bui'do. O termo coletivo para
isso 6 multitasking, e Ada foi

projetada para estabelecer e

executar esses jobs como parte

do programa. Coisassemelhan-
tes podem ser feitas pelo Pas-

cal, C e PL/1 , mas Ada 6 a pri-

meira linguagem criada para

gerenciar ascomplexasativida-
des computacionais que utili-

zam multiplos processadores e

recursos de mem6ria quase ili-

mitados.

• CURSOS DE BASICCOM
CERTIFICADO

Aulas praticas com TK, Unitron

AP II, Micro-Engenho e Prolo-

gica - 2 alunos por computador.

• CONTAS A PAGAR
E outros sistemas p/pronta en-

trega.

SALAO DE INFORMATICA
DE QUEBEC

Participe da maior mostra de In-

formatica do Canada.

Total de 7 dias, incluindo Nova
Yorque, com assistencia de pro-

fissionais brasileiros.

Procure a Interface para maio-

res informacoes.

INTERFACE
Sistemas e Computadores Ltda.

Rua Bolivia. 315— Tel: (0242) 43-7201

Petrdpolis — RJ — CEP 25600

CURSOS DE ESPEOALIZACAO
PROFISSIONAL
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MICROCOMPUTADORES I

MICROPROCE! c l

SOFTWARE
BASIC

ASSEMBLER

HARDWARE
INTERFACES DO 8080/85

MICROPROCESSADOR Z-80
MICROPROCESSADORES 8080/85

L0GICA DIGITAL I e II

AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

^» TELEPROCESSAMENTO«
TELEPROCESSAMENTO I - HARDWARE
TELEPROCESSAMENTO II - SOFTWARE
MMMB BANANA SSMMBH

MICROCOMPUTADOR PARA
DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE E HARDWARE
REVENDEDOR AUTORIZADOI AULAS PRATICAS COM ^H

MICROCOMPUTADORES NACIONAIS
KITS E LABORAT0RIOS DE
ELETR0NICA DIGITAL

TURMAS COM 20 ALUNOS«
CURSOS FECHADOS PARA EMPRESAS

|AV. PRESIDENTE VARGAS 590/ GR. 217

RIO DE JANEIRO Tel. (021) 233-5239
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Desenvolvida pela Universi-

dade de Sao Francisco, a PI-

LOT — Programmed Inquiry,

Learning Or Teaching foi a pri-

meira linguagem dedicada a

instrucao assistida por compu-
tador, tendo sido implementa-
da nos mais diferentescompu-
tadores, dos de maior porte ao
mais simples dos micros. Essa

linguagem interativa permite
que uma pessoa sem conheci-

mentos previos de computacao
possa desenvolver e testar pro-

gramas conversacionais para o
ensino, uma vez que a sua es-

trutura e sintaxe sao faceis de
explicar a urn estudante.

Com o auxflio da PILOT o
professor pode fomecer ao

aluno um trecho de leitura,

dar-lhe tempo para estud£-lo e,

em seguida, formular questoes
de multipla escolha sobre o as-

sunto. programa podeanali-
sar a resposta e fornecer con-
selhos ou comentcirios basea-

dos nessa resposta. compu-
tador tambem pode introduzir

um problema de matematicae
mostrar a solucao passo a pas-

so ou, ainda, dar ao estudante
a oportunidade de descobrir a

resposta em quantos passos ele

quiser, auxiliado por dicas do
computador.

As instrucoes do PILOT di-

videm-se nas seguintes catego-

rias:

1. Instrucoes de nucleo (co-

re instructions) — Essas fun-

goes bcisicas sao instrucoes de
uma unica letra e se consti-

tuem em padrao para todas as

versoes do PILOT. Gracas a

isso, os programas sao porti-

veis de uma maquina para a

outra. Essas instrucoes sao:

TYPE ( nc ui Y: e N:) U USE

ACCEPT E END

HATCH C COHPUTE

JUHP R REHARK

Ha tambem instrucoes mul-
tipalavra denominadas Key-
words, que foram acrescenta-

das a PILOT para aplicacoes

especi'ficas e que nao constam
de todas as versoes.

2. Instrucoes de cursor e vi'-

deo para determinar onde o
texto vai aparecer na tela.

3. Instrucoes que estabele-

cem vaYios tipos de parametros
relacionados com o computa-
dor, tais como portas de sai'da,

velocidade de exibicao ou lo-

calizacoes de mem6ria.
4. Instrucoes do sistema de

arquivo, relacionadas ao arma-

zenamento e recuperacao de
programas e dados.

p\JF^r=^F^5I
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Linguagem de pesquisa so-

bre a Inteligencia Artificial,

LISP - LISt Processing base-

ou-se no trabalho de John
McCarthy sobre linguagens

nao numericas de computado-
res, publicado em 1960. Foi

implementada no MIT — Mas-
sachussets Institute of Techno-
logy e esta" descrita no "LISP
1.5 Programmer's Manual".

LISP 6 uma linguagem nao-
matemcitica, composta de pala-

vras, como qualquer h'ngua hu-

mana. Em LISP ha" dois tipos

de palavras: atomos e listas. Os
atomos sao a entidade basica

dessa linguagem. Qualquer
combinacao de caracteres do
alfabeto com qualquer um dos

dez dfgitos (de a 9) 6 um
atomo desde que comece por
uma letra. A lista e o segun-

do tipo de palavra em LISP,

e e construi'da a partir de Ato-

mos e de outras listas. Uma
lista consiste de um parentese

esquerdo seguido por qualquer
numero de atomos e listas e

terminando com o parentese

direito.

Quando uma lista e" forma-
da, as celulas de armazena-
mento necessariassaotiradasde

uma lista de celulas disppnf-

veis denominada lista de arma-
zenamento livre. Em LISP,uma
sub-rotina pode ser considera-

da como uma ferramenta que
define a funcao num sentido
matematico, isto e, mapeia
conjuntos de valores de entra-

da em conjuntos de valores de
sai'da. Em LISP, essa funcao e

expressa numa notacao que
apresenta a sua natureza fun-

cional mais explicitamente do
que normalmente e" feito como
uma sequencia de instrucoes.

Varias expressoes em LISP in-

cluem expressoes condicionais,

que testam condicoes e opera-

coes, de acordo com o resulta-

do do teste.

A linguagem tern funcoes
variaVeis e operadores aritm^ti-

cos, mas parece estranha aos
programadores de BASIC por-

que todas as operacoes aritme-

ticas sao em Notacao Polonesa
Invertida. Uma sentenca de
LISP parece com uma lista,

mas carrega significado e e\ na
verdade, um pequeno progra-

ma. Todas as funcoes LISP
tern um valor unico e um pro-

grama que consiste de funcoes
aplicadas aos argumentos. A
linguagem LISP tern muitas
funcoes embutidas, e o progra-
mador pode criar funcoes a

vontade.

^y
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APL (A Programming Lan-

guage) foi desenvolvido nos

EUA por Kenneth Iverson e

utilizado pela primeira vez

num computador IBM em
1960. Linguagem orientada

para computacao — ao mesmo
tempo em que apresenta carac-

ten'sticas de solucao de pro-

blemas e de uso conversacio-

nal — o APL revelou-se tao cla-

ro e conciso que a IBM decidiu

utiliz^-lo em toda a sua se>ie

360.

Desde entao, o APL tern si-

do usado em computadores
grandes, notadamente em am-

bientes time-sharing. Agora,

com a possibilidade de trans-

portc»-lo para sistemas peque-

nos mas poderosos, como o

TRS-80 e o Apple, cresce

bastante o numero de pessoas

que poderao ter acesso a essa'

poderosa linguagem de uso

geral.

Por ser uma linguagem in-

terpretada, o APL tern o que
se chama de modo de execu-

cao imediato, isto 6, pode-se

digitar expressoes e alcangar

um resultado sem ter que es-

crever o programa inteiro, ao
contrario de outras linguagens

em que primeiro e necessa>io

passar por uma procedure para

reservar a"rea de mem6ria, defi-

nir tipos de dados e coisas des-

se tipo.

Seus operadores executam
acoes que requereriam dezenas

de declaracoes em outras lin-

guagens, o que permite ao ini-

ciante programar funcoes sim-

ples, literalmente em minutos,

sem a necessidade de conhecer

o funcionamento interno dos

computadores e outras coisas

relativas aos dispositivos de ar-

mazenamento, exigencias de
mem6ria etc.

poder do APL baseia-se

na utilizacao de matrizes como
estruturas de dados e um con-

junto de operadores de invej2-

vel extensao para manipulci-las.

Todos os operadores que agem
sobre escalares existem tanto

no modo simples como no
dual. Por exemplo, o operador

que produz o maior de dois va-

lores — se aplicado a um valor

unico — retorna o menor no
inteiro que e" maior do que ou

igual aoargumento.

Ha um operador que produz
o fatorial de um argumento
unico ou o coeficiente bino-

mial de dois argumentos. Ou-
tro operador funciona como
gerador de numeros aleat6rios.

Todos os operadores aplicam-

se as matrizes sem mudanca,
desde que as dimensoes sejam

compati'veis.

pUT^^^^yF^5)|
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PL/1 — Programming Lan-
guage One 6 uma linguagem
polivalente projetada para so-

lucionar aplicacoes tanto co-

merciais quanto cienti'ficas.

Ela incorpora as vantagens tan-

to do FORTRAN quanto- do
COBOL. £ similar ao FOR-
TRAN por suas declaracoes
simples e concisas e ao CO-
BOL por sua habilidade de ma-
nipular arquivos agrupados e

facilmente incluir e extrair re-

gistrosde arquivos.

Utiliza blocos b^sicos de
construcao denominados pro-
cedures (grupos de instrucoes

que realizam uma determinada

funcao). As procedures rara-

mente utilizadas podem ser

mantidas em dispositivos auxi-

liares de armazenamento e

chamadas para a mem6ria
principal somente quando ne-

cessario (sao os chamados
over/ays. Uma procedure po-
de estar contida em outra.

PL/1 pode manipular ca-

deias de dados, que podem
consistir tanto em cadeias de
caracteres alfanumericos quan-
to em cadeias de bits. Essa ca-

racten'stica 6 importante. Sem
ela, os programadores teriam

que utilizar linguagens Assem-
bler para tais problemas. Com
o PL/1 o programador pode
tambem descrever os dados em
termos de matrizes e estrutu-

ras. As primeiras constituem-se
numa colecao de dados do
mesmo tipo e com caracterfsti-

cas similares, enquanto que as

segundas contem caracteres

misturados com campos de da-

dos de diferentes tamanhos.

PL/1 tambem utiliza labels, o
que Ihe permite adaptar-se a

qualquer m'vel de detalhe e

legibilidade.

PL/M 6 uma versao abre-

viada do PL/1, projetada para

sistemas baseados em micro-

computador, de limitada po-

tencia e capacidade de mem6-
ria. Foi desenvolvida inicial-

mente para a Intel Corp., co-

mo linguagem exclusiva para

os seus dispositivos 8080 e

seus sucessores. Foi rapida-

mente seguida por outras va-

riacoes, incluindo a MPL e a

PL/W, para o Motorola 6800,
a SMPL, para as series IMP e as

familias 89000, da National
Semiconductor, a PLuS, para

o Signetic 2650, e a PL/Z,
para os microprocessadores
Z-8, Z-80 e Z-8000, da Zilog.

H£ ainda uma versao brasilei-

ra dessa linguagem, a LPS, de-

senvolvida pela Cobra.
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AS LINGUAGENS DE PROGRAMAQAO

CO
Projetada nos Laborat6rios

Bell, EUA, para operar sobre o

poderoso sistema operacional

UNIX, C e uma linguagem es-

truturada, com alguma seme-
Ihanga com o Pascal. Este, no
entanto, utiliza tanto funcoes
quanto procedures, ao passo

que a Linguagem C alcanca a

modularidade somente atraves

do uso de funcoes. Elaconstr6i

toda a estrutura do programa
atraves do uso de funcoes, a

ponto de nao ter as declara-

goes PRINT ou READ e a en-

trada e a saida tambem sao

feitas atraves do uso de fun-

coes. Tern IF-THEN-ELSE,

CDCTIPUTER
CEnTER

Microcomputadores

Software

Calculadoras

Assistencia Tecnica

ao usuario

Cursos

Rua Lopes Trovao, 134 sbl

247 - Center V • Icarai •

NiterolRJTel.: 7140112-
CEP. 24220

WHILE LOOPS variaveis glo-

bais e locais e tipos de dados
(data 'types), ponteiros e ma-
trizes. A exemplo do Pascal,

pode substituir declaragoes

simples por declaracoes com-
postas para promover o fluxo

do programa.

C e uma linguagem com-
pilada na qual os programas

sao compostos com o auxi'lio

de um editor e, a seguir, com-
pilados em versoes de c6di-

go de maquina para serem exe-

cutados. Essa linguagem nao
tern estrutura pr6pria de E/S,

utilizando a E/S de qualquer

sistema operacional no qual es-

tiver implementada.
Um programa C 6 um con-

junto de funcoes. A habilida-

de do programador para criar

suas pr6prias funcoes de acor-

do com as suas necessidades

fazem de C uma linguagem de
incomum flexibilidade. Nao h3

linhas numeradas em C. pro-

grama comeca com o nome da

funcao, seguido de um colche-

te para comegar a definigao

da funcao. Esta definigao con-

siste de declaracoes compostas
entre dois colchetes. As decla-

racoes sao encadeadas em
qualquer ni'vel requerido e tra-

tadas como instrucoes simples.

H£ bibliotecas de funcoes-pa-

drao, funcoes essas previamen-

te definidas pelo usuario. To-

das elas podem ser chamadas
para uso no programa. Pode
haver variciveis tanto globais

como locais, podendo ainda

haver argumentos para as fun-

goes. Ha tambem expressoes

que podem ser utilizadas para

calcular e armazenar dados. C
pode chamar rotinas em lin-

guagem de maquina, bem co-

mo qualquer das bibliotecas de
fungoes especi'ficas ou padro-

nizadas.

Apesar de haver sido criada

para o sistema operacional

UNIX, a linguagem C foi

transportada para rodar em
outros sistemas operacionais,

tais como o CP/M e sistemas

similares ao UNIX.

PROLOG (PROgramming in

LOGic) e uma linguagem de
programacao especialmente

voltada para a manipulagab do
conhecimento. programa
PROLOG consiste numa serie

de fatos sobre determinado as-

sunto, com base nos quais o

sistema tentara responder as

perguntas que Ihe faremos.

Esses fatos sao expressosde

maneira bastante concisa.

fato, por exemplo, deque Joao
e o pai de Jose, sera expresso

pelo seguinte programa on-line

PROLOG:

pa I
( j oao .jose) .

A relagao, pai, aparece pri-

meiro, seguida pelos argumen-

tos (entre parenteses) aos quais

a relagao se aplica. Como re-

gra, o sujeito da relagao e o

primeiro argumento, enquanto
que o objeto e o segundo argu-

mento.

Essa estrutura de dados e

denominada termo, e cada ter-

mo pode ter qualquer numero
de argumentos.
A concisao da linguagem

PROLOG tambem se manifes-

ta na forma como sao feitas as

assergoes (nas quais informa-

mos os fatos ao sistema) e as

questoes (nas quais fazemos
perguntas sobre os fatos infor-

mados), que e basicamente a

mesma. A unica diferenga e

que a assergao sempre termina

em ponto, enquanto que a

questao termina em interroga-

gao. Se, por exemplo, quere-

mos saber se Joao e o pai de

Jose, perguntamos:

pai
( joao, jose) ?

Podemos ainda fazer per-

guntas mais complexas, tais

como quern e o pai de Jose:

pai (Squem, jose)

?

"%" que antecede "quern"
e uma variavel. Quando uma
pergunta contem uma varia-

vel, PROLOG tenta atribuir

um valor correto a essa varia-

vel:

pai (iquem, jose) ?

fcquem - joao

Se nao conseguir encontrar

o valor da variavel, o sistema

responde "nao".

A exemplo da maioria das

linguagens, nao importa o no-

me que se de a variavel, se
"% quern" ou "%x". Agrande
diferenga, contudo, e que em
PROLOG a extensao da varia-

vel limita-se a declaragao na

qual ela aparece. Se o mesmo
nome de variavel aparecer em
duas declaragoes diferentes,

nao havera nenhuma ligacao

entre elas, sendo ambas trata-

das como variaveis diferentes.

DEDUQOES

PROLOG pode tambem fa-

zer dedugoes em cima dos fa-

tos que recebe. Presumamos
que fizemos duas assergoes, in-

formando, respectivamente,

que Mario e o pai de Joao e

que este, por sua vez, e o pai

de Jose':

pai (mar i o
,
joao)

.

pa i (joao, jose)

.

A parti r dessas assergoes,

podemos deduzir que Mario e

avo de Jose. PROLOG tam-

bem pode fazer essa dedugao
se Ihe ensinarmos que o avo

e o pai do pai, fato esse ex-

presso na seguinte clausula:

av6(*x,Sz) * pai Ux.Sy) , pa i (*y ,%z)

.

onde 4- significa que "e inferi-

do por" ou "e' verdadeiro se".

termo a esquerda da «- e

verdadeiro se os termos a di-

reita da «- sao verdadeiros.

termo a esquerda £ cha-
mado de meta (goal) e os ter-

mos a direita sao denominados

sub-metas (subgoals). goal

sera verdadeiro se os subgoals

forem verdadeiros. A meta
tambem e conhecida como o
termo -objeto (head term) da

declaracao.

Observemos que foram utili-

zadas variaveis na clausula para

formular uma declaracao geral

sobre o que significa para al-

guem ser avo de outra pessoa.

PROLOG pode utilizar essa

declaragao geral para respon-

der a perguntas especi'ficas co-

mo, por exemplo, se Mario e

avo de Jose':

avo ( mar i o, jose) ?

PROLOG tentara responder

colocando "%x = mario" e "%z
= jose" na definigao de avo:

avolmar i o, jose) *

pai (mariojy) ,pai (ty.jose) .

Aqui e afirmado que Mario

e o avo de Jose' se Mario for

pai de uma pessoa que e pai

de Jose. Pelas duas primeiras

assergoes, PROLOG sabe que
Mario e o pai de Joao e que
Joao e o pai de Jose. Por isso,

PROLOG responde com um
"sim".

Se pedirmos a PROLOG pa-

ra descobrir duas pessoas em
que uma seja avo de outra:

av6(U,*z)?

PROLOG responded:

%x - mario, %z » Jose

COMO FUNCIONA

PROLOG tenta, basicamen-

te, solucionar as metas da es-

querda para a direita. Para

uma dada meta, PROLOG ten-

ta descobrir a declaragao cujo

primeiro termo (o unico termo
numa assergao; o termo a es-

querda da «- numa clausula)

pode ser feito para igualar a

meta.

Ele tenta, entao, solucionar

as sub-metas dessa declaracao.

Se a declaragao for uma as-

sergao, naturalmente nao ha-

vera sub-metas. Se as sub-me-

tas puderem ser solucionadas,

PROLOG parte para a proxi-

ma meta.
Se uma das sub-metas nao

puder ser resolvida, PROLOG
volta e tenta encontrar uma
outra declaragao cujo termo-
objeto iguale a meta. Se, apos
examinar todas as declaragoes,

nao for possivel encontrar ne-

nhuma que iguale a meta pro-

curada, PROLOG conclui en-

tao que nao pode solucionar

essa meta.

Isso nao significa, no entan-

to, que nao ha solugao para a

pergunta original. Se a meta
sobre a qual PROLOG estiver

trabalhando for realmente

uma sub-meta de uma das

metas originais, pode haver

uma solugao alternativa da me-
ta original que nao envolva a

meta fracassada. PROLOG vai

procurar ainda mais e tentar

descobrir uma solugao alterna-

tiva. Ele so desiste quando nao
consegue encontrar solugao al-

guma para qualquer das metas
originais.

Ao contra'rio do que ocorre

com as linguagens orientadas

para procedimentos, em PRO-
LOG pode-se determinar se

uma declaragao e verdadeira

pelo exame somente da pro-

pria declaragao. Uma declara-

gao num programa PROLOG
corresponde a uma sub-rotina

inteira numa linguagem con-

vencional de programacao. As-

sim, os programas PROLOG
sao extremamente modulares.

Cada declaragao em PRO-
LOG apresenta um fato, e nao
interessa a ordem na qual In-

formamos os fatos a PROLOG.
Isso significa que podemos au-

mentar a potencia de um pro-

grama pela simples adigao de
novas declaragoes e, na maio-

ria dos casos, nem e necessa-

rio modificar as declaragoes

que ja se encontram no sistema.

Pesquisa e texto: Ricardo Inojosa

16 MICRO SISTEMAS, abril 83 MICRO SISTEMAS, abril 83 17



_jmercial e tecnica
em computaqao Itda.

Distnbuidor exclusivo dos produtos

MEMOREX
> Diskettes (8')

• Mini Diskettes (5 1/4")

» Fitas Magneticas

» Discos Magneticos

• Fitas Impressoras

• Recuperacao e Manuten-

cao de Discos Magneticos

• K-7 Digital

Rua Jose Antonio Coelho. 824 -

Sao Paulo - SP
Tel f7Ll437/$49.26$J 549.2652

Rua Horenao de Abreu. 681 - conj.

902 Ribeirao Preto SP
Tel.: 1016) 625.9256 636.5866

Rua Monte Azul. 339 - Campinas SP
Tel.: (01 921 52.5226

*&*t$$^
%&£&&«*
Y&>

?SS^.$>*'

CP-500
Microprocessador
V-80.Mem6ria48K.
Video de 12". Cassete,
178 KB em disco.

lnterfaceRS232C.
Impressora 80/132 Col.

Tudo o que voce precisa saber, para ter

nas maos o universo dos computadores,
esta no "Digit-Hair da Garson.
Os microcomputadores garantem uma
administracao ligeira e ef iciente.

Voce f ica sabendo sobre seu estoque,
contabilidade, folhas de pagamento,
creditos, debitos e ate jogos elefronicos.

Enf im. tudo para dinamisar a sua vida

edesuaempresa.
Nos cursos — BASIC— nossos
tecnicos especializados orientarao em
todas as utilidades e uso de cada micro.

HP— 85.
Video de 5".

Impressora Termica 32
col.Fitamagnetica.
16/32 Kmemdria.
Linguagem BASIC.

MICROENGENHO
Microprocessador 6502.

Compativel c/Appie. Video

a cores. Mem6ria 16/48 K.

Disk 51/40UK7.
Recursos sonoros.

COMPUTADORES
€ NAGAftSON
• Todas as m areas e modelos
em pronta entrega.

• A prazo em ate 24 meses
sem entrad a ou leasing.

Garson

»*^

DGT-100
Compativel com TRS-80.

Microprocessador Z-80 c/2,5MHZ. Duas
Interfaces para(K7) cassete. 16/48K

mem6ria.Sistema modular.

digit-hall Rua Uruguaiana, 5

Shopping Center Rio Sul (Aberta as 22 horas)

O MICRO SOB MEDIDA

CompuShop
Rua Dr. Mario Ferraz. 37 CEP 01453 Sao Paulo SP

Telefones: 1011) 210-0187/212-9004
TELEX 1011) 36611 BYTE BR

Esiacionamemo Propno
Aberta de Segunda a Sexia, das 9 as 7 horas.

e aos Sabados das 9 as 2 horas

m



Veja como funciona o estado E3, de acordo com os diferentes

ciclos de maquina, e como saofeitas as interrupcoes no microprocessador.

estado E3 e as interrupcoes

N~]o
numero passado exami-

namos com bastante deta-

Ihe o que ocorre nos esta-

dos E1, E2e, com especial atencao,

Ew. Vejamos agora o que acon-

tece no estado E3.

Basicamente, e neste estado que

ocorre qualquer transferencia de

informacao de/para a UCP, uma
vez que o endereco do dispositivo

externo (memoria ou periferico) ja

esta disponi'vel na via de endere-

cos. Se o tipo de ciclo de maquina
for urn FETCH, a informacao se-

ra' tratada como uma instrucao;

caso contrario, o sera como um
dado.
Em primeiro lugar, vamosobser-

var o que ocorre quando a infor-

macao e uma entrada para o mi-

croprocessador. Vimos que, com a

subida de 2 no estado E2, a in-

formacao de Status some da barra

de dados do micro. A partir deste

momento, a via de dados estara

disponi'vel para a informacao ne-

cessaria ao ciclo de maquina, de-

vendo a mesma estar disponi'vel

para a UCP antes da subida de

2 no estado E3.

Com a subida deste sinal, o da-

do devera ficar disponi'vel durante

todo o tempo restante do estado

E3. A partir do momento em que
a informacao de Status some da

via de dados (subida de 2 em E2)

a UCP coloca o pino DBIN em um
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estado alto, de forma a indicar que
pode ser iniciada a transferencia

de informacao do mundo exterior

para o micro.

Este pino permanecera neste ni'-

vel ate a ocorrencia de 2 no esta-

do E3. Observem que, apesar de

nao mencionado, podem ocorrer

estados Ew entre E2 e E3. No
entanto, o sinal em DBIN perma-

necera alto.

Esta brincadeira se repetira para

todos os ciclos FETCH, leitura de

memoria/periferico e leitura de pi-

Iha. Na figura 1 vemoso diagrama

de estado desta operacao.

DO-07

r

Figura 1 torna-se disponi'vel para informacSo e DBIN
sobe a vi son do o exterior que pode ser iniciada

(D O endereco do dispositivo de memdria/pe- a operacSo de entrada.

rifdrico 4 colocado na via de enderecos. Q) Os dados terSo que estar na via ate" no ma"-

® O Status identified o ciclo de mdquina co- ximo o infcio da subida de 2 em E3.

mo um ciclo de leitura. ® O dado e" transferido para o interior do

Com a subida de 2 em E2, a via de dados microprocessador.

No caso de sai'da de dados da
UCP, as coisas se processam de
forma mais simples. Assim que so-

me o Status da linha de dados, a

informacao de sai'da e" colocada na
via de dados. Durante 1 do esta-

do E3, o micro coloca o pino WR
no estado baixo (lembre-se que
seu estado ativo e' o baixo), de for-

ma a indicar uma operacao de sai'-

da. Tanto o sinal WR como a in-

formacao contida na via de dados
permanecem ativos durante todo o
resto do ciclo de maquina. Notem
ainda que se ocorrer um estado
Ew entre E2 e E3 a operacao nao
se completara, pois WR so baixa
ao entrar-se no estado E3. A figura

2 mostra como ocorrem estas ope-
racoes.

Quanto aos estados E4 e E5,
nao vamos comenta'-los por conte-
rem apenas operacoes internas a

UCP, que ja falamos em numeros
anteriores..

Bom, ate agora deu para levar o
nosso papo com certa tranquilida-

de. Mas a partir deste momento
pediria uma atencao um pouqui-
nho maior, pois vou entrar num
assunto meio "cabeludo": sao as

tais interrupcoes.

Mas afinal, o que elas sao? Veja,
voce esta sentado na sua cadeira

"futucando" o seu micro, por
exemplo, jogando Invaders. pro-

grama consiste basicamente na
descida dos invasores para "tomar"
a sua cidadela. Voce deve bater as

teclas <-, -*, tamb^m a de espaco,
para, respectivamente, mover-se a

esquerda, direita e para atirar nos
invasores.

Pois entao, quando voce bate
nestas teclas, voce esta provocan-
do uma interrupcao no programa
principal, que consta da descida
dos invasores, para que seja reali-

zada uma operacao corresponden-
te a tecla apertada. Realizada a

operacao, o controle retorna ao
programa principal.

No BASIC voce faz isto com a
instrucao GOSUB e depois RE-
TURN. No Assembler, voce ira fa-

ze-lo por intermddio da instrucao
CALL XXXX (onde XXXX <§ o
endereco da rotina de tratamento
de instrucao) e depois RET. So
que a Intel bolou um conjunto de
instrucoes semelhantes ao CALL,
que nao precisam de endereco,
pois o mesmo esta imph'cito na
instrucao.

Sao as instrucoes RSTn (RE-
START, onde n varia de a 7),

que, em numero de oito, pressu-

poem os enderecos fixos de me-
m6ria 0, 8, 16, 24, 32, 40 e 48.

Qual a vantagem? Ora, elas tern

apenas um byte de tamanho. £
EJ E Ilpr6».

ciclo

_n n n__r\

r ~
ĉ \

r\

©
*0-A

l

5

00-07

£N0ERE(0 DISPONfVEL

* 0AD0S DISPONfVEL

w
A

MICRO SISTEMAS, abril 83

Figura 2

® Com a subida de 2 em E2 o dado 4 colo- cando que o dado esta" disponi'vel para grava-
cado na via. cSo.

® Com a subida de 1 em E3 o pino WR i (3) O dispositivo de memdria/periUrico tern
colocado em seu estado ativo (ntvel 0), indi- todo o estado E3 para obter o dado.
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Programas em Basic oar* os saQuintu MICROS

APLLE. MICRO ENGENMO. UNITRON, MAXXI.

DEL. DIGITUS, PROlOGICA SCOPUS. EOISA. POLI-

MAX.LABOECP-500

' Contablhdada Gwal

' Contablhdada da Fihait

' Control* da EatoqiM*

' Folha da Paganianto

' Contai a Hacabat

* Faturamanto

* Banco da Dados

" Controla da Agenda

' Orcamonto da Obras

* Sutama Imobiliano

' Control* da Comorcioi

* Controla d* R*pr*a*ntant* Corrwrclal

* Control* d* Agendas d* Vl*g*n*

' Control* Hoipitalat

Este* program** serto desenvoividos n» medi-

da em que se lormem grupos de adetio a um mesmo

coniunto de caracteriaticaa da pertomance do sislem* e

Que. por rateio. cubr*m o custo de d**envo)vimento

Os interessados recebem a descnc4o detaihada

do sistema que Ihes interessa e subscrevem qualquer

valor a partir de 25 ORTN por programa. caso o mes-

mo preencha as necesaidades da empresa Ad*pta-

coes especiticas tambem serio consideradaa

Nao ha lane* nem sorteio A entrega. *m dis-

quete • com codigos-lonte e manuals, ocorrer* quando o

rateio atingir o valor de subsencao de cada interessado

Escreva ou telelon* que Ihe enviaremos a* descri-

coes dos sistema* propostos e deulhes sobre o (uncio-

namento do Consorcio

Consulte-nos sobre * aquislceo direta. lor* do

Consorcio

PROKURA Servicos e Processamento Llda

— Av Independence. 56* C| 101

Fone (0512)246137 Porto Alegre-RS

— Rua Rio de Janeiro. 1023

Fone (037)221-2942 Div.nopohs-MG

— Rua Marechal Guilnerme 35 CJ 604

Fone (0482)22-0644 Flonanopolis - SC

— Praca da Se. 54 Sala 502

Fone (0J 1 1329776 Sao Paulo SP

PROOASCO P'oc de Dado* Ser Com Llda

— Ruados Andradas. 11J7C| 11 '6

Fone (0512)264910 Porto Alegre- RS

INFORMATIOUE - Oni. Com Serv Eauip E

— Av Independenoa 383

Fone (0512)214189 Pono Aiegre RS



ESTADO E3 E AS INTERRUPgOES

Esta bem, so urn minuto, e vo-

ces vao perceber o que isto signif i-

ca. Voltemos a interrupcao. De
forma semelhante ao nosso progra-

ma Invaders, a UCP 8080 permite

que um periferico a interrompa a

qualquer instante durante um ci-

clo de instrucao. Para que isto

ocorra, basta que o periferico em
questao coloque um ni'vel alto no
pino INT do microprocessador.

Notem bem, isto pode ser feito a

qualquer instante. E ainda, uma
observacao: esta nao e a unica for-

ma de relacionamento entre a UCP
e perifericos. Outro metodo utili-

zado e fazer com que a UCP saia

perguntando quais perifericos ne-

cessitam de seus servicos.

Quando o pino INT e colocado

no seu ni'vel alto, o microproces-

sador continua a sequencia normal

do ciclo de instrucao em andamen-
to, de forma a garantir a execucao
da instrucao interrompida. Porem,

no ultimo estado, do ciclo de ins-

trucao, estando o microprocessa-

dor habilitado a receber inter-

rupcoes e estando o pino INT no
ni'vel alto, processa-se o ini'cio do
ciclo de maquina de interrupcao.

Mas, que estoria e esta de habi-

litacao para receber interrupcoes?

Claro que tern que haver uma cer-

ta ordem neste esquema todo, pois

muitas vezes pode ocorrer uma se-

gunda interrupcao e ja se estar

processando um ciclo de maquina
de interrupcao de uma primeira in-

terrupcao, o que iria nos causar

uma tremenda confusao. Por isto,

8080 tern um pino chamado
INTE (Interrupt Enable), que,

quando em estado alto, indica que
a UCP esta apta a receber e tratar

interrupcoes.

sinal deste pino so ira ao ni'-

vel baixo em duas ocasioes pos-

s fve is:

1 — quando se inicia um ciclo de
maquina de interrupcao;

2 — ao ser executada a instrucao

Dl, que permite o controle do pino

INTE por software.

Satisfeitos? Entao vamos em
frente. ciclo de maquina de in-

terrupcao e muito parecido com
um FETCH (tanto que o bit M1
do Status deste ciclo de maquina e

ligado). conteudo do contador

de programa (enderego da proxi-
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ma instrucao que seria executada)

e colocado na via de enderecos du-

rante o estado E1. Mas no estado

E2, cbntrariando a sequencia nor-

mal do FETCH (e de outros ci-

clos), o conteudo do contador de
programa nao e incrementado.

E para por ai'a diferenca. A par-

tir deste momento, entrando-se no
estado E3, o microprocessador es-

pera encontrar uma instrucao na

via de enderecos. Ai e que se vai

encontrar a utilidade da instrucao

RST. periferico que fez a inter-

rupcao, ad sentir que esta foi aten-

dida (atraves do bit INTA do Sta-

tus), coloca esta instrucao de um
so byte na barra de dados, ao inves

disto ser feito pela memoria.

Naturalmente que e necessario

um circuito logico adicional para

que o banco de memoria seja des-

conectado da via de dados, de mo-
do que seja obtida a instrucao ge-

rada pelo periferico e nao a ins-

trucao enderecada pelo conteudo

da via de enderecos.

A partir do momento em que e

obtida a informacao na via de da-

dos (a instrucao RSTn), encerra-se

o estado E3 e a instrucao e execu-

tada normalmente. Acompanhem
na f igura 3 o desenvolvimento des-

te processo, notando que o pino

INTE volta ao ni'vel alto no ter-

mino do ciclo de maquina de in-

terrupcao.

_n n\ m
r\

AO-AIS _4
!

t

C^

do-c; -—

t

-I

®

;

tNOERCtO DISPONlvfl

STATUS ( INTAI

®

—^.SS.^AoX
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•

Figura 3

(2) E solicitada uma interrupcao durante o
processamento da instrucao anterior, que ter-

mina normalmente.

® Antes do encerramento do ultimo ciclo de
maquina (do ciclo de instrucao em execucSo).

o microprocessador "sente" a interrupcao e,

verificando que esta" habilitado a atendS-la

(pino INTE no ni'vel alto), inicia um ciclo de
maquina de interrupcao, ao inve's de um
FETCH.

® Como primeira providincia, 4 desabilitada

qualquer outra interrupcao, baixando-se o ni'-

vel de INTE.

® E colocado o endereco contido no conta-

dor de programa na barra de enderecos e o

Status do microprocessador na barra de dados.

® O perife'rico que interrompeu, analisando

o Status disponivel, v§ atraves do bit INTA
que a interrupcao foi aceita e abaixa o sinal

do pino INT.

® Com a subida de 2 em E2. a barra de da-

dos 6 colocada em disponibilidade para rece-

ber um dado e o sinal em DBIN 6 elevado de
forma a indicar que o microprocessador esta

pronto para receber um dado.

® O conteudo do contador de programa nao

4 incrementado.

® Com a subida de 2 em E3, o dado (no ca-

so uma instrucao RSTJ tern que ter sido colo-

cado na barra de dados para leitura.

(0) Caindo o sinal 2 em E3, o dado (a instru-

cao RST,/ ja" foi lido, prosseguindo normal-

mente a execucao do ciclo de instrucao. O
pino INTE tern o seu ni'vel aumentado, pois

ja foi iniciada a execucao da instrucao RST
nos estados E4 e E5.
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Agora vamos examinar o ciclo

de maquina HALT. Apos o mes-
mo ser obtido na memoria, depois
do ciclo do FETCH ele se inicia.

Como dissemos anteriormente, o
microprocessador entra no estado
Ew logo apos o estado E2. Para

que se quebre este estado de sus-

pensao existem tres formas distin-

tas. Uma delas, ja' mencionadas, e

provocar uma interrupcao no mi-

croprocessador atraves da coloca-

cao de um sinal alto no pino INT
(claro que se pressupoe que o pino
INTE esteja no seu ni'vel alto).

Quando isto ocorre, o 8080 entra

no estado E1 de um novo ciclo de
maquina de interrupcao.

Outra forma de se sair do esta-

do de suspensao sera colocando-se

um sinal alto no pino RESET da
UCP. Este pino, quando colocado no
ni'vel alto, zera toda a UCP, fun-

cionando no momento em que se

liga o micro.

E a terceira forma envolve um
tal de pino HOLD, que naodiscu-
tiremos no momento. A sua fun-

cao esta ligada a um certo DMA
(Acesso Direto a Memoria), um
tdpico que exige um capftulo a

parte. Quanto ao HALT, vamos
apenas dizer que, quando ele re-

cebe um ni'vel alto, o estado Ew
6 encerrado. Mas quando o seu ni'-

vel baixa novamente, o estado Ew
continua.

Como voces ja devem ter senti-

do, o papo comecou a ficar meio
indigesto... Mas nao se preocupem,
pois nao vamos muito mais adian-

te. A final idade desta serie e ape-

nas iniciar o leitor no mundo do
microprocessador, de forma que
ele tenha um trampolim para ini-

ciar uma pesquisa mais profunda
sobre os topicos abqrdados.

No proximo numero vamos ba-
ter um papo sobre o DMA, o pino
HOLD e fazer uma pequena sinop-

se de tudo o que foi apresentado
ate o momento. E se sentirem que
"ta ruco", na"o se avexem: ES-
CREVAM!

Orson Voerckel GalvSo 6 Analista de Sistemas
da PetrobrAs Distribuidora S. A. e Assessor
Ttcnico de MICRO SISTEMAS.
Orson foi o autor do Curso de BASIC publi-
cado por MICRO SISTEMAS, do n° 2 ao 9 da
re vista. m
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Saiba o que sao e que utilidade tern os montadores, compiladores e interpretadores.

Os programas tradutores
Paulo Roberto Campos Ducap

C~~|om
o objetivo de tornar mais fcicil a comuni-

ca<pao entre o homem e a maquina, foram de-

senvolvidos conjuntos de codigos de melhor

compreensao para o homem, ou seja, as linguagens.

Inicialmente, para substituir o codigo numerico

digital do sistema binario utilizado pelo computador
(tambem chamado linguagem de maquina) foi desen-

volvida uma linguagem simb6lica, a base de mnemo-
nicos, mais proxima a linguagem do homem — apesar

de redundar quase que imediatamente na linguagem

de maquina. Cada instrucao simbolica corresponde

praticamente a uma instrucao de maquina.

Por exemplo, esta instrucao simb6lica (ou Assem-

bler):

MOV A,B

pode ter o seguinte significado: mover o conteudo da

posicao A de memoria para a posicao B.

Continuando com o esforco de tornar a linguagem

de programacao mais simples e compreensi'vel, foram

desenvolvidas as linguagens de alto nfvel, ja bem aces-

si'veis e de facil compreensao para o programador sem

grandes realizac5es. Cada instrucao em linguagem de

alto ni'vel corresponde a uma ou mais instrucoes em
linguagem de maquina que, por sua vez, compoem
uma rotina para executar determinada funcao.

A instrucao mencionada anteriormente, por exem-

plo, de acordo com a linguagem utilizada, poderia ser

reescrita da seguinte forma:

MOVE A TO B

OU

B=A

Tanto as linguagens de alto nfvel — como FOR-
TRAN, COBOL, BASIC ou PL/1 - quanto as simbo-

licas devem ser "traduzidas" para a linguagem de "tra-
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balho" do computador. Em outras palavras, urn pro-

grama escrito em BASIC, por exemplo, sera sempre

traduzido para a linguagem de maquina para que suas

instrucoes possam ser processadas. Esta e a funcao

60s programas tradutores.

Urn programa ainda nao traduzido e denominado
programa fonte, enquanto que resultadodatraducao

em codigo de maquina e den mi nado programa objeto.

PROGRAMAS TRADUTORES

Os programas tradutores podem ser divididos em
tres fami'lias:

• Montadores — traduzem programa fonte em
linguagem simb6lica para programa objeto e geram in-

formacoes uteis para a carga do objeto na memoria;

• Compiladores — convertem o programa fonte,

como urn todo, escrito em linguagem de alto nfvel,

para linguagem de maquina;

• Interpretadores — traduzem e executam cada ins-

trucao dp programa fonte dentro da sequencia logica

do programa.

Os fabricantes dotam seus computadores de, pelo

menos, urn montador simbolico e urn tradutor de

linguagem de alto nfvel. Outros tradutores podem ser

adquiridos junto ao proprio fabricante ou casas de

software especial izadas.

COMPILADORES

Pode-se definir urn compilador como uma rotina

executiva que obt£m e combina as necessarias partes

de informacao com a finalidade de produzir urn pro-

grama executavel (modulo objeto). Trata-se de urn

programa singular, cujo output e outro programa. Da

mesma forma que o c6digo objeto que produz, urn

compilador <§ especi'f ico do computador para qual e

projetado.
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Durante o processo de compilacao podem ser ob-

servadas quatro etapas distintas: reconhecimento de
elementos ba'sicos, andlise sintatica, alocacao de me-
moria e geracao de um programa objeto.

• Reconhecimento de elementos ba'sicos — e" feita

uma analise lexica. Pesquisando sequencialmente, o
programa vai identificando os elementos que sao deli-

mitados por brancos, sfmbolosespeciais (por exemplo,

; :) ou operadores (por exemplo, = ). Os elementos

basicos sao definidos em tres classes:

— identificadores (variaveis);

— literais;

— terminais (palavras-chaves, si'mbolos especiais).

• Analise sintatica — o conjunto de elementos e

visto como um todo e tenta-se dar-lhe um sentido. De
acordo com o sentido, sera escolhida a rotina que in-

terpretara os elementos.

Nesta analise sao utilizadas regras de sintaxe gerais,

denominadas reducoes, que interpretam o sentido de

cada conjunto de elementos.

Exemplo:

r<PRoc>
Programa - <C0RP0>

.<END>

<PROC> : :<IDENTIFICADOR> : PROC(VAR) ;

identificador

palavra-chave

<END> : : END;-

identif icador simbolo especial

<CORPO DO PROGRAMA> : :<INSTRUCAO> I <INSTRUgAO><CORPO>

<INSTRUCAO> : : <ATRIBUigAO> I <DESVIOS> I . .

.

<ATRIBUICAO> : :< IDENTIF ICADOR> |<=> | <EXPRESSAO>

... e assim por diante.

• Alocacao de memoria — para todas as variaveis

do programa e literais definidas. £ efetuado um cal-

culo para reserva de espaco em memoria, associada ao

endereco relativo. Ao final da etapa, sera conhecido

espaco necessario para a execucao do programa.
Alguns compiladores, nesta fase, podem opcional-

mente gerar uma listagem simbolica correspondente

ao programa.

• Geracao do programa objeto — nesta fase pro-

grama produz suas safdas: listagem comentada e com
indicacoes de erros do programa fonte e/ou gravacao

do modulo objeto em memoria auxiliar disponfvel.

INTERPRETADORES

interpretador e" um programa que executa as

instrucoes de um programa fonte, linha a linha. Em
outras palavras, o interpretador executara a menor
unidade que possua algum significado em termos de
processamento dentro da linguagem de programacao.

output do interpretador e o proprio resultado da
execucao do programa. Em alguns sistemas que ope-
ram em ambiente time-sharing (tempo comparti-

Ihado) pode haver a divisao do processo em duas fa-

ses: geracao de um codigo intermediario e interpreta-

cao deste c6digo. Este metodo possui, neste ambien-
te, a vantagem de economizar espaco na memoria
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principal e otimizar a gerencia dos processos dos va-

rios usucirios. De um modo geral, no entanto, os sis-

temas utilizam a interpretacao direta do codigo fonte.

Um interpretador possui; basicamente, as seguin-

tes caracterfsticas:

— utiliza uma a>ea de memoria (particao) para inter-

pretar a rotina fonte do usuario;

— 6 voltado para a execucao de uma unidade de ins-

trucao (linha), formada por uma sequencia de coman-
dos e seus argumentos num formato definido, termi-

nada por um codigo de fim de linha (interpreta estes

comandos e argumentos da esquerda para a direita);

— identifica a unidade (linha) atraves de um rotulo;

— dispoe de facilidades (recursos) para criacao, modi-

ficacao, depuracao, armazenamento e execucao dos
programas das linguagens, atraves, geralmente, de co-

mandos interativos (de comunicacao direta, via ter-

minal);

— permite a execucao direta de instrucoes, ou seja,

executa imediatamente linhasde instrucao sem rotulo;
— aloca dinamicamente espaco de memoria para varia-

veis nao declaradas pelo programador;
— fornece recursos de linguagem, de maneira que os
programas utilitarios sao escritos na propria lingua-

gem.
Durante desenvolvimento de tradutores de lin-

guagens utilizadas em equipamentos de grande porte
em ambientes de multiprogramacao, os projetistas

preocuparam-se mais com o tempo de execucao e a

alocagao de recursos computacionais do que com
tamanho dos programas. Levando-se em conta estas

caracterfsticas, foram desenvolvidos os compiladores
para linguagens mais populares, como COBOL, FOR-
TRAN, PL/1 e ALGOL. Esta decisao se justifica por

serem os programas compilados mais rapidos e com
codigo final mais eficiente (modulo objeto) que os

interpretados (onde a eficiencia da execucao depen-

de exclusivamente da eficiencia do codigo fonte), em-
bora produza programas maiores.

Outra vantagem 6 a maior seguranca quanto a inte-

gridade dos programas armazenados, pelo fato de se-

rem modulosobjetos.
Existe, entretanto, a dificuldade de ter-se que rei-

niciar o processo de compilacao e geracao de novo co-

digo objeto (bastante lento, em algunscompiladores,es-

pecialmente quando se trata de microcomputadores)
cada vez que e feita uma alteracao no programa.

Ja os interpretadores possuem a vantagem de per-

mitir um tratamento (criacao, alteracao e teste) bem
mais rapido dos programas, especialmente no que to-

ca a depuracao e testes.

Tambem sao mais economicos'em'termos'de espaco
de mem6ria e de armazenamento, ja" que trabalham
com programas menores (fontes). Esta vantagem tam-
bem e especialmente importante para os micros.

ideal e tentar, sempre que possfvel, aproveitar as

vantagens dos dois tipos de tradutores, utilizando os

interpretadores durante a fase de desenvolvimento e

testes de programas e os compiladores para gerar os

modulos objetos dos programas em producao.

Paulo Roberto Campos Ducap 4 Analista de Sistemas da Nabla Enge-
nharia a Processamento de Dados Ltda.

25



INFORMATICA 83 NA PAUTA

Durante reuniao realizada recente-

rnente em Sao Paulo entre represen-

tantes da SUCESU-SP e da ABICOMP,
ficou decididoqueambasentidadesvao
organizar o XVI Congresso Nacional

de Inform^tica e elaborar conjunta-

mente seu tema>io.

Ja" ha" algum tempo a ABICOMP
reivindica uma participapao maisefeti-

va nos congressos. Durante o XV CNI
e II FNI, ano passado no Rio, a enti-

dade chegou a afirmar que se retiraria

de ambos eventos se a SUCESU nao a

"convidasse" a participar do temaVio

de futuros congressos. De acordo com
os empresa>ios muitos dos temas dis-

cutidos nos paine'is e semina>ios nao

Ihes beneficiavam.

E o Informatica 83 esta" prometen-

do ser um grande sucesso: seis meses

antes de sua realizacao ja" e" grande a

procura de espacos para a exposicao na

III Feira Internacional de Inform^tica.

Mais de 40 empresas jS reservaram seus

stands: Itau Tecnologia; Stratus Infor-

m^tica; Approach Servicos Ltda.;Sisco

Servicos de Computadores; Logus

Computadores Ltda.; Organizacao Ruf

;

Compucenter Ltda.; e Brascom Com-
putadores entre outras.

O Inform^tica 83 vai se realizar en-

tre os dias 17 e 23 de outubro, no Par-

que Anhembi, em S3o Paulo. Os in-

teressados na reserva de espacos para a

III Feira devem procurar a Guazelli

Associados, na Rua Manoel da Nobre-

ga, 800, tel. (011) 285-071 1, Sao Pau-

lo. E as inscricoes para o XVI CNI po-

dem ser feitas naSecretaria do Congres-

so, na Avenida Paulista, 1159/149

andar, cj. 1404/1405, tel. (011)

288-9452.

O MICRO DA ITAUTEC

O I-7000, microcomputador da

Itautec, totalmente projetado no Brasil,

chegou recentemente no mercado. An-

tes mesmo de ser lancado oficialmente,

o equipamento da Itautec trazia alte-

racoes sobre o projeto original: os tec-

nicos da empresa conclui'ram que o mi-

croprocessador 8085A nao traria a me-

Ihor performance ao I-7000 e, em me-

nos de um mes, mod if icaram o projeto.

Em vez do microprocessador 8085A, o

I-7000 esta sendo comercializado com
o NSC 800, permitindo, com esta mu-
danca, maior velocidade de processa-

mento, ja" qqe o NSC 800 exige menor
tempo de resposta.

O I -7000 tern 64 Kb de memoria

RAM, 4 Kb EPROM (ambos expansi-

veis ate 128 Kb), opera com o Sistema

Itautec para Microcomputador (SIM/M,

compati'vel com o CP/M), comerciali-

zado em cartucho ou disquete. O mi-

cro da Itautec ja conta com software

desenvolvido pela pr6pria empresa,

como o SET — Sistema Emulador de

Terminals - que possibilita a ligacao

do I-7000 a um terminal IBM 3270; o

SED - Sistema de Entrada de Dados; e

ainda o Redator, para processamento

de textos. O I -7000 custa, em sua con-

figuracao bSsica, cerca de Cr$ 1 mi-

Ihao e 500 mil.

GRAVADOR DE MEMORIAS

A empresa paulista Microway Tec-

nologia Eletronica Ltda. desenvolveu o

gravador de Mem6rias MW-27, com
hardware baseado no microprocessa-

dor Z80A, criando maior possibilidade

para o usuario ampliar a capacidade de

programacSo de seu equipamento de

acordo com as suas necessidades.

Entre iniimeras outras vantagens

que o MW-27 permite, algumas sao de

destacada importancia para a perfor-

mance da programacao, tais como: ve-

rificacao e/ou comparacao da mem6ria

interna com a externa; insercao ou re-

mocao de dados para correcao; leitura

e transferlncia de dados da memoria

interna; memoria interna disponi'vel

para substituicao da PROM e EPROM
externa; movimentacao interna de blo-

cos de dados; auto monitoracao das

operacoes com mensagens de erro;

memoria virtual e identif icacao de me-

morias por soma de dados.

SPECTRUM

Muito se tern comentado sobre os

computadores domesticos coloridos.

Todas as revistas estrangeiras trazem um
carda'pio variado, com grandes nomes

como BBC, Spectrum, VIC 20, ORIC-1

,

LYNX, Jupiter Ace, isso so falando dos

pequenos. Nem todos estao disponi'veis

aos brasileiros, ou pelo menos acessi'veis

mas, apesar disso, um deles parece jci ter

sido eleito o preferido: o Spectrum, da

Sinclair.

Afinal, o que 6 o Spectrum? E um
computador pessoal, cujos principals

atrativos sao o baixo custo e o display

colorido. Ele e uma versao sofisticada

do ZX81, onde certas falhas foram cor-

rigidas e algumas novidades incorpora-

das.

O teclado 6 feito de borracha (do ti-

po do CP-200 e do TK85); cada tecla

pode ter ate" seis funooes diferentes (de-

pendendo do modo de operacao); o

BASIC residente, de 16 Kb, similar ao

BASIC do ZX81, ganhou novos coman-

dos como READ, DATA e RESTORE;
e a velocidade de execucao dos progra-

mas foi fixada em FAST, embora o dis-

play mostre em SLOW.
A velocidade de gravacao em cassete

foi aumentada e dois novos comandos
incorporados: VERIFY, que checa se

ocorreu falhas na gravacao do programa;

e MERGE, que permite a gravacao de

sub-rotinas da fita no programa que ja

esta no computador.

O ponto alto, por£m, e" o display e

suas operacoes. O vi'deo e" formado por

22 linhas de 32 caracteres, e oito cores

podem ser estabelecidas, tanto para o

primeiro piano quanto para o fundo

( preto, branco, azul, cia, magenta,

amarelo, verde e vermelho), alem do bri

-

Iho, que pode ser normal ou extra. Os

caracteres sao padrao ASCII, com letras

maiusculas e minusculas, e com alguns

caracteres gr2f icos. A novidade e que 21

caracteres podem ser definidos pelo

usuSrio, aumentando bastante a varieda-

de de caracteres disponi'veis.

O Spectrum possui ainda um grafico

de alta resolucao, formado por um ma-

triz de 256 x 192 pontos, o que permite

acesso a todos os pontos do display.

Com estas principals caracten'sticas,

al6m de um design elegante e moderno

(bem no estilo europeu), o Spectrum

prova o avanco e a importancia dos pe-

quenos computadores no mercado. Mas

ha" um probleminha que deve ser consi-

derado pelos brasileiros: o Spectrum

funciona com o sistema a cores PAL bri--

tanico, que nao § compati'vel com o sis-

tema adotado aqui, o PAL-M.

SERVIMEC INAUGURA
CENTRO EXPERIMENTAL

H2 27 anos no setor de cursos e

consultoria, a Servimec Processamen-

to de Dados inaugurou, em marco, o

seu Centro Experimental de Informa-

tica. Segundo Antonio Barrio Jr., dire-

tor superintendente da empresa, a

principal funcao do CEI d orientar e

procurar juntamente com o usuario a

melhor solucao para seus problemas

empresariais, e somente depois efetuar

a venda de um computador.

No CEI o usuario encontrara a sua

disposicao equipamentos e software de

va>ios fabricantes: Polymax, Labo,

Scopus, Prologica, Cobra, Dismac, Mi-

crodigital. Unitron, Spectrum, toda a

linha de calculadoras tecnico-cienti'fi-

cas da Texas e Hewlett-Packard, alem

de uma equipe composta por um ana-

lista de sistemas, cinco programadores

e cinco consultores em inform^tica.

No CEI o usuario tambem encontrara

software desenvolvido pela equipe da

Servimec.

BASIC EM CASA

A empresa paulista SDI, que atua

nas areas de assessoria para selecao de

micros, implantacao de equipamentos,

revenda de TK82-C e Microengenho e

software para equipamentos compati-

veis com o Apple e o Sinclair esta im-

plantando um metodo inedito no Bra-

sil para o ensino de BASIC.

A metodologia da SDI, baseada em
similar americana, permite queoaluno,

de posse de um manual dirigido e uti-

lizando um micro pessoal, possa fazer,

tranquilamente, o curso de BASIC na

sua propria casa.

SEMINARIODA ABAM

A Associacao Brasileira de Adminis-

tracao de Material - ABAM - realizara\

de 25 a 28 de abril no Hotel Rio Palace,

no Rio de Janeiro, o semindrio sobre

MRP II - Manufacturing Resource

Planning (Planejamento dos Recursos de

Manufatura), promovido pela empresa

educacional americana Oliver Wight Inc.,

com palestras do professor e consultor

da empresa, Al Stevens.

O semina'rio, com traducao simulta-

nea, abordara o desenvolvimento e im-

plantacao de sistemas para planejamento

e controle dos estoques e da producao.

O semindrio MRP II, que e uma evolu-

cao do MRP (Planejamento das Neces-

sidades de Materials), tera tambem uma
exposicao de software para a administra-

cao industrial, com a participacao das

maiores empresas de software do mer-

cado brasileiro, apresentando seus siste-

mas de planejamento e controle de ma-

nufatura.

Os interessados em participar do se-

mincirio da ABAM devem entrar em
contato com a entidade, na Av. Beira

Mar, 406/gr. 207, tel. (021) 220-8490,

CEP 20021, Rio de Janeiro-RJ. A taxa

de inscricao para os socios da ABAM e

de Cr$ 120 mil, e para os n§o socios e"

deCr$ 150 mil.

CPD DE MICROS

O Colegio Brasil, em Sao Paulo,

inaugurou recentemente o seu Centro

de Processamento de Dados, composto
por 22 microcomputadores modelos

SID 3000 e 3300. O CPD e para utili-

zacao exclusiva dos alunos e vai inclu-

sive funcionar nos f inais de semana pa-

ra aqueles que quiserem praticar nos

equipamentos. Como parte do curn'cu-

lo do 29 grau, o Colegio Brasil oferece

um curso tecnico de processamento de

dados, com duracao de tres anos, cujo

objetivo e a formacao de profissionais

em ni'vel medio. Os alunos aprendem a

programar em BASIC e COBOL, e re-

cebem tambem nocoes de Assembler e

FORTRAN. Segundo o coordenador

do CPD, Luiz Carlos Tobaruela, va>ias

empresas que utilizam os micros da

SID ja entraram em contato com o

Colegio Brasil para futuro aproveita-

mento dos alunos que conclui'rem o

curso.

CONSORCIO CIBERNGTICO

Para quern acredita na sorte e quer

comprar um micro a prazo, desde a se-

gunda quinzena de Janeiro o Consorcio

Nacional Garavelo esta comercializan-

do o CP-500 da Prologica. Cada con-

sorciado paga uma prestacao inicial de

Cr$ 31 mil 993 e mais 35 parcelas de

Cr$ 24 mil reajustSveis de acordo com
os aumentos do fabricante. Segundo
Eudoro Lemos, gerente de vendas do

Consorcio, por mes saem invariavel-

mente dois equipamentos: um por sor-

teio e o outro por lance. Ate o final do

ano o Garavelo pretende ter aproxima-

damente 720 consorciados.

A comercializacao do CP-500 pelo

Consorcio Garavelo coincidiu com
nota distribui'da a imprensa pela Prolo-

gica, onde a empresa anuncia que qua-

druplicara seu faturamento, devendo
atingir este ano a casa dos Cr$ 24 bi-

Ihoes. Segundo dados da Prologica, es-

se faturamento sera possi'vel vendendo-

se 34% de microcomputadores, 30% de

micros pessoais, 15% de impressoras,

13,5% de discos e 6% de servicos.

SUPPLY
EM PD, TUDO
O QUE VOCE

NECESSITA NUM
S6 FORNECEDOR!
E a Supply nao tern apenas todo e qualquer li-

po de material para CPD's. Tem tambem os

melhores pre^os e a mais rapida entrega. Isso

porque a Supply tem um estoque completo das

melhores marcas existentes no mercado, po-

dendo assim atender — com a mesma eficien-

cia — desde empresas de grande porte ate pe-

quenos consumidores.

Se o seu problem a (or suprimen tos para Proces-

samento de Dados, preco ou prazo de entrega.

consulte antes a Supply.

Voc* far* boo* negAcio* « bona antgo*.

AgUfFOf
Suprimentos e Equipamentos para Proces

samento de Dados Ltda.

Rua Padre Leandro, 70 — Fonseca
CEP 24120 — Tel.: 722-7937 Niter6i — RJ.

OUTROS ESTADOS:

Pemambuco, Rio Grande do Norte e Parai

ba: Filial Recife: (081) 431-0569 — Alagoas:

CORTEC: (082) 221-5421 — Ceart: DATA
PRINT: (085) 226-9328 — Malo Grosso: FOR
TALEZA: (067) 382-0173

COLOR

APLLE

IBM PERSONAL
CROMENCO
ATARI

DISMAC D-8000

• C0NSERT0S

• MANUTENQAO PREVENTIVA

• INSTALAQAO, estabilizadores e

PAINEIS DE CONTROLE

• ACESS6RI0S

. SOFTWARES GERAIS E ESPECIFICOS
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CURSOS FECHADOS DE HARDWARE
E SOFTWARE

A JAN PER esta aparelhada com labora-

tdrios e pessoal t6cnico da mais alta

qualidade, para oferecer todo o apoio

necessa'rio em hardware e software.

JANPER EN6ENHARIA ELETRONICA LTDA.

Av. Pres. Vargas. 418 - 16° andar s/601 -

Tel.: 253-0827 - Rio de Janeiro, RJ
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Nascido junto com o computador, o Assembler
mantem ate hoje a sua utilidade.

A primeira linguagem

S^~l
uando surgiram os primei-

1 ros computadores, sentiu-

CJ se a necessidade de fazer

com que essas maquinas fossem
orientadas para diversas aplicacoes,

uma vez que o preco e o tamanho
dos computadores da epoca torna-

vam totalmente inviavel a utiliza-

cao de um equipamento diferente

para cada aplicacao.

A partir desse princi'pio, desen-

volveu-se um conjunto de instru-

coes especi'ficas para cada proces-

sador, cada uma delas executando
acoes previamente estabelecidas

no projeto do processador.

Como era muito difi'cil progra-

mar diretamente os passos que o
processador deveria executar para

se obter um determinado resultado,

criaram-se as linguagens de progra-

macao, que podem ser classifica-

das em dois grandes grupos.

ALTOEBAIXONlVEL

As linguagens de alto m'vel des-

tinam-se ao desenvolvimento de
aplicacoes rotineiras e apresentam

as seguintes caracterfsticas: com-
patibilidade entre computadores,
facilidade na contratacao de mao-
de-obra, facilidade na elaboracao

do programa (ficando toda a com-
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plexidade do software envolvi-

do transparente ao programador),

facilidade na manutencao dos pro-

gramas e transparencia quanto ao
Sistema Operacional utilizado. En-

tre as linguagens de alto ni'vel po-

demos destacar o COBOL, FOR-
TRAN, BASIC, LISP e APL, en-

tre outras.

As linguagens de baixo ni'vel

orientam-se para o desenvolvimen-

to de aplicacoes especi'ficas, tais

como sistemas operacionais, com-
piladores e interpretes, utilitarras,

gerenciadores de banco de dados
etc. Nessas linguagens, o progra-

mador trabalha praticamente ao
ni'vel da linguagem de maquina,
conseguindo performances superio-

rs, tanto em velocidade de pro-

cessamento quanto em memoria
utilizada. programa e dependen-
te do hardware existente, nao ha-

vendo compatibilidade entre equi-

pamentos: um programa em As-

sembler desenvolvido, por exem-

plo, para o Apple, nao e executa-

vel no TRS-80 e vice-versa. Nao ha

muitos profissionais especializados

em Assembler no mercado, e a di-

ficuldade na documentacao e ma-
nutencao dos programas e bem
acentuada. Todo Assembler e" uma
linguagem de baixo ni'vel.

A LINGUAGEM ASSEMBLER

Essa linguagem nasceu junto

com a computacao e permaneceu
ate nossosdias.

Cada instrucao em um proces-

sador e codificada em oodigo de
maquina, isto e\ um codigo bina-

rio que executa uma determinada
acao no microprocessador. co-

digo de maquina e" especi'fico para

cada microprocessador. Excepcio-

nalmente, alguns micros apresen-

tam compatibilidade entre si, co-

mo no caso do Z80, que e compa-
t ive I a ni'vel de codigo de maqui-
na com o 8080 (a reci'proca, en-

tretanto, nao e verdadeira).

Como podemos observar na fi-

gura 1, o codigo de maquina 21

H

executa a mesma instrucao de ma-
quinas nos microprocessadores

8080 e Z80. Entre outros proces-

sadores, no entanto, nao ha ne-

nhuma correspondencia para o

mesmo codigo de maquina.
Outro aspecto que normalmen-

te causa muita confusao e a com-
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patibilidade entre equipamcntos
que utilizam o mesmo processa-

dor. Para que haja compatibilida-

de, nao basta que os equipamentos
se utilizem do mesmo processador:

e necessario tambem que os ende-

recos de E/S e o mapeamento de
memoria sejam compati'veis. As-

sim sendo, apesar do TKS2-C e

do CP-500 utilizarem o mesmo
processador (Z80), nao ha nenhu-
ma compatibilidade entre eles.

Programar a ni'vel de codigo de
maquina e extremamente difi'cil

pela necessidade que ten'amos de
memorizar todos os codigos e as

possi'veis acoes por eles executa-

das. Visando eliminar essa dificul-

dade, cada fabricante determina
uma abreviacao - chamada mne-
monico — para cada instrucao, o
que torna muito mais facil a tarefa

de programar. A programacao
atraves de mnemonicos chama-se
Assembler,enquantoqueatransfor-
macao do mnemonico em codigo

de maquina tern o nome de As-

sembly (figura 2).

MNIMBNICO ". :.. *.». :•.; HICK.PWXISSADOB

LX1 H. 4000H

21 00 «0

21 00 40

iao

Figura 2

ASSEMBLER VS.

ALTO NI'VEL

Uma programacao Assembler
apresenta certas caracterfsticas

proprias que a diferenciam subs-

tancialmente das linguagens de al-

to ni'vel. Essas diferencas b^sicas

sao as seguintes:

1 — Nas linguagens de alto ni'-

vel, as areas de trabalho sao cria-

das e manipuladas pela propria lin-

guagem, enquanto que na progra-

macao Assembler o programador
deve criar e manipular as areas de
trabalho (figura 3);

BASIC ASSEMBLER

A = 5

B = 7

C = A+B

LD (4000H) ,5

LD (4001H) ,7

LD A, (4000H)

LD B, (4001H)

ADD A,B

LD (4002H) ,A

2 — As comparacoes nas lingua-

gens de alto ni'vel sao realizadas

em uma unica instrucao, enquanto
que num programa Assembler
qualquer comparacao e" realizada

em duas fases: comparacao e deci-

sao (figura 4);

opcao i OPCAO II

LD HL, 4000H LD HL, 4000H

LD DE, 5 H LD DE, FFF4H

OR A ADD HL, DE

SBC HL, DE

BASIC ASSEMBLER

I FA B THEN 100 LD A, (4000H)

LD HL, 4001H

CP (HL)

JP Z, 1000H

Figura 4

3 — Enquanto um programa es-

crito em linguagem de alto ni'vel

e facil de ser analisado, um pro-

grama Assembler e uma verdadeira

colmeia, ja que o programador e

obrigado a escrever muitas sub-

rotinas que se entrelacam, visando
reduzir o espaco ocupado pelo

programa. Em um equipamento
TRS-80 podemos encontrar a se-

guinte sequencia de passos:

CALL 01C9H - Subrotina que gera um CLS

CALL 1B49H - Subrotina que gera um NEW

JP 1A19H - Ponto de entrada do BASIC

Figura 5

Para o desenvolvimento de um
programa em Assembler e indis-

penscivel o uso de um editor As-
sembler. Esse programa nos permi-

te a entrada de um programa com
mnemonicos e enderecos relativos

para, em seguida, executar a mon-
tagem do programa em linguagem
de maquina, convertendo os mne-
monicos em codigo de maquina e

os enderecos relativos em endere-

cos absolutos, calculados a partir

de um endereco-base definido pe-

la pseudo-instrucao ORG (ORI-
GIN). O exemplo da figura 6 mos-
tra a sai'da de um editor Assem-
bler. A primeira e a segunda li-

nhas se referem ao programa mon-
tado em codigo de maquina, en-

quanto que as linhas subsequentes
referem-se ao programa Assembler
digitado atraves do editor Assem-
bler. Esse programa gera um vi'deo

POSICAO DE
MEMORIA

CODIGO DE
MAQUINA

NV
LINHA

LABEL MNEMONICO COMENTARIOS

7000 100 ORG 7000H PONTO DE CARGA DO PROGRAMA

7000 01 00 04 110 START LD BC,1024 NO DE BYTES PARA MOVER

7003 21 00 3C 120 LD HL, 15360 1- POSICAO DE VIDEO

7006 16 BF 130 LDD,191 CARATER A SER MOVIDO

7008 72 140 LOOP LD (HL) ,D MOVE CARATER PARA O VlDEO

7009 23 150 INC HL PROXIMA POSICAO DE VIDEO

700A 0B 160 DEC BC DECREMENTA CONTADOR DE POSICAO

700B 78 170 LD A,B MOVE MSB DO CONTADOR PARA A

700C Bl 180 OR C TESTA SE CONTADOR -

700D 20 F9 190 JR NZ.LOOP SE BC<>0 VA PARA LOOP

7000 200 END START INICIAR O PROGRAMA EM START

L* • I Assembler

PROGRAMA MONTADO

Figura 1
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Figura 3
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Figura 6

4 — programador Assembler e

obrigado tambem a lancar mao de
certos artifi'cios para otimizar seu

programa. Esses recursos, pouco re-

comendaveis por£m necessarios,

visam reduzir o espaco ocupado
ou o tempo de execucao de um
programa. O tempo de execucao
da opcao II (conforme nos mostra
a figura 5), 6 oito pen'odos de
tempo mais rapido e ocupa dois

bytes a menos de memoria, jus-

tificando o uso de artifi'cios de
programacao.

com o carater grafico 191 presente

em todas as posiooes do vi'deo.

Amaury Correa de Almeida Moraes Junior 4
formado pelo curso de Ana"Use de Sistemas da
FASP, tendo feito diversos cursos de aper-
feigoamento nas a"reas de eletrdnica digital e

microprocessadores.
Amaury trabalha como analista na PRODESP,
na Area de mini/microcomputadores, presta
consulto ria a empresas para a implantacao de
sistemas de microcomputadores e 6 o autor do
"Curso de Assembler" que MICRO SISTE-
MAS esta~ publicando desde o numero 17. _

m
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BASIC e a linguagem mais usada
em microcomputadores nomundointeiro. Neste artigo,

tracamos uma comparacao entre os BASICs
do TRS-80 Mod. Ill, Apple II e Sinclair ZX81.

Tres faces da
mesma linguagem -I

Orson Voerckel Galvao

J
a" colaborador de MICRO SISTEMAS ha" mais

de um ano, nao foram poucas as sugestoes que
recebi para que escrevesse um artigo no qual

fossem comparadas as instrucoes BASIC dos diversos

equipamentos encontrados no mercado.

Bern... Ao contra>io do que possa parecer, nao e

uma tarefa difi'cil. Mas vou te contar: e" um trabalho

que exige uma boa paciencia de J6! Mas como o nos-

so leitor merece, vamos la\ Neste numero, que tern co-

mo tema central as linguagens de computacao, estou

nao s6 fazendo um pequeno "dicionario" de instru-

coes BASIC, mas tambem a descricao suma>ia da fina-

lidade de cada uma.
Como, no entanto, quase todos os equipamentos

mais populares tern como base os micros TRS-80
Mod. Ill, Apple II e Sinclair ZX81, nada mais natural

do que aqui utilizarmos o nome de tais m^quinas ao

inve-s dos similares nacionais. Espero, com isso, nao

estar incorrendo em pecado mortal junto aos mais

xen6fobos e, a esse respeito, me penitencio publican-

do na figura 1 a lista dos equipamentos nacionais e

respectivos "gurus" estrangeiros.

Como criterio de apresentacao, adotarei a seguinte

norma: primeiro serao apresentadas as instrucoes en-

contradas nos tres equipamentos. Em seguida, asen-

contradas em apenas dois deiese, por ultimo, aquelas

exclusivas de cada equipamento. Cabe ainda a obser-

vacao de que aqui nao estao inclui'das novas instru-

coes porventura implementadas em equipamentos

tupiniquins. Vamos, entao, as instrucoes.

• ABS (X) — Esta funcao tern a mesma sintaxe nos

tres equipamentos. Sua finalidade e" fornecer o valor

absoluto do numero ou expressao X.

30

TRS-80 Mod. Ill APPLE II SINCLAIR ZX81

CP-500 AP 1 1 NE Z8000

Naj a DEL MC 01 TK-82C

DGT-100 (*) Maxxi TK-85

0-8000/1/2 (*) Mlcroengenho CP-200

(*) totalmente compatfveis com o TRS-80 Mod. I e parci-

almente com o TRS-80 Mod. III.

Figura 1 — Tabela de compatibilidade entre os equipamentos

nacionais e as linhas TRS-80 Mod. Ill, Apple II e Sinclair

ZX81.

• AND - Este e" um operador cuja sintaxe e" a mesma
nos tres equipamentos. Este operador fara" com que o

resultado de uma expressao seja verdadeiro somente

se os dois operandos sobre os qua is se age forem de

valor tambem verdadeiro. Caso o valor de um dos

operandos seja falso, o resultado sera falso. Existe,

por6m, uma diferenca entre o AND do Apple e o do

TRS-80 ou ZX81, quando esta instrucao e^utilizada

numa expressao nume-rica. Suponha a operacao:

C = A AND B

No Apple, o resultado em C sera" igual a 1 se A e B

forem diferentes de zero, e igual a zero se pelo menos

um dos dois for igual a zero. No TRS-80 e ZX81, o

resultado em C sera" igual ao menor dos dois operan-
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dos (em termos absolutos) se ambos forem diferentes

de zero, e zero se um dos dois, ou ambos, forem
iguais a zero.

• ASC ("X") - Igual a CODE ("X") no ZX81. No
TRS-80 e Apple, esta funcao retorna o valor decimal

equivalente ao c6digo ASCII utilizado para represen-

tor o car^cter "X" ou o car^cter mais a esquerda da

cadeia de caracteres "X". No ZX81, o valor retornado

nao obedece ao padrao ASCII, e sim ao padrao in-

terno da mciquina.

• ATN (X) — Esta funcao, semelhante nos tres equi-

pamentos, nos retorna o arcotangente de um numero
ou expressao X, expresso em radianos.

• BREAK — No Apple, equivale ao acionamento con-

junto das teclas CONTROL e C. Interrompe a execu-

cao de um programa.

• CHR$ (X) - No TRS-80 e no Apple, esta funcao
nos retorna o carater equivalente ao numero ou ex-

pressao X, utilizado o cbdigo ASCII. No ZX81, con-

tudo, o carater retornado equivale ao padrao interno

do equipamento, e nao ao padrao ASCII.

• CLEAR — Tambem CLR, quando usado o "Integer

BASIC" do Apple. Coloca todas as vari^veis alfanu-

mericas com conteudo nulo (nao 6 o mesmo que espa-

go), e zera todas as vari^veis nume-ricas. Ap6s um
CLEAR, as matrizes devem ser redimensionadas. No
caso do TRS-80, este comando pode ter um argumen-
to numerico (numero > 0), o qual define (em bytes)

o tamanho da cirea de mem6ria a ser reservada para

variaVeis alfanumericas.

• CLOAD "X" - No Apple, LOAD, e no ZX81,
LOAD "X". Este comando carrega um arquivo na

a>ea de programa do equipamento. No TRS-80, o

nome de ARQUIVO "X" e" opcional. Se omitido. tal

como acontece no Apple, sera carregado o primeiro

arquivo encontrado na fita. Tanto no TRS-80 como
no ZX81 , sera" utilizada apenas a primeira letra do no-

me fornecido.

• CLS — No Apple, equivale a HOME. Tern por fina-

lidade apagar a tela e posicionar o cursor no canto
superior esquerdo da mesma (excecao feita ao ZX81

,

no qual o cursor vai para o canto inferior esquerdo da
tela).

• CONT - Ou tambem CON, no "Integer BASIC" do
Apple. Continua a execucao de um programa BASIC
ap6s a ocorrencia de uma instrucao STOP ou um
BREAK.

• COS (X) — Esta funcao nos retorna o coseno de um
numero ou expressao X, expresso em radianos.

• CSAVE "X" - No Apple, SAVE, e no ZX81,
SAVE "X". Salva o conteudo da cirea de programa nu-

ma fita cassete. "X" e opcional para o TRS-80, obri-

gat6rio para o 2X81 e inexistente para o Apple. So-

mente o primeiro carater do nome sera utilizado pa-

ra identif icar o arquivo.

• DIM — Esta declaracao e" utilizada para a def inicao

de matrizes de' varia'veis, tanto do tipo numerico
quanto do tipo alfanumerico. No TRS-80 e no Apple,

se uma variaVel nao houver sido def inida por uma de-

claracao DIM, mas estiver sendo utilizada de forma
subscrita, £ assumido que cada um dos mdices podera"

variar de a 10. No ZX81 6 obrigat6ria a utilizacao

MICRO SISTEMAS, abril 83

de DIM para variaVeis do tipo numerico. Ainda nes-

te ultimo, o fndice varia a partir de 1 (e nao de 0)

ate" o valor mciximo indicado na declaracao DIM.

• E — Nos tres equipamentos, a letra "E" 6 utilizada

na representacao de numeros em notacao cienti'fica.

• EXP (X) — Esta funcao exponencia uma varicivel

a uma potencia indicada pelo numero ou expressao X.

• FOR...TO...STEP...:NEXT - Nos tres micros estes

quatro elementos sao utilizados para a confeccao de
loops controlados.

• GOSUB N — Nos tres equipamentos, esta instrucao

permite executar uma sub-rotina que comeca na linha

N. Ha\ por6m, que se fazer uma observacao: no TRS-
80 e no Apple, N tern que ser uma constante, enquan-
to que no ZX81 podera" ser tambem uma vari^vel ou
uma expressao.

• GOTO N — Esta instrucao, comum a todas as tres

maquinas, executa um desvio incondicional para a

linha numero N. Quanto ao numero N, cabe a mesma
observacao feita na instrucao GOSUB, anteriormente

descrita.

• IF...THEN... — Estes dois elementos permitem ava-

liar a veracidade, ou nao, de uma expressao ou varici-

vel. Se for constatado que a condicao £ verdadeira, 6

executada a instrucao que se segue ao THEN. Caso
contrcirio, o computador executa a instrucao da pr6-

xima linha.

• INKEY$ — Esta funcao nao existe no Apple, mas
pode ser simulada, como veremos. Quando encontra-

da, tal funcao faz uma leitura do teclado. Se ele hou- m

CHEGA DE
ESQUENJACAO

&5
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ver sido pressionado, a funcao retorna o carater ati-

vado; caso contra'rio, 6 retornada uma cadeia com
NULO. No Apple, pode-se utilizar:

IF PEEK 638M > 127 THEN GOTO nnn

Se o conteudo deste endereco for maior do que
127, isto indica que a tecla foi pressionada. Neste

caso, o valor encontrado neste endereco sera
-

o valor

ASCII da tecla mais 128, isto 6:

Conteudo de - I638 4
* = ASC ("tecla pressionada") + 128

• INPUT — Esta instrucao esta" dispom'vel nos tres

equipamentos para a aquisicao de dados a serem in-

troduzidos em uma ou mais variciveis, nume>icas ou
alfanumericas, via teclado.

• INT (N) — Esta funcao nos retorna o maior numero
inteiro igual ou menor que o numero ou expressao N.

Adicionalmente, o TRS-80 nos fornece duasfuncoes,

que sao: CINT (N) e FIX (N). A primeira faz a mesma
coisa que o INT (N), por6m com a ressalva de que N
deve estar entre - 32768 e + 32767. Esta funcao tor-

na-se, assim, mais r^pida. FIX (N) sera* igual a INT
(N) se N for positivo. Se N for negativo, FIX (N) sera"

igualalNT(N)+1.
• LEN ("X") — Esta funcao nos retorna o numero de

caracteres contidos na cadeia "X".
• LET — Esta e" a instrucao de atribuicao de valor a

uma variavel. No ZX81, o seu uso e obrigatorio em
declaracoes de atribuicao.

• LIST — Lista todo o programa na tela.

• LIST n — Lista o programa da linha n ate" a sua ul-

tima declaracao, no ZX81. No TRS-80 e Apple, va-

mos encontrar LIST x-y (ou, ainda, LIST x, y, no
Apple) e LIST-X (ou, ainda, LIST, X, no Apple).

No primeiro caso, sao listadas as linhas que vao do nu-

mero x ao numero y. No segundo, o programa e" lista-

do a partir da sua primeira linha ate" a linha X. No
TRS-80 e Apple, LIST n causara" o aparecimento

apenasda linha especificada.

• NEW — programa contido na mem6ria 6 total-

men te apaqado.

• NOT — t um operador Ibgico que inverte o valor de

uma variaVel ou expressao I6gica.

• OR — Este 6 um operador l6gico que fara* com que
o resultado de uma expressao I6gica seja verdadeira se

pelo menos um dos itens operados for verdadeiro.

Para que o resultado seja falso, todos os operandos

tern que ser falsos. Existe, pore'm, uma diferenca na

forma de operar do Apple para o TRS-80 e o ZX81,
quando os operandos sao numeros. Por exemplo, na

expressao:

C = A OR B

No Apple, o resultado de tal operacao fara" com
que C assuma o valor se ambos, A e B, forem zero, e

32

1 se pelo menos um dos operandos for diferente de

zero. Ja* no TRS-80 e no ZX81, o resultado em C
sera" igual ao do maior dos dois operandos em questao

(em termos absolutos). valor de C s6 sera
-

se am-

bos, A e B, forem iguais a zero.

• PEEK (N) - Obt6m o valor inteiro contido na posi-

cao de mem6ria de endereco N.

• POKE (n,X) — Coloca no endereco de mem6ria in-

dicado por n o numero inteiro ou conteudo da varia"-

vel inteiraX. .

• PRINT — Mostra na tela o conteudo de variSveis,

expressoes e constantes. No TRS-80 e ZX81 ,
pode-se

utilizar a funcao TAB (N), juntamente com o PRINT
para fazer a tabulacao. No Apple, pore'm, a tabulacao

deve ser feita com a utilizacao da instrucao HTAB (N).

No TRS-80, N pode variar de a 255, utilizando-se

modulo 128 no caso de N ser > 127. No ZX81,este
valor pode ser qualquer um, mas sera' reduzido a m6-
dulo 32. No HTAB, N pode assumir valores de 1 a 40.

A instrucao PRINT® n do TRS-80 vai encontrar uma
boa simulacao atrav^s do PRINT AT x, y do ZX81 e

nas duas instrucoes HTAB e VTAB, do Apple. Como
existe discrepancia nas dimensoes de tela destes tres

equipamentos, nao posso especificar uma f6rmula

"milagrosa" para adaptacoes, mas aqui vao algumas

dicas para o amigo ai resolver o seu caso. Primeiro, as

dimensoes de cada um:

TRS-80: 16 linhas x Sk colunas (ou 32 colunas)

Apple : 2k linhas x kO colunas

ZX81 : 22 linhas x 32 colunas

Agora vamos as instrucoes. PRINT® n do TRS-80
significa que a impressao sera' feita na posicao absolu-

te numero n da tela. E o que vem a ser isso? £ uma
forma de se visualizar a tela nao como uma matriz de

16 linhas por 64 colunas, e sim como uma matriz

unidimensional de 1024 posicoes, com estas posi-

coes variando de a 102j. Assim, um elemento, ao

inv^s de ser enderecado como posicionado, por

exemplo, na linha 2 coluna 4, seria enderecado co-

mo posicionado no ponto 67 (64 posicoes da linha

1 + 4 colunas da linha 2, menos 1).

PRINT AT x, y do ZX81 faz exatamente o in-

verse Ele endereca as posicoes da tela como se esta

fosse uma matriz bi-dimensional. Ou seja, indica que a

impressao deve ser feita na linha x, coluna y. Apple

dispoe das instrucoes HTAB (X) e VTAB (X), que

permitem o posicionamento do cursor em qualquer

ponto da tela, cuidando a primeira do posicionamen-

to na coluna e a segunda do posicionamento na linha.

• REM — Esta instrucao serve para especificar uma li-

nha de comenta'rios.

• RESET (x, y) - No Apple PLOT (x, y) e no Sin-

clair UNPLOT (x, y). Esta instrucao apaga um ponto

gra'fico anteriormente plotado na linha x coluna y.

No Apple, o PLOT serve tanto para acender um pon-
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to apagado, como para apagar um ponto anteriormen-

te aceso. Nos outros dois equipamentos existem ins-

trucoes especi'f icas tanto para apagar como para acen-

der um ponto (vide SET (x, y).

• RETURN — Provoca o retorno de uma sub-rotina

para a instrucao seguinte ao ultimo GOSUB executa-

do.

• RND — Gera randomicamente um numero entre e

1 (exclusive 1). No TRS-80, a instrucao RANDOM
assegura que o numero gerado ao se executar a fun-

cao RND seja realmente aleat6rio. No ZX81, tal 6

assegurado atrave's da instrucao RAND.
• RUN n — Roda um programa a partir da linha n.

• SET (x, y) - No Apple e ZX81: PLOT (x, y).

Esta instrucao 6 utilizada para ligar um ponto gr^fico

na tela, localizado na linha x, coluna y. No Apple, a

instrucao PLOT (x, y) tambe'm serve para apagar um
ponto anteriormente aceso (vide instrucao RESET).
• SGN (N) — Dir^ se N 6 um numero ou expressao

positivo, negativo ou igual a zero. Para isso, retomara\

respectivamente, os valores 1,-1 e 0.

• SIN (N) — Esta funcao retorna o seno de um nume-
ro ou expressao N fomecido em radianos.

• SQR (N) — Esta funcao retorna a raiz quadrada do
numero ou expressao N.

• STOP — Esta instrucao pa>a a execucao do progra-

ma, retomando o controle ao usua'rio.

• STR$ (N) — Retorna o valor do numero ou expres-

sao N sob a forma de uma cadeia de caracteres nu-

me>icos.

• TAN (N) — Esta funcao retorna a tangente do nu-

mero ou expressao N fomecido em radianos.

• USR (n).— Esta funcao merece uma atencao espe-

cial, em se tratando do TRS-80 e do Apple. No
ZX81, n 6 o endereco de uma rotina em linguagem

de ma'quina previamente colocada na mem6ria atra-

v6s de uma instrucao REM ou POKEs sucessivos.

Neste equipamento, ao se voltar da rotina, a fungao
USR nos fornece o conteudo do par de registradores

BC. No Apple, o valor n pode conter um parametro
numeYico, o qual sera' colocado nas posicoes que vao

de 9D (HEX) ate A3 (HEX). Antes do USR ser exe-

cutado, nas posicoes que vao de 0A a 0C, deve ser

colocada uma instrucao JMP HHHH, onde HHHH 6

o endereco da sub-rotina de Assembler. Ao se retor-

nar da funcao USR, esta fornecera" o conteudo do
registrador A. Se voce nao necessita que sejam passa-

dos parametros para a sua rotina em Assembler, o
Apple dispoe da instrucao CALL n, que transfere ime-

diatamente o controle para a rotina encontrada no
endereco n. No TRS-80, a instrucao USR (n) funcio-

na de forma parecida ao Apple. valor n (devera es-

tar entre — 32768 e + 32767) 6 um parametro que
poderS ser passado para a rotina de Assembler.

endereco para o qual se deseja que o USR transf ira o
controle tern que ser previamente colocado nas posi-

coes 16526 (LSB) e 16527 (MSB) atrave's de instru-

coes POKE. Para se obter o parametro que se deseja
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passar para a rotina em Assembler, 6 necessaVio ter

como primeira instrucao dessa rotina um CALL
0A7FH. Ap6s a execucao deste CALL, o valor dado

atrav^s de n estara no par de registradores HL. Para pas-

sarmos um valor de volta da rotina chamada, devemos
coloc2-lo no par de registradores HL e encerrar a roti-

na com uma instrucao JP 0A9AH, ao inv^sda instru-

cao RET.
• VAL ("X") — Esta funcao vai tentar avaliar a cadeia

de caracteres como se fosse um numero ou uma ex-

pressao numeVica, retomando o seu valor nume>ico
equivalente.

No pr6ximo numero, continuaremos com o nosso
diciona'rio. At6 la\

Orson Voerckel GalvSo 6 Analista de Sistemas da Petrobnis Distribuido-

ra S.A., no Rio de Janeiro, e Assessor Ttcnico de MICRO SISTEMAS.
Orson foi o autor do Curso de BASIC publicado nos numeros 2a 9 de
MICRO SISTEMAS. —
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Criada em 1971, Pascal ja e a segunda linguagem mais usada
nos micros dos E.U.A. Vcja o porque dcsto sucesso.

No ensino ou na ciencia, um
poderoso instrumento

Mauricio Costa Reis

p
ara melhor entender o que e Pascal e o porque

de sua crescente utilizacao nos micros compu-
tadores, e preciso recordar o seu surgimento.

Niklaus Wirth, professor em Zurique, era um apaixo-

nado pelo ensino da computacao; para ele a lingua-

gem de programacao deveria refletir os conceitos mais

importantes e fundamentals da computacao, de forma

clara e natural. Desta forma, o programa resultante

poderia ser entendido por qualquer pessoa, sem difi-

culdades.

Dos estudos de Wirth (Dsurgiuem 1971 a lingua-

gem Pascal — nome dado em homenagem ao conheci-

do matematico Blaise Pascal do seculo XVII que.en-

tre outras invencoes, criou a maquina de calcular.

Uma das causas da grande disseminacao da linguagem

Pascal, que a torna facil de aprender e adequada aos

iniciantes, al£m de poderosa para as grandes aplica-

coes, 6 a possibilidade de se poder praticar a Progra-

macao Estruturada (PE).

que e PE? A PE introduz conceitos (2) que pos-

sibilitam "dividir" o programa em varios "pedacos"

bem conhecidos que, quando "agrupados" irao com-

por o programa. Diz-se entao que temos um "progra-

ma estruturado". A vantagem desta divisao e que fica

mais facil e r^pido construir um programa correto.

Existem outras linguagens que permitem que se

pratique a PE com muita facilidade, como o ALGOL.
Ja o BASIC, FORTRAN e o COBOL sao conhecidas

como linguagens "nao-estruturadas", porque dificul-

tam a estruturacao.

ALGUMAS PARTICULARIDADES

Podemos mencionar algumas peculiaridades do
Pascal, que o diferencia principalmente do BASIC (3):

• Comandos Compostos - e o agrupamento de va'-

rios comandos simples para simbolizar uma ideia mais

complexa. Os comandos compostos comecam por

BEGIN e terminam por END;

• Declaracao de variaveis — deve-se declarar todas as

variaveis usadas no programa. Desta forma todas as

variaveis e informacoes sobre estas (tipo, significado

etc.) ficam documentadas;

• Tipos especiais de variavel — SET: semelhante a de-

finicao de "conjunto" utilizada na Matematica, per-

mite as mesmas operacoes (uniao, interseccao, per-

tence etc.); POINTER: facilita o uso de estrutura de

dados, tais como filas e pilhas de dados; RECORD:
assemelha-se a estrutura de dados do COBOL;

• Def inicao do tipo de variavel — alem dos tipos co-

muns (REAL, INTEGER, LOGICAL etc.), a lingua

gem Pascal permite a criacao de tipo de variavel pelo

programador.

Neste ultimo caso, de definicao de tipo de variavel,

pode-se ter, por exemplo, o seguinte: TYPE ESTCI-

VIL = (SOLTEIRO, CASADO, VIUVO, DESQUI-
TADO); VAR PESSOA = ESTCIVI L. Com isto, es-

tamos criando o tipo ESTCIVI L e afirmando que a

variavel PESSOA e deste tipo. Embora aparentemente

complicado, este e um dos detalhes que destacam o

Pascal das outras linguagens, e na pratica e" muito facil

de entender e usar.

A entrada e sai'da (E/S) e feita utilizando-se os co-

mandos READ, READLN, WRITE, WRITELN,
RESET, REWRITE, GET, PUT, EOF e EOLN. Os

mais usados, entretanto, sao READ (entrada) e WRITE
(sai'da), mas todossao muito simples de serem usados.

Pascal possui ainda vetores, sub-rotinas (inclusive

com recursividade), rotinas matematicas (SIN, COS,
ABS etc.) e rotinas de tratamento de cadeia de carac-

teres (Strings), al£m dos seguintes comandos de deci-

sao e repeticao:

IF <condicao> THEN <comando>;
IF <condicao> THEN <comando> ELSE <comando>;
CASE <exp.> OF
<valor> :' <comando>;

<valor> : <comando>

;

WHILE <condicao> DO <comando>;
REPEAT <comando> UNTIL <condicao>;
FOR <var .> :=<exp.> TO <exp.> DO <comando>;

Como se pode observar, o comando CASE do Pas-

cal e semelhante a varios IFs do BASIC. E para facil i-

tar o uso do Pascal em microcomputadores, esta lin-

guagem foi acrescida com rotinas para simplif icar o uso

da tela, como, por exemplo, GOTOXY para posicio-

nar o cursor na tela, e READXY, que fornece a posi-

cao atual do cursor.

VERSATILIDADE DE APLICAQAO

Com o crescimento da utilizacao dos microcom-
putadores, o Pascal vem sendo muito aplicado no en-

sino da computacao, principalmente pela simplicidade

e clareza dos programas. Mas nao so no ensino, por-

que alem de uma linguagem geral e acessi'vel, e pode-
rosa, com varios recursos para aplicacoes comerciais

e cienti'ficas.

Pascal pode ser compilado ou interpretado, mas
a versao interpretada e" a mais difundida porque exige

menos espaco de memoria e, por isto, e a mais encon-
trada nos micros. Nos E.U.A., por exemplo, existem
varios micros que tern Pascal: o Atari e o micro pes-

soal da IBM, por exemplo. Ha tambem uma versao

do Pascal para o CP/M (Osborne, Apple-CP/M etc.)

que pode ser colocada em qualquer micro com siste-

ma operacional CP/M. Alem disto, varios tipos de
Pascal podem ser encomendados em qualquer soft-

ware-house americana. (veja no quadro o endereco de
algumas delas).

PASCAL X BASIC

A melhor forma de ilustrar a diferenca entre a pri-

meira linguagem mais usada nos micros dos E.U.A., o
BASIC, e o Pascal, e" observar o exemplo destacado na

figura 1 ,
que calcula o MDC (maximo divisor comum)

PROGRAM CALCMDC (INPUT, OUTPUT)

;

10 REM CALMDC
CONST ZERO » 0; 20 INPUT "Nl ";N1

VAR MDC, Nl, N2, D, R : INTEGER; 30 INPUT "N2 ";N2

BEGIN -10 MDC=N2
WRITE ( 'Nl ?') ; READ (Nl) ; 5 D=INT(N1/N2)
WRITE ( "N2 ?') ; READ (N2) ; 60 R=N1-D»N2
REPEAT 7 N1=N2

MDC := N2; 80 N2=R
D := Nl DIV N2; 90 IF R<>0 THEN 40

R := Nl MOD N2; 100 PRINT "M.D.C.=";MDC
Nl := N2; 110 END
N2 := R;

UNTIL R = ZERO;
WRITE ( 'M.D.C.=' ,MDC ;

END.

Figura 1 — mesmo Ccilculo em duas versoes: Pascal e BASIC.

entre dois numeros. Um exemplo simples, onde se po-

de observar algumas (apenas algumas) particularidades

do Pascal. Como se pode constatar, de ini'cio, o Pas-

cal, ao contrario do BASIC, tern formato livre. O
comando DIV e usado para divisao inteira (sendo que
nao era necessario no programa Pascal) e MOD for-

nece o resto da divisao de N1 por N2. O comando
composto, neste exemplo, esta entre os comandos
REPEAT e UNTIL (ao inves de BEGIN e END).

Embora o programa em Pascal seja maior que o em
BASIC, aquele esta melhor documentado e muito
mais facil de entender, ate mesmo por quern nunca o
viu antes... Por estas e outras caracterfsticas, o Pascal

tern tudo para se tornar a linguagem desta decada, co-

mo foram o FORTRAN e o COBOL, porque reune

duas qualidades raramente encontradas juntas: e sim-

ples e poderoso. Nao e' por acaso, como se pode veri-

ficar, que o Pascal esta sendo muito utilizado nos mi-

cros. O BASIC que se cuide!
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Entre as linguagens de programacao, COBOL e a mais
indicada para tratamento de arquivos e estrutura de dados.

A primeira em
aplicacoes comerciais

Jose Luiz do Nascimento Silva

[TpBor definicao, uma linguagem de alto nfvel e

I* aquela cujo estilo e recursos de programacao se

[•_!aproximam da linguagem natural do programa-

dor. Caracteriza-se por sua independencia as especifi-

cacoes de arquitetura de qualquer computador, ao
conjunto interno de instrucoes da maquina, tamanho
da palavra, velocidade e tipo de processador, disposi-

tivos de entrada e sai'da etc. Esta independencia im-

plica em que as linguagens de alto nfvel sejam imple-

mentadas atraves de programas sofisticados e com-
plexos como os compiladores, interpretadores, ligado-

resetc.

£ facil constatar que o leque de linguagens foi se

abrindo proporcionalmente ao surgimento de novas

necessidades, que para seu atendimento e solucao pre-

cisavam de mais recursos, fossem eles em termos de

instrucoes, velocidade de processamento e ate mesmo
compatibilizacao entre equipamentos. Desta forma,

cada fabricante de computador dava o seu "toque
pessoal" na implementacao do seu software basico

(sistema operacional, compiladores, ligadores, inter-

pretadores etc), incompatibilizando os sistemas (soft-

wares de aplicacao) com os demais equipamentos.
Analisando a figura 1 notamosque existem inume-

ros usuarios com a mesma necessidade e que, portan-

to, utilizam-se de um mesmo sistema, porem em equi-

pamentos diferentes. Ora, se nao houver uma padro-

nizacao nas instrucoes da linguagem de programacao

usuArio usuArio USUARIO USUARIO

i

SOFTWARE
APLICATIVO

1

1

EQUIP.
1

EQUIP.
2

EQUIP.
3

EQUIP,
n

Figura 1 : Re/acao en tre usua'rios, software de aplicacao e equipa-

mentos

utilizada, teremos que repetir todo o trabalho de de-

senvolvimento, programacao, testes e implementacao
ao transferirmos um mesmo programa para outro

equipamento, o que se torna altamente oneroso ao

usuario, alem de atrasar a efetiva producao e conse-

quente solucao do problema.

Grandes esforcos vem sendo realizados em prol da

padronizacao e regulamentacao das linguagens de pro-

gramacao de modo a reduzir tais problemas. Podemos
citar como exemplo, o ANSI (American National

Standards Institute).

COBOL - COMMON BUSINESS
ORIENTED LANGUAGE

Criada em 1959 por um comite de grandes usua-

rios, fabricantes e orgaos do governo americano, hoje

em dia e, de longe, a linguagem mais utilizada no
mundo inteiro em aplicacoes comerciais. Seuscriado-

res buscavam uma linguagem que fosse comum, que
permitisse a transferencia de programas e tecnicas de
programacao entre equipamentos diferentes. No en-

tanto, apesar dos esforcos do ANSI, o resultado nao
foi uma linguagem verdadeiramente comum a todos

oscomputadores.
Sua orientacao, como dissemos, e comercial, com

extensas facilidades para manuseio de arquivos e es-

trutura de dados. COBOL nao e utilizado em aplica-

coes cienti'ficas mais pela ineficiencia dos compilado-
res no tratamento deste tipo de informacao do que
propriamente pela deficiencia da linguagem.

A estrutura do COBOL e semelhante a da lingua

inglesa, onde e limitado o numero de palavras com
sintaxe propria. Num programa COBOL existem qua-

tro divisoes que auxiliam na simplicidade, eficiencia e

leitura, cada uma apresentando finalidades basicas:

1 — Identification Division: identifica o programa-
fonte (nome, autor, data) e omodulo-objetoobtidona
compilacao.

2 — Environment Division: especifica o equipamento
mais indicado tanto para a compilacao quanto para a

execucao, e assinala os arquivos de dados a serem uti-

lizados no programa e seus respectivos dispositivos

perifericos.

3 — Data Division: descreve os dados que o programa
aceitara como entrada e os que serao produzidos co-

mo sai'da, assim como os dados e constantes interme-

diaries do programa.
4 — Procedure Division: descreve todas as acoes exe-

cutadas pelo programa, como as operacoese manipu-
lates a serem executadas com os dados, controles etc.

A excessao da Identification Division, as demais di-

visoes poderao conter secoes que, segundo a estrutu-

racao do COBOL, identificarao um determinado pro-

positi sendo usadas sempre que necessarias. As mais

utilizadassao:

A) Environment Division
- Configuration Section

Nesta secao teremos a informacao sobre o compu-
tador com o qual iremos trabalhar e os mnemonicos
a serem aplicados para associar funcoes especiais, co-

mo salto de pa'gina na impressora, marcacao da vi'rgu-

la como ponto etc.

— Input-Output Section
Teremos ai' a associacao do arquivo de dados f fsico

e seu respectivo dispositivo de armazenamento ao
nome do programa, bem como a descricao do tipo de
organizacao do arquivo, o metodo e a chave deacesso.
B) Data Division
-- File Section

Nesta secao serao descritos os dados, ou estrutura

dos registros, referentes aos arquivos assinalados na

Input-Output Section.
— Working-Storage Section

Nesta secao serao descritas todas as variaveis de tra-

balho pelo programa.

— Linkage Section
Onde serao descritos e definidos os dados passados

ou recebidos, comuns a outros programas.
C) Procedure Division

Nesta divisao nao ha nenhuma secao em especial,

exceto em duas situacoes:

1 — Quando empregamos o comando

SORT INPUT PROCEDURE A

OUTPUT PROCEDURE B

, onde A e B devem ser obrigatoriamente um nome de

secao. Exemplo:

A= INICIO-SORT SECTION

B= SAIDA-SORT SECTION

2 — Em micros, no caso de programas segmentados,

deve-se colocar secoes com numero superior a 55.

Por exemplo (OVR1-ROT SECTION 56).

Logo apos as divisoes e secoes, num penultimo nf-

vel, estao os paragrafos. Estes, quando pertencentes as

tres primeiras divisoes, possuem nomes pre-definidos

e, quando pertencentes a Procedure Division, assumi-

rao o nome definido pelo proprio programador.
A funcao de um paragrafo e documentar, identifi-

car um tipo de acao, mas quando na Procedure Divi-

sion, alem de documentar, atua como referenda para

desviar uma execucao (comando GO TO nome-de-pa-
ragrafo). Todos os nomes relativos a secoes e paraq ra

fos podem conter ate 32 caracteres.

Num ultimo nfvel, af entao vem as instrucoes —
verbos que comandam uma acao. Hierarquicamente,

portanto, COBOL e formado por: divisoes, secoes,

paragrafos e instrucoes.

ARQUIVOS

COBOL possui as seguintes caracteristicas quan-

to a manipulacao de arquivos:

Acesso — Sequencial
— Direto

Organizacao — Sequencial
— Sequencial-indexada
- Relativa

Com relacao as organ izacoes de arquivo que permi-

tem acesso direto, e por consequencia sequencial, fare-

mos algumas consideracoes a respeito da chave de
busca.

• Organizacao Indexada
A chave pode ser numerica ou alfanumerica, cujo

tamanho nao devera exceder a 1 5 bytes, e onde so-

mente a area de indices (chaves) esta em ordem cres-

cente. A area de dados esta na ordem da gravacao dos
registros e contem a chave de acesso.

Considerando um arquivo de organizacao sequen-
cial-indexada, cujo lay-out esta representado na figura

2, veja, apos a gravacao de dados, como ficam as areas

de indices e dados. Este esquema tern efeito apenas
de esclarecimento ao leitor, pois os controles e as es-

truturas de enderecamento sao bem mais complexas.
Observacao: os registros na area de dados sao grava-

dos na ordem de lancamento; a area de indices esta

ordenada alfabeticamente.
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• Organizacao Relativa

A chave deve ser numerica e o registro (dado)

ocupara a posicao fisica no arquivo, identica ao valor

da chave (posicao relativa). Nao importa, por exem-

plo, a existencia ou nao de outros registros no arqui-

vo, mas se gravarmos um dado cujo valor da chave a

ele atribui'do seja 8, este dado estara no registro

numero 8 e sera o oitavo na ordem de registros antece-

dentes.

T*m I

«|l|V|l|SjT|AjH

AREA DC INDICES

LJpflnnjjo do rcqlatroi 01 REGISTRO.
03 CHAVE PIC *I10).
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Figura 2: Exemplo de arquivo de organizacao

sequencial-indexada
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Figura 3: Exemplo de arquivo de organizacao relativa

Suponhamos agora que transtormamos o arquivo

da figura 2 em relative reservando para ele uma area

de dados para vinte registros, gravando, respectiva-

mente, as chaves 1, 3, 4 e 20. Na figura 3 podemos

ver como ficara o arquivo, onde a area de gravacao,

neste caso, nao importa. Os registros ocuparao a posi-

cao relativa do valor da chave na area reservada para

o arquivo.

Neste tipo de organizacao, os dados sempre estarao

ordenados por chave, que e a propria posicao fisica

ocupada no arquivo, se bem que esta nao faz, necessa-

riamente, parte do registro. O primeiro registro sera

sempre o de chave igual a 1. Em micros, a unica for-

ma para se reservar area para os registros e, no ato da

criacao do arquivo, gravar o registro de chave igual a

n+1, onde n e o numero maximo de registros que o
arquivo devera conter.

VARIAVEIS

COBOL utiliza variaveis numericas, alfanumericas,

alfabeticas e de edicao (existem alguns outros tipos

que podem ser atribui'dos, mas sao pouco usados).

Uma variavel pode conter ate 32 caracteres normais
(nao especiais).

O tamanho maximo de representacao de dados
numericos e de 15 dfgitos. Sua representacao interna

pode ser reduzida em numero de bytes utilizados, de-

finindo-se a variavel como sendo compactada (COMP,
COMP-3,COMP-4).

Como o COBOL nao trabalha com a representacao

de dados referentes as variaveis numericas em ponto
flutuante, precisamos ter certeza da PICTURE defini-

da (mascara de representacao interna do numero), pa-

ra nao haver perda de numeros. Considere, por exem-
plo, a variavel WS-RESULT, estabelecida como PIC

9(9)V9(4). Os numeros que poderao ser representa-

dos por ela estao no intervalo de -99.999.999,9999 a

999.999.999,9999. Podemos ver que a variacao se da

em termos do numero (sempre fixo) de casas inteiras

e decimal's, e nao em relacao ao numero de bytes total

da variavel, que sao 1 3.

Em COBOL temos que definir exatamente o que
deve representar a variavel. A ela estara preso o resul-

tado; caso contrario, se for superada a margem de re-

presentacao, estaremos sujeitos a ocorrencia de erros.

As variaveis alfabeticas, como o nome diz, sao aque-

las que so podem representar letras, atribuindo-se ao

nome da variavel uma PICTURE que defina sua repre-

sentacao que, neste caso, e "A": WS—ALFA PIC AA.

As variaveis de edicao sao aquelas que servem para

exibir os resultados numa forma editada, eliminando-

se os zeros a esquerda, colocando-se pontos nas divi- •

soes de classe dos numeros, editando a virgula como
yy

ponto decimal etc. aa

POR ESSA
Uma novidade que pareceum acha-

do. O SONAR/INSPEC.
Voce recebe resumos selecionados

pelo computadcr, dentro do ambito
exato do seu interesse — pontual-

mente a cada 15 dias.

Veja alguns assuntos abordados:

VOCE NAO ESPERAVA...
aplicaooes, tecnologla de software,

controle de processos, automacao de
escritorios, microeletronica, para ci-

tar apenas alguns.
Tudo isso pelo preoo da assinatura

de uma revista: 5 ORTN's por ano.

E voce ainda pode fazer uma expe-

riencia: recebe o servico durante dols

meses, sem pagar nada.

E facil: Telefone, escreva ou envie
. um telex ao CIN.
^* Comlwlo Wactonal dm Enfgto Nuclw
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222M Mo da Jamiro - RJ Bra*
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que vocenaopodeesquecer.
Sao as unidades de disco para armazenar programas e dados que

a Digitus lancou para o seu microcomputador pessoal DGT-100.
Com esse novo periferico o DGT-100 amplia sua utilizacao entre os

usuarios profissionais, permitindo o armazenamento e recuperacao
praticamente instantanea de informacoes.

Cada disco do DGT-100 armazena 186 kbytes. E podem ser
conectadas ate 4 unidades de disco.

Alem disso, existem varios acessorios perifericos que vao
possibilitar a expansao do seu equipamento de acordo com as suas
necessidades.

Guarde bem isso na memoria.
Se voce ja tern um DGT-100, otimo, de uma passadinha na Clappy

e veja como expandir sua capacidade.
Se voce ainda nao tern, nao esaueca, na Clappy voce encontra o

DGT-100 com todos os acessorios pelo menor preco a vista ou nas
melhores condicoes de pagamento.

dsppv

CONRGURAQAO BASICA
CPU com 16 kbytes

Monitor de video

ACESSORIOS / PERIFERICOS
Expansao para 48 kbytes

Interface para disco

Disco de 5 1 (4 polegadas

Interface para impressora

Impressora de 80 ou 1 32 colunas

Interface serial RS-232 ^_
Smtetizador de voz

Gravadorcassete

SOFTWARE
Visicalc

Banco de Dados
Processador de Textos

Controle de Estoque
e dezenas de jogos

Kgft aC0
.es|

Computadores e Sistemas
Av. Rio Branco, 1 2- loja e sobreloja. RJ.

Venha a nossa loja ou solicite visita de um
representante.

Tels. : 253-31 70 • 253-3395 • 283-3588 • 234-9929 •

234-1015-234-0214.

DIGITUS
ENTREGAMOS EM TODO O BRASIL PELO REEMBOLSO VARIG
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PICTURE NOMERO A ser
EXIBIDO

EXIBICAO

9(9)V99 1458319 00145831900

zzz .zzz.zz9 ,99 1458319 1.458.319,00

Existem outros tipos de edicao que podem ser con-

jugados, tais como: asteriscos, cifrao, sinal (soma e

subtracao) — colocados a esquerda do numero — e

alguns outros mais.

O COBOL nao possui funcoes ou instrucoes que
manipulem strings dentro de variaveis. Para tal seria

necessario desmembra-las digito a dt'gito. Por exem-
plo: consideremos a seguinte estrutura de dados:

01 ELEMENTO-TOTAL

3 ELEMENTO PIC X(5)

03 ELEMENTO- R REDEFINES ELEMENTO.

05 PARTE-

1

PIC X.
05 PARTE-2 PIC X.
05 PARTE-3 PIC X.
05 PARTE-4 PIC X.
05 PARTE-5 PIC X.

No programa, se utilizarmos a variavel ELEMEN-
TO-TOTAL ou ELEMENTO, o efeito sera o mesmo,
nao alterando o resultado final. Mas se aplicarmos

qualquer uma das variaveis apresentadas como ni'vel

05 neste exemplo anterior, dependendo da variavel,

estaremos usando um carater dentro da variavel to-

tal. Desta forma, temos a seguinte representacao x

associacao:

-ELEMENTO-TOTAL-

ELEMENTO

PARTE- 1 PARTE-2 PARTE-3 PARTE-4 PARTE-5

Assim como utilizamoseste artiffcio para "dividir"

um string, poderiamos utiliza-lo para "concatenar"

as pequenas partes para formar o "todo". Dependen-

do da aplicacao, isto pode ser desastroso devido ao

acrescimo sensfvel do numero de linhasa serem codi-

ficadas para a realizacao destas operacoes, mas em ge-

ral a estruturacao das variaveis no COBOL permite

um bom e eficiente resultado dada a orientacao desta

linguagem, al£m do alto efeito na documentacao e

depuragao do programa.

COBOL EM MICROS

Seguindo a mesma linha dos grandes equipamentos,
cada fabricante de micros costuma implementar seu

compilador de modo a obter e dispor do maior nume-
ro possi'vel de instrucoes e recursos. O resultado e a

grande diferenca entre os SETS de instrucoes de um
para outro micro. Contudo, uma das funcoes que
apresentam as maiores diferencas quanto aoscompi-
ladores e a que se refere ao tratamento de telas. Por
serem maquinas orientadas para o processamento in-

terativo, os micros utilizam mais esta funcao do que
os grandes sistemas "batch".

Para o tratamento atraves de um programa
COBOL nao existe uma padronizacao, pois cada fa-

bricante desenvolve e implementa seu software con-
forme as caracten'sticas de seu equipamento, objeti-

vando obter os melhores efeitos e resultados. Pode-

mos citar alguns exemplos:

• criacao de uma secao na Data Division para defini-

cao da tela: Screen Section/Terminal Section;

• extensoes ao comando DISPLAY e ACCEPT para

trabalhar com tabulacao no vi'deo e associacao auto-

matica;

• chamadas (CALL) de rotinasdosistemaoperacional

para manipulacao de tela (funcoes no vi'deo).

Os usuarios de COBOL em microcomputadores de-

vem se preocupar principalmente com o tamanho do
programa. Quando da compilacao e posterior link-edi-

cao, podera ocorrer erro por falta de espaco na me-
moria. Para solucionar casos como este, os micros, em
sua maioria, segmentam o programa, formando uma
estrutura de OVERLAY. Para tal, basta verificar no
programa as rotinas que sofrem menos chamadas e co-

loca-las como secoes, atribuindo-se a elas um numero
superior a 55, como por exemplo: CRITICA-DATA
SECTION 55. Desta forma, o compilador vai gerar o
codigo relativo a secao independente do corpo princi-

pal do programa, trazendo-o para a memoria somente
quando for necessaria. Nao se deve abusar muito des-

ta tecnica, pois prejudicara a execucao do programa
se houver muitas "cargas".

COMPILADOR E INTERPRETADOR

O COBOL interpretado e" basicamente composto de

um compilador que gera um pseudo codigo-objeto e

r

cl CEHTRALOATA
tn. t ItirtwlitiH Hii.

SUPRIMENTO £ COISA SERIA
• Matenha o aw compuUdtn tern alirrwntado adquirindo produtoi dt quHdadt coMagrada.

• Rta Magntttca: 600, 1 200• 2400Ns
DISTRIBUID0RNASHUA
Discos Magneiicos

: 5 Mb. 16 Mb. 80 Mb etc.

Diskettes
: S1/4.e8 Poiegadas — Simples e Oupia Face

AV PHESDENTE VARGAS 48? f,R ?07 IF S 10211263-5876 253-1120 RJ
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Magr
• Ftta CABBOFITAS p/l mpritwfai : Globus M 200- 300/000
• Fill p/lmprmous: Bebra, DigHab. Diablo , Cantronic ate.

• Cartucho Cobra 400
• ElMMttwoPwtaap/rimiMMrlii CmUmm .
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um "Run-Time System" que interpreta este codigo

durante a execucao, apos carrega-lo na memoria. O
interpretador inicia a execucao com o primeiro co-

mando da Procedure Division, e segue sequencialmen-

te, a menos que a operacao indique um desvio.

Toda vez que fazemos referenda a urna variavel ou
outro objeto, o interpretador necessita acessar suas

tabelas de descrigao e obter as informacoes necessa-

rias. As pseudo-operacoes contem o codigo da opera-

cao a ser efetuada e o endereco das entradas nas tabe-

las referentes aos operadores especificados. De manei-

ra geral o codigo-objeto e compacto e facilita a fusao

de rotinas externas (reentrancia).

A versao interpretada apresenta, por outro lado,

um aspecto negativo: o alto "overhead" inerente a

propria interpretacao, muitas vezes superior a cinco

ou seis vezes a execucao da mesma funcao por codigo

diretamente executavel.

COBOL BASIC

CLOSE CLOSE

A OCCURS 10 TIMES DIM A(10)

VARYING I FROM 1 BY 1 DO 1=1 TO 10

UNTIL I > 10

PERFORM GOSUB

NEXT I

GO TO

RETURN

GO TO

IF J=8 IF J=8

IF ALFA = 'ABC IF A$ = "ABC"

ACCEPT C INPUT C

READ nome de arquivo INPUT #3,R$

OPEN OPEN

DISPLAY I J K PRINT I;J;K

WRITE nome de dado PRINT # 3;R$

* (na coluna 7) comentario REM

STOP RUN STOP OU END

COMPUTE K= X+3,14*R K= X+3.14*R

As versoes compiladas geram um codigo-objeto

que, apos a resolucao dosenderecosexternos pelos li-

gadores, e executado pelo proprio firmware do
computador. Os programas-objeto gerados por estas

versoes tendem a ser maiores do que os interpretado-

dores e muitas vezes nao implementam reentrancia.

Apesar da maioria das versoes compiladas nao se preo-

cupar em gerar um codigo otimizado, elas sao mais

eficientes do que as versoes interpretadas.

PARALELO COM BASIC

Como ja dissemos, COBOL e uma linguagem de
programacao voltada para a area comercial. Mas no
caso de micros — principalmente os que possuem as

versoes interpretada e compilada do BASIC — em ter-

mos de aplicacao, perde o sentido dizer que o COBOL
sobrepoe-se ao BASIC nesta area. Isto porque, embo-

COBOL

Requer um tempo razoavel
para seu aprendizado.

Possui maior numero de
instru9oes

.

Possui menor numero de
funcoes

.

Usada essencialmete em
apiicacoes comerciais

.

Alto grau de estrutura-
cao.

Facilidade no entendimen
to de programas (acompa-
nhamento da logica)

.

Requer mais tempo na oons
trucao de um programa (

alta verbosidade)

.

Grande efeito auto-docu-
mentativo (nomes de vari
aveis, rotinas, etc...).

Alta eficiencia na utili
zacao de arquivo de dados

Existencia de poucos dia-
letos (maior compatibili-
de entre os diversos equi
pamentos)

.

Programas extensos, por-
tanto ocupam mais area
em disco e memoria.

Variaveis tem tamanho e
formato fixo no programa.

BASIC

Requer pouco tempo para o
aprendizado.

Possui menor numero de
instrucoes

.

Possui maior numero de
fun5oes.

Usada tanto em apiicacoes
cientlficas como comerci-

Grau de estruturacao razo
avel

.

Entendimento de programas
(acompanhamento da logica)
mais trabalhoso.

Requer pouco tempo na cons
trucao de um programa (ba_i

xa verbosidade)

.

Baixo efeito auto-documen-
tativo.

Requer elaboracao de arti-
flcios e algoritmos para u
tili zacao de arquivos de
dados (maquinas que possu-
em o BASIC standard - arqui
vo sequencial e randomico)

.

Existencia de varios diale-
tos (menor compatibilidade
entre os diversos equipamen
tos) .

Programas menores, portanto
ocupam menor area em disco
e memoria.

O tamanho e o formato das
variaveis devem ser contro-
lados.

Figura 4:Paralelo entre comandos COBOL e BASIC
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Figura 5: Comparagio COBOL x BASIC
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ra tenha sido criado para atender a propositos cientf-

ficos e facilitar o manuseio para o usuario-programa-
dor, o BASIC tambem atende, com razoavel eficien-

cia as atividades da area comercial.
Jci existem sistemas de contabilidade, folha de pa-

gamento, controle de estoque, contas a pagar/receber,
mala direta, compras etc, todos desenvolvidos em
BASIC. £ claro que, quando se fala em tratamento de
arquivos, existe urn "break" no BASIC. No entanto,
podemos nos valer de artif fcios e algoritmos para su-

perar estes problemas. Nao ha duvida que se estes sis-

temas fossem desenvolvidos em COBOL seriam mais
eficientes, ja que as caracterfsticas desses sistemas se

adequam mais aos recursos desta linguagem.

Na figura 4 podemos ter uma ideia de alguns co-

mandos do COBOL e do BASIC que possuem correla-

cao. Comparar as duas linguagens na hora de desen-
volver urn sistema e uma questao de, primeiramente,
avaliar as necessidades do usuario, e em segunda ver

qual das duas se adequara" com mais eficiencia (ver

figura 5).

De acordo com o que os fabricantes divulgaram no
XV Congresso Nacional de Informatica e II Feira In-

temacional de Informatica, os equipamentos que pos-
suem como linguagem de programacao o COBOL eo
BASIC sao: Brascom BR100, Cobra C305, Labo
8221, Logus LOG Z80, Polymax 201 DP, Prologica
Sistema 700, Quartzil QI800, Microscopus, SID 3000,
Sisco MB8000SM, Edisa ED281 e Schumec M100/85.

Para dar ao leitor uma visao de um programa
COBOL e estabelecer um paralelo com um programa
BASIC, apresentamos uma listagem em cada lingua-

gem. A fungao de ambas e gerar um arquivo (relativo

no COBOL e randomico no BASIC), contendo sim-

plesmente um nome que e informado pelo teclado
e sua respectiva chave de acesso.

Nesta comparacao, observe tambem o tratamento
de telas de um e outro programa (note que o progra-

ma COBOL utiliza a Screen Section, nao comum a
todos os equipamentos, existenteapenas no SID 3000,
Prologica Sistema 700 e Schumec).

Programa COBOL para geracao de arquivo relativo

IDENTIFICATION DIVISION. 03 LINE 9 COLUMN 20
VALUE

' NOME :
'

.

PROGRAM-ID. GERARQ. 03 LINE 9 COLUMN 28
AUTHOR JOSE LUIZ N SILVA. PIC X(30) FROM WS-PONTO.
DATE-WRITTEN. 22/02/83.
•REMARKS.
* ESTE PROGRAMA GERA UM ARQUIVO RELATIVO * ACOES A SEREM EXECUTADAS
* CONTENDO NOMES QUE SERAO FORNECIDOS VIA PROCEDURE DIVISION.
• TECLADO, E A CHAVE DE ACESSO ESTABELE-
• CI DA PELO USUARIO. • LIMPAR A TELA, ABRIR ARQUIVO

" ASSINALACAO DO EQ'JIPAMENTO E ARQUIVOS DISPLAY (1, 1) ERASE.
ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION. OPEN 1-0 CADASTRO

SOURCE-COMPUTER. SID-3000. • LOOPING DE DIGITACAO E GRAVACAO

LOOP-LE-GRAVA.

INPUT-OUTPUT SECTION. DISPLAY (1, 1) ERASE.
DISPLAY TD01-TELA-NOME.

SELECT CADASTRO ACCEPT (7, 28) WS-CHAVE.
ASSIGN TO DISK IF WS-CHAVE = ZEROS GO TO FIM.
ORGANIZATION IS RELATIVE • TESTA VALIDADE DA CHAVE
ACCESS MODE IS RANDOM
RELATIVE KEY IS WS-RELATIVE. MOVE WS-CHAVE TO WS-RELATIVE.

READ CADASTRO INVALID KEY
* DEFINICAO DOS REGISTROS ,VARIAVEIS E TELAS GO TO RECEBE-NOME.
DATA DIVISION.

JA-EXISTE.
FILE SECTION.

DISPLAY (23, 1)
FD CADASTRO 'JA EXISTE REGISTRO COM ESTA CHAVE '

LABEL RECORD IS STANDARD ACCEPT WS-NADA.
VALUE OF FILE-ID 'A.-CADASTRO '

.

GO TO LOOP-LE-GRAVA.

01 REGISTRO. RECEBE-NOME .

03 NOME PIC X(30) .

ACCEPT (9, 28) WS-NOME.

WORKING-STORAGE SECTION. P REPARA- REG-GRAVA

.

77 WS-RELATIVE PIC 999 COMP. MOVE WS-CHAVE TO WS-RELATIVE.
77 WS-NADA PIC X. MOVE WS-NOME TO NOME.
77 WS-CHAVE PIC 999. WRITE REGISTRO INVALID KEY
77 WS-NOME PIC X(30) . DISPLAY (23, 1)
77 WS-PONTO PIC X(30) VALUE ALL '.'. •ERRO NA GRAVACAO '

ACCEPT WS-NADA.
GO TO LOOP-LE-GRAVA.

SCREEN SECTION.
FIM.

1 TD0 1 -TELA-NOMES . DISPLAY (1, 1) ERASE.
3 LINE 7 COLUMN 20 CLOSE CADASTRO.

VALUE ' CHAVE :,...'. STOP RUN.

Programa BASIC
para geracao de

arquivo randomico
ESTE PROGRAMA GERA UM ARQUIVO
RANDOMICO CONTENDO NOMES QUE SE-
RAO FORNECIDOS VIA TECLADO, E A
CHAVE DE CCESSO ESTABELECIDA PE-
LO USUARIO
* JOSE LUIZ N SILVA - 22/02/83 *

PROGRAMA PARA EQUIPAMENTOS COM
BASIC DA MICROSOFT

DEFINICAO DA FUNCAO DE TABULACAC
NO VIDEO

120 DEF FNT$(L%,C%)=CHR$(27)+"Y"+CHRt(32+L*)+
CHR% (32+C%)

130 REM LIMPAR A TELA E ABRIR ARQUIVO
140 PRINT CHR$(12)
150 OPEN "R", 3, "A: CADASTRO"
160 FIELD #3,30 AS N$
170 REM LOOPING DE DIGITACAO E GRAVACAO
180 PRINT CHR$(12)

"CHAVE
"NOME

10 REM
I REM
30 REM
40 REM
50 REM
60 REM
ro REM
B0 REM
90 REM
LOO REM
110 REM

'; STRING* (30/
190 PRINT FNT$(7,20)
200 PRINT FNT$(9,20)

")

210 PRINT FNT$(7,28) ;

220 INPUT C
230 IF C = THEN GOTO 360
240 REM TESTA VALIDADE DA CHAVE
250 GET # 3,C
260 IF NJ = "" THEN GOTO 300
270 PRINT FNTJ(23,1) ("JA EXISTE REGISTRO COM

ESTA CHAVE ";

280 LINE INPUT E*
290 GOTO 180
300 REM DIGITACAO DO NOME
310 PRINT FNT$(9,28) ;

320 LINE INPUT D*
330 LSET N$=DJ
340 PUT # 3,C
350 GOTO 180
360 REM ENCERRAMENTO
370 PRINT CHR*(12)
380 CLOSE * 3

390 END

Jose" Luiz do Nascimento Silva 4 formado em
Tecndlogo em Processamento de Dados pela
PUC-RJ e trabalha como Analista de Sistemas
na NABLA — Engenharia e Processamento de
Dados L tda. m

LPRINT
impressao de qualidade

A LPRINT viabiliza sua aquisicao de

uma impressora de qualidade.

LPRINT e um Kit que se adapta a

qualquer modelo de miquina de

escrever IBM de esfera transformaodo-a

em uma impressora, mantendo seu

fundonamento original IdeaJ

para aplica^des que necessitam qualidade

de escrita por um baixo investimento.

Permite gerar todos os caracteres do

teclado da miquina (acentos, cedilha,

simbolos, etc). Propordona 15 CPS,

(velocidade maxima da miquina IBM) o

e na c

PROJETOS ELETRONICOS
IND COM LTDA

Rua Coronel Quirino, 501

Fone (0192) 52-0964

CEP 13.100 Campinas SP

CA1XA POSTAL 1865

que sincroniza os mecanismos, dim tnuindo

seu desgaste.

LPRINT e* com&rcializada em duas

versoes: PARALELA CENTRONICS e

SERIAL RS-232-C/ELO DE CORRENTE
(com Buffer de 4 K Bytes).

LPRINT 6 um produto ENA C;

empresa que surgiu para atender is

necessidades do rnercado de pertfericos

e sistemas dedJcados.

Consulte a E NA C para maiores

informacdes sobre a LPRINT.
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CAMPINAS
TKS2-C NEZ8000 COMPONENTS

O mais complete) e variado estoque de
circuitos integrados C-MOS, TTL, Li-

neares, Transistores, Diodos, Tiristores

e Instruments eletrdnicos. Kits em ge-
ral — distribuidor Semikron, Pirelli —
Amplimatic — Schrack — Assistencta
Tecnica.

mtCHD e nn
mrrm

iAdio e TELEVISAO

R. 11 de Agosto 185 — Tels. (0192) 31-1756

— 31-9385— 29-930— Campinas — S.P.

MIIMAS DIGITAL
O SHOPPING DA
COMPUTACAO

• Vendas de micro-computadores
• Vendas de pecas e componentes para micros
• Asststencia tecnica a micros
• Vendas de livros e revistas sobre computacSo
• Vendas de disquetes formularies e fitas mag.
• Cursos de digitacao e programacao

NA MINAS DIGITAL
VOCE ENCOMTRA TUDO

SOBRE MICRO-COMPUTADORES

201-7555
Rua Tuplnambas 1045 - Conj. 601/602 - Centre Rua Tom

6

do Souza 860 • Loja B - Savassi

ATENDIMENTO POR REEMBOLSO POSTAL
PARA TODO BRASIL

THE GIANT BDDH OF

campuTER
SOFTWARE

"77»» Giant Book of
Computer Software".

TAB Books tnc,

Editors of 73
Magazine.

rtfKf-

Step-by-step pilot to

crutifli/ewrowp computer pr Oframs!

EDITORS QF 73 [TlflGflZlNE

"Agora que voce possui urn microcomputador — ou
mesmo uma calculadora programtSvel — o que fazer com
ele?"

Este livro comeca com esta pergunta e se propoe a

responde-la ao lorvgo de seu texto 4530 paginas) utilizan-

do varios program as, lodos eles tartamente comentados,

seja atrav^s do texto ou dentro do prdprio programa.

No primeiro capi'tulo, algumas palavras sobre lingua-

gens; Assembler. COBOL, FORTRAN, BASIC; esta ul-

tima mais detalhada. A partir do segundo capftulo, "A
Suave Arte de ProgramacSo", procura-se ensinar progra-

macao atravel do desenvolvimento de program as de real

utilidade, e nSo apen as diddticos. Dentre eles destaca-se

um que cna urn cadastro de socios de urn clube, onde a

potencialidade de utilizacao de arquivos em sistemas

com fita cassete 6 desenvoKrida ao maximo.

Apesar do tftulo, o fivro nao cont*m apenas software:

o hard tamWm esta" presente, e o ultimo capftulo deno-
mina-se "Combinando Hardware e Software",

Coma este livro e" o resultado de uma coletanea de
programas desenvolvidos para as mais diversas maquinas
estrange iras, teremos que mod if ica-los um poueo para

ad apt a- 1 os a nossos equipamentos. A elaboracao destas

modificacdes, entretanto, fica bastante facilitada pelos

eomenta'rios e explicacoes que acompanham cada pro-

grama.

Oe utilidade para todos os possuidores de micros, esta

coletanea e especialmente util para aqueles que tern co-

mo hobby, ale"m do micro, a eletr&nica ou o radioama-

dorismo (ou ambos).

A seguir uma retacSo de alguns programas encontra-

dos no livro: dissipacao termica em circuitos integrados.

filtros ativos e passives, atenuadores "T" e "Pi", ca'lcuto

de SWR, f ontes de alimentacao, circuitos PLL e tempori-

zadores, uma se>ie especifica para radioamadores, pro*

gramas para RTTY, programas para SSTV {Slow Scan
TV), e muitos outros.

MICROSI5TEMAS,abnl83

A MICROTOK e a DPASCHOAL
quando adquiriram a

(gmputiquc
passaram a ser a maior
CADEIA DE LOJAS

de microcomputadores do pais.
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Poucas instrucocs tornam o FORTRAN accessivel para

lcigos na solucao do problcmas cicntificos.

Formulas matematicas
em programas

Orson Voerckel Galvao

Eoderiamos definir FORTRAN como uma lingua-

gem elaborada especificamente para expressar

formulas matematicas em programas de compu-
tadores. A expressao FORTRAN significa FORmula
TRANslator, o que expressa bem a finalidade da lin-

guagem.
FORTRAN e, originalmente, urn compilador de-

senvolvido pela IBM para a solucao de problemas

cientificos. Por ser uma linguagem para uso por pes-

soas nao especializadas em computacao (matematicos,

fisicos, estatisticos etc) ela pretende ser o mais sim-

ples possivel, al6m de fomecer uma seVie de facilida-

des implementadas sob a forma de funcoes pr^-decla-

radas. Por£m, pela propria natureza da a>ea de aplica-

coes a que se destina, ele tern a desvantagem de nao
permitir grande flexibilidade no que diz respeito a

entrada e saida de dados.

Outra caracteristica interessante de FORTRAN e" o

fato de que a letra inicial do nome atribufdo a uma
variaVel e" que vai definir o tipo de dado que esta va-

riavel vai confer. Assim, todos os nomes de va-

ria'veis que comecarem com as letras I, J, K, L, M e N
indicarao que o dado que ela ira

-

conter sera conside-

rado como um numero inteiro. Se for utilizada qual-

quer outra letra no ini'cio do nome da varidvel, ela se-

ra" considerada uma vari^vel do tipo real.

No entanto, existe uma instrucao que permite ao

usuario definir a sua pr6pria convenclo. Trata-se da

instrucao IMPLICIT, que com as definicoes INTE-
GER, REAL, LOGICAL e COMPLEX, vai fazer com

46

que se estipulem as letras que, usadas no ini'cio do
nome das variaveis, vao definir o seu tipo. Caso o

usuaVio queira, e possfvel estipular ainda atraves des-

tas definicoes todos os nomes de variaveis que deve-

rao ser encarados de acordo com cada um destes tipos

1) Caso Standard :

nome da va r I ave I tipo do dado

ATOMO

ICONT

- real de ponto flutuante

Intel r o

2) Redef Ini tio com IMPLICIT :

IMPLICIT COMPUXfA - F). INTEGER(G - I). L0GICAL(K - L)

nome da varlavel tipo do dado

ATOMO

LOGIC

HCONT

-
|

complcxo

-*>
I

1 5g I .

- I n te I ro

3 ) De f I n

I

; ao I nde pendente da p r I me I ra I e t ra do nome

REAL CONTADOR, VAR1, ICONT -*>
|
nomes de varlavel* reals

LOGICAL SN, MASCFEM, I nome de variaveis loglcas

Figura 1
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(inteira, real, logica ou complexa), independentemen-
te da primeira letra utilizada no nome das mesmas.
Recapitulando atraves de exemplos, podemos ver os
trescasosna figura 1.

Devido ao grande uso de matrizes na a"rea de ci§n-

cias, o FORTRAN permite tambe'm a declaraca"o das
mesmas nos seus programas. As matrizes s§o definidas
atravds da instrucao DIMENSION e as variaVeis assim
definidas sao chamadas de variaveis subscritas.

FORTRAN permite quantos subscritos se desejar e,

em alguns casos, um dos subscritos pode ser outra va-

riavel subscrita.

COMANDOS E OPERADORES

Como e uma linguagem voltada para cdlculos, o
FORTRAN dispoe de poucas instrucfies, A maioria
das linhas de programa FORTRAN vai constar de ex-
pressdes ariirn^ticas, que se utilizam de operadores +,

-r * /,
** funcoes e operadores Idgicos.

Entre os poucos comandos mais utilizados no
FORTRAN, vamos encontrar os usualmente conheci-
dos como comandos de control©. Sa*o eles os coman-
dos de desvio incondicionaf e conditional, ambos ope-
radores atrav£s de instrucoes GOTO e IF, respectiva-
mente, e o comando DO, que permite o controle de
loops,

comando GOTO pode ser implementado de duas
formas. A primeira das duas, a forma simples, fani
com que seja realizado um desvio da sequencia nor-

mal do processamento para uma determinada linha do
programa. Veja um exemplo de sua utilizaclo:

10 GOTO 201
A segunda forma de utilizaca"o do GOTO 6 chama-

da de desvio indexado. Neste caso, o desvio sera" feito

para uma dentre diversas linhas especificadas, depen-
dendo do conteudo de uma va navel inteira definida
na instrucao. Um exemplo da sua utilizaca~o:

100 GOTO (250, 300, 350, 999), KONT
Neste exemplo, o desvio sera feito para uma das li-

nhas especificadas entre os parenteses, dependendo
do conteudo da vartevel KONT. Se esta coniiver 1, o
desvio sera* feito para a linha 250; se contiver 2, para a
linha 300; e assim por diante.

O comando IF foi implementado no FORTRAN de
uma forma um pouco fora do usual. De uma maneiia
geral ele tern a forma IF (EXP) nT,n2,n3, onde EXP
e* uma variavel ou express!© cujo conteudo ou produ-
to final sera" avaliado* A forma de avaliaca"o se baseia
no critdrio de taJ valor ser menor, tgual ou maior do
que zero. Em cada um dos casos, ocorrera* um desvio
para a linha especificada respectivamente pornl, n2e
n3, Veja um exemplo:

100 IF (K" 3+7)91, 30, 500

Se o resultado da expressao entre parenteses for
manor que zero, o desvio sera feito para a linha 91 ; se
igual a zero, para a linha 30 e, se maior que zero, para
a linha 500.
A 16m desta forma, o IF podera" ser utilizado para

decisoes I6gicas. Sob esta forma, 6 feita uma compa-
racao entre dois elementos no interior dos parenteses.
Se a comparacao resulta em verdadeira, 4 executada a
instrucao que se segue a expressSo entre parenteses
(na mesma linha). Caso contraYio,, e" encerrada a exe-
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\* FORTRAN 1

cucao do IF e iniciada a execucao da instrucao encon-

tra'da na proxima linha. Veja um exemplo:

100 IF (A.LE.O) Ax-A+1
Os operadores permitidos sao:

.LE. (menor ou igual)

.EQ. (igual)

.GE. (maior ou igual)

.LT. (menor que)

.GT. (maior que)

.NOT. (NOT logico)

.AND. (AND logico)

.OR. (OR logico)

Estes operadores podem ser reunidos das mais va-

riadas formas em uma so expressao.

comando DO tambem vai ter uma forma de

apresentacao um tanto o quanto original em relacao a

instrucoes semelhantes encontradas em outras lingua-

gens. A sua forma geral e a seguinte:

DOf i = v1,v2, v3

Pode-se ler esta instrucao da seguinte maneira: Exe-

cute a partir da prdxima instrucao ate" que i seja maior

que v2, sendo que i tern um valor inicial de vl e apds

ser executada a instrugao da linha f o valor de i deve

ser incrementado com o valor encontrado em v3.

Apds o incremento, o processamento volta a linha se-

guinte a linha do DO.

fluxograma e o representado na figura 2. De
uma forma geral, estas sao as principais caracten'sticas

do FORTRAN. Naturalmente existem uma serie de

outras instrucoes, tais como CONTINUE, STOP, PAU-
SE, INPUT, FORMAT, READ, DATA, WRITE, DE-
FINE etc. Quanto as funcoes, existem as mais varia-

das, com finalidades tais como o calculo trigonometri-

co, estati'stica, aritmetica, matrizes e por ai a fora.

Com relacao ao metodo de programacao com
FORTRAN, permite-se usar extensamente suD-rotinas

e subprogramas, o que Ihe propicia uma certa modu-
laridade.

Finalizando, o FORTRAN e uma linguagem que,

apesar de ja ser bastante antiga (em relacao a algumas

que sao objeto de mater ias neste numero) parece que
nao entrara em desuso tao cedo. Sua simplicidade,

versatilidade e variedade de funcoes permitem ao leigo

em computacao um rapido aprendizado e relativa in-

dependencia quanto ao equipamento utilizado.

DO

i = nl

1. instrugao
seguinte
ao DO

•
•
•
•

instrugao
da linha f

i = i + v3

<<^i : v2 J>

Instrugao
seguinte
a ] inha f

•
•
•

Figura 2

Orson Voerckel GalvSo 4 Analista de Sistemas da Petrobra's Distribuido-

ra S/A, no Rio de Janeiro, e Assessor Te'cnico de MICRO SISTEMAS.
Orson foi o autor do Curso de BASIC publicado nos numeros de 2a 9
de MICRO SISTEMAS.

Ik • i^ ASSISTENCIA TECNICA A MICROS E COMPLETA
*I SlSlEliia ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS

I nstalacao, modificagao e ampliacao

de sistemas:

"Hardware e Software"

Assistencia a Micros:

Nacionais: Todas as marcas e modelos
Importados: Sinclair - Trs-80 - Apple -

Micro Ace - Rockwell - Cromenco

Manutencao corretiva e preventiva:

"Hardware e Software"

Outras marcas poderao ser atendidas

Seja qual for seu problema. consulte-nos: Av Presidente Vargas. 542- sala21 1 1 - Tel 571-3860- Rio de Janeiro
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fticroScopus,
o computador

bem acompanhado.
Na hora de decidir-se por

um microcomputador, diversas

caracteristicas sao sempre
analisadas: memoria, sistemas de

aplicacao, utilitarios,

possibilidades de expansao, etc.

Mas isso nao basta para

garantir um bom investimento.

E preciso avaliar cuidadosamente se

o fornecedor tern uma estrutura

capaz de oferecer uma assistencia

adequada ao cliente.

Todo profissional, ao analisar

o microcomputador

da Scopus,

observa

que as

caracteristicas

tecnicas

do produto

atendem as

suas expectativas.

Alem disso,

o Microscopus vem acompanhado de
varios servicos que a Scopus
oferece aos seus clientes.

Mesmo antes de optar por um
equipamento, o usuario ja pode
contar com a assistencia da Scopus.

Nessa primeira fase, ele

recebe uma autentica consultoria na

sua area de interesse, feita por

SCOPVS

258-7752

engenheiros e analistas experientes

em teleprocessamento, aplicacoes

comerciais e administrativas. Como
resultado, a implantacao e a

operacao de um sistema Scopus
nao Ihe causarao problemas, pois

os analistas de suporte continuarao

o planejamento desenhado
na primeira fase.

Mais do
que isso,

para que
o usuario do
Microscopus

elimine

suas duvidas

com maior
rapidez,

a Scopus

mantem uma linha direta com os

analistas de desenvolvimento e

suporte: o servico Disque Sistema.

Atraves de um simples contato

telefonico, os clientes que
desenvolvem seus proprios programas
ou os que usam os sistemas de
aplicacao Scopus podem obter uma
consultoria sobre qualquer aspecto
relacionado a operacao do
Microscopus e seus sistemas.

A Scopus oferece tambem um
servico de treinamento, realizado

£89

atraves de
cursos,

que atendem
as varias

necessidades

do cliente:

da operacao
do Microscopus
ate a sua programacao
em linguagens de alto nivel.

Complementando esses servicos,

o usuario tern a sua disposicao uma
completa documentagao tecnica sobre

os mais diversos aspectos do
equipamento e seus sistemas.

E para manter o Microscopus em
permanente disponibilidade, o usuario

dispoe de uma
linha direta

X)
coma

CE^ VIA ass ist£ncia

Qo^l-3»' tecnica

Scopus,
ST£N$ia capacitada

a atender

prontamente

o seu chamado.
Toda essa estrutura montada pela

Scopus tern um objetivo claro: oferecer

um microcomputador sempre bem
acompanhado de solucoes completas

e continuas aos seus clientes.

Belo Horizonte - Tel.: (031) 201-5893

Brasilia - Tel.: (061) 224-9856

Campinas - Tel.: (01921 31-6826

Curitiba - Tel.. (041) 223-4491

Porto Alegre - Tel : (0512) 21-8743 COPUS
a evolupdo brasileira

Recife- Tel.: (081)221-3566

Rio de Janeiro - Tels.: (021) 262-7188 e 240-5663

Salvador - Tel.: (071) 233-1566

S3o Jose dos Campos - Tel.: (0123) 22-8247

S3o Paulo -Tel.: (0111255-1033

Filiada a ABICOMP
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Criada inicialmente para minis, esta linguagem vem

tendolarga utilizacao em microcomputadores.

Trabalhando
complexos de dados

Ivan Costa

MUMPS e" uma linguagem que
vem conquistando significativo es-

paco no mercado nacional de In-

formatica e, devido as suas carac-

ten'sticas, que o tornam uma alter-

nativa extremamente atraente para

os microcomputadores, pode-se

prever urn grande futuro para ele.

Ja existem empresas no pais que
desenvolvem software basico para

MUMPS e ja* encontram-se dispo-

ni'veis implementacoes deste siste-

ma em alguns minis nacionais (por

exemplo, Cobra 530 e Labo 8038)
e mais recentemente em micros,

como Cobra 305 e PO LY 1 01

.

MUMPS significa "Massachus-

sets General Hospital Utility Mul-
tiprogramming System". £ um sis-

tema de programacao de aplica-

coes, caracterizado pela integracao

inteligente dos seguintes elemen-

tos:

• uma linguagem de alto ni'vel

com potentes recursos para mane-
jar strings e particularmente bem
dotada para aplicacoes que requei-

ram interatividade total ou parcial;

• um sistema operacional de tem-

po compartilhado adapta'vel a dife-

rentes ambientes de hardware;

• uma base de dados dinamica e

partilhavel que utiliza estruturas

hieraVquicas e flexi'veis.

HISTORICO

desenvolvimento do MUMPS
teve ini'cio em 1966, no Laborato-

ry de Ciencia de Computacao do
Massachussets General Hospital,

em Boston, EUA, em resposta as

necessidades computacionais de-

correntes das rotinas e das tecni-

cas de admin istracao hospitalar,

bem como aquelas associadas as

experimentacoes e t^cnicas m6di-

cas. Deste modo, os criterios que
nortearam tal projeto inclui'ram a

flexibilidade na interface com o
ambiente, capacidade de manipu-
lacao de textos, organ izacao dos
dados numa estrutura de acesso ra-

pido e simples em ambiente mul-

tiusuario e partilhavel e, finalmen-

te, a existencia de uma linguagem

de alto ni'vel, voltada principal-

mente para o desenvolvimento de
sistemas de aplicacoes.

resultado final integrou, num
so sistema, um programa de con-

trole de tempo partilhado, uma
linguagem de alto ni'vel e de facil

manuseio e uma base hierarquica

de dados cuja criacao e acesso sao

transparentes ao usuario. Esta es-

trutura de dados, por sua utiliza-

cao transparente e facil transposi-

cao para a realidade I6gica, tor-

nou-a extremamente adequada pa-

ra o manuseio de complexos de

dados dentro do ambiente para o
qual o sistema foi projetado.

Em 1972, o National Center for

Health Services Research e o Na-

tional Bureau of Standards deter-

minaram a criacao do MUMPS De-

velopment Committee para estu-

dar a viabilidade de se estabelecer

um MUMPS padrao que fosse utili-

zado tanto por usuarios como por

fabricantes. Ap6s alguns anos de
esforco, um padrao foi adotado e

suas especificacoes foram subme-
tidas para aprovacao ao American
National Standard Institute, final-

mente concedida em 1977.

A LINGUAGEM MUMPS

A linguagem MUMPS foi proje-

tada para ser uma linguagem de fa-

cil aprendizado, com metodos sim-

ples de criacao, modificacao e de-

puracao de programas. A primeira

caracten'stica a ser considerada em
sua analise e o fato dela ser inter-

pretada, diferente da maioria das

linguagens .convencionais que sao

compiladas. Em uma linguagem in-

terpretada, os programas sao exe-

cutados diretamente do c6digo-

fonte, n§o sendo necessario com-
pilar ou traduzir o programa para

outra forma antes de executa-lo.

Este fator pode representar signi-

ficativa economia de tempo para o
programador. Al£m disso, traba-
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lhar somente na forma simbolica

facilita o desenvolvimento e a ma-

nutencao de programas. Na fase de

depuracao, erros podem ser anali-

sados e rapidamente corrigidos em
pequenos segmentos de programa,

em processo interativo com um
terminal.

Outra caracten'stica importante

do MUMPS, que a diferencia das

demais linguagens, e o fato de pos-

suir, embutida, uma estrutura de

dados hierarquica, permitindo

acessos simultaneos, com seguran-

ca, a uma base de dados compar-

tilhada. Este recurso a torna simi-

lar a alguns sistemas de gerencia-

mento de base de dados. Em adi-

cao, na maioria das vezes, a lin-

guagem MUMPS e usada sob seu

proprio sistema operacional, au-

mentando assim sua eficiencia de

execucao.

Um programa MUMPS e extre-

mamente simples de codificar e

dispensa por completo o uso de

formularios especiais. Sua estrutu-

ra e baseada em linhas, que podem
ser identificadas por um rotulo, e

onde estao representados coman-

dos, funcoes, variaveis, operadores

e expressoes de maneira compacta

e integrada.

Como pontos caracten'sticos da

linguagem, podemos ressaltar:

• conjuntos de comandos envol-

vendo operacoes de atribuicao,

desvio, iteracoes etc. Todos eles

podem ser abreviados usando-se

somente a primeira letra (econo-

mia de tempo e espaco) e na sua

maioria podem ser adjetivados

com pos-condicionamento e tem-

porizacao (veja no quadro, os co-

mandos definidos no MUMPS pa-

drao);

• varios comandos podem apare-

cer na mesma linha. O MUMPS
exige apenas um separador sinta-

tico (o carater branco) entre co-

mandos e seus argumentos e entre

comandos e outros comandos. Um
comando condicional valorizado

como falso, entretanto, fara com
que o resto dos comandos naquela

linha sejam ignorados;

• uma linha pode ser direta, caso

em que £ imediatamente executa-

da apos a sua entrada em terminal,

ou indireta, sendo armazenada pa-

ra ser executada como parte de
um programa;

• em extensao aos operadores

Des
BREAK -

cricaodosco
fornece pontos de acesso, in-

manelos MUMPS
valor da variavel especial $T

ternos ao MUMPS, para fins e verdadeiro).

de depuracao. KILL- elimina variaveis (locais ou

CLOSE - devolve uma unidade de E/S globais).

ao sistema, ap6s sua utiliza LOCK- aloca uma global a um deter-

cao por um usudrio. minado usuario.

DO- chamadas de rotinas (inter- OPEN- aloca uma unidade de E/S a

nas ou externas). um determinado usuario.

ELSE- execuca"o condicional (exe- QUIT- tdrmino de execucao de um
cute o restante da linha se o comando FOR, DO ou XE-

valor da variavel especial CUTE.
$T e falso). REAO- comando para entrada de da-

FOR- iteracao ou execucao repeti-

da de um segmento especi'fi-

co de comandos.

SET-

USE-

dos de um dispositivo de E/S.

atribuicao de valores a varia-

veis (locais ou globais).

designa uma unidade de E/S
GOTO- desvio incondicional para de- como dispositivo corrente.

terminada linha de uma roti- VIEW- fornece pontos de acesso, in-

na (interna ou externa). ternos ao MUMPS, para exa-

HALT- te>mino de execucao da tare- me de informapoes do siste-

fa atual na particao em ques- ma.

ta"o. WRITE - comando de saida de dados

HANG- interrupcao do processamen- para um dispositivo de E/S.

to por determinado tempo XECUTE - permite interpretar seus ar-

especif icado no comando. gumentos como uma linha

IF- execucao condicional (exe- de eddigo MUMPS naquele

cuta o restante da linha se o ponto do programa.

aritmeticos e logicos convencio-

nais, o MUMPS possui uma serie

de operadores e funcoes para tra-

tamento de cadeias de caracteres

ou informacoes sob a forma de
texto;

• um programa pode realizar di-

versas operacoes entre cadeias de

caracteres, tais comocomparacoes,
concatenates, extracoes de sub-

cadeias, pesquisa de ocorrencia,

obtencao de tamanho etc. Estes

recursos facilitam operagoes de

cri'tica, tal como mostra a figura 1,

que apresenta um trecho de um
programa MUMPS para leitura e

cri'tica de um numero de seis ca-

racteres digitados no terminal. O
valor digitado e armazenado na va-

riavel M e uma cri'tica e realizada

para verificar se M esta na forma
correta, ou seja, tres di'gitos segui-

dos de um hi'fen e mais dois di'gi-

tos. Valores incorretos causam a

exibicao de uma mensagem de

erro e a requisicao de um novo va-

lor. O comando ZPRINT lista o
conteudo da particao e o comando
DO causa a execucao que esta ilus-

trada (as entradas do usuario estao

sublinhadas para distingui-las das

mensagens do sistema);

• os usuarios MUMPS operam
dentro de partigoes residentes em
memoria, utilizando variaveis lo-

cais (exclusivas do usuario que as

criou), variaveis globais (armazena-

das em disco e compartilhadas por

todos os usuarios) e variaveis espe-

ciais (consultadas pelo usuario e

mantidas pelo sistema).

Os recentes avancos na tecnolo-

gia de microprocessadores, com a

consequente reducao dos seus pre-

cos.viabilizou seu uso em diversas

aplicacoes, tais como: sistemas do-
>y

mesticos, automacao de pequenos ^

ZPRINT

10 READ I "MATRICULA: ",M
IF M'?3N1"-"2N W " MATRICULA INVALIDA" GOTO 10

DO 10

MATRICULA 12-56 MATRICULA INVALIDA
MATRICULA 123-2 MATRICULA INVALIDA
MATRICULA 1234-2 MATRICULA INVALIDA
MATRICULA 123-22

Figura 1 — Trecho de um programa MUMPS para leitura e cri'tica de um numero de

seis caracteres.
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escritorios, dedicacao exclusiva em
centros de pesquisasetc. Todas es-

sas aplicacoes tern exigido software

especifico para o ambiente de mi-

cros.

Projetado inicialmente para mi-

nicomputadores, o MUMPS reve-

lou-se adequado para uso em mi-

cros, sem alteracoes significativas

de seu desempenho relative Os re-

cursos disponiveis no MUMPS pa-

ra tratamento de strings e geren-

ciamento de arquivos, o tornam
ideal para algumas aplicacoes ti'pi-

cas de micros, tais como: processa-

mento de textos, sistemas de ensi-

no e pequenas aplicacoes pessoais

ecomerciais. Alemdisso.o MUMPS
possui caracterfsticas nao facilmen-

te encontradas em outras lingua-

gens voltadas para micros, incluin-

do capacidade para comunicacao
de dados e possibilidade de opera-

cao em ambiente multiusuario.

CP200-ZX81
TK82C-TK80
NEZ80-ZX80
NEZ8000-TK85

Voce tern um destes micros???

Se a resposta for sim, entao o CLUBE NA-
CIONAL DOS TK/NE/SINCLAIR e para voce.

Publicamos MICRO BITS, lancado em mar-
go 83, que tern programas, "dicas", escla-

recimento de duvidas, artigos, cartas, so-

mente sobre estas maquinas.

Ainda nao comprou um micro?

Agora sua escolha ficou mais facil, por que
comprando um dos micros acima voce ja

pode contar com o CLUBE para conseguir
utiliza-lo ao maximo.
Para receber uma copia de MICRO BITS e
maiores informacoes sobre o CLUBE, envie

CrS 250,00 em cheque nominal, para:

David Anderson
MICRO BITS
CLUBE NACIONAL DOS TK/NE/SINCLAIR
Caixa Postal 12.464
04798 SAO PAULO - SP

Uma outra vantagem do MUMPS
e o fato da linguagem ser padroni-

zada, o que a torna uma poderosa
ferramenta de ligacao entre micros
e minis, ou sistemas de grande
porte, em sistemas hierarquicos

(distribuidos ou nao). Esta carac-

teristica e muito importante, pois

se por um lado, em termos de sis-

tema operacional em micros, exis-

te uma tendencia para a padroni-

zacao (CP/M, por exemplo), em
relacao as linguagens nao se con-
seguiu ate hoje uma padronizacao
aceitavel. Para constatar isto, basta

observar, por exemplo, a grande
diversidade de formas de BASIC
existentes no mercado.
Quando consideramos a compa-

tibilidadedesoftware entre micros,

minis e sistemas de grande porte, a

situacao tende a agravar-se. Corn-

pi ladores de sistemas maiores sao

implementados usualmente em mi-

cros, com seVias limitacoes, tor-

nando-se apenas "subsets" do
produto original. Em contraparti-

da, os recursos de algumas das
melhores linguagens para micros

(Pascal, por exemplo) nao se en-

contram disponiveis em sistemas

maiores.

Desenvolvidas no pais, existem

versoes MUMPS disponiveis para o

Z80 e Intel 8080/8085. Alem dis-

so, uma quantidade razoavel de
software de aplicacao pode ser en-

contrada em casas especializadas.

Podemos citar como principais

causas para a lenta expansao do
MUMPS a pouca divulgacao da lin-

guagem, receio de mudar de uma
linguagem tradicional para outra,

de nova filosofia, falta de compa-
tibilidade do MUMPS com as

demais linguagens e dificuldade de

conversao de programas ja existen-

tes em outras linguagens para o

MUMPS.
Naturalmente, como toda lin-

guagem (e sistema operacional), o

MUMPS possui suas limitacoes e

em determinadas aplicacoes (em
sistemas puramente "Batch", por
exemplo) ele nao sera uma boa es-

colha. Mas se considerarmos todo

o potencial em termos de recursos

t^cnicos, facilidade de aprendiza-

do, simplicidade de operacao, por-

tabilidade (caracterfsticas impor-

tantes, principalmente para o

usuario de micros que nao dispoe

de equipes caras para resolver seus

problemas), e somarmos a tudo is-

to uma otima relacao custo/desem-

penho, poderemos estar encon-

trando uma solucao simples e efi-

caz para nossos problemas: a solu-

cao MUMPS.

Ivan Costa d Engenheiro de Sistemas e Com-
putacSo desde 1980, formado pela UERJ.
Atualmente e" professor de Ticnicas de Progra-

macSo nas Faculdades Integradas Esticio de
Si e ticnico da diretoria de PD do /PLAN
RIO, responsive! pela manutencSo do sistema
operacional MUMPS. m

MUMPS BASIC

10 READ "N=" / N 0010 INPUT "N=",N
SET C=1,S=0 0020 LET C=l

30 READ "V=",V 0030 INPUT "V=",V
SET S=S+V 0040 LET S=S+V
SET C=C+1 0050 LET C=C+1
IF C >N GOTO 30 0060 IF C<=N THEN GOTO 30
WRITE "S=",S 0070 PRINT "S=";S
QUIT 0090 END

OU

10 R "N=",N S 0=1,8==0
30 R "V=",V S S=S+V c==C+1 G:C >N 30 W "S=",S Q

Figura 2 - Comparagao de programas MUMPS e BASIC. O MUMPS esta' codificado

de duas formas diferentes para evidenciar o quanto ele pode ser compacto.
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rv=Ln}=Lf^}=Lr\/R^^KYJ Mais do que uma linguagem, Logo e um elo entre
a matematica, o computador e o pensamento ldgico.

A matematica da tartaruga
Dulce Madalena Autran von Pfuhl

Acrescente difusao dos computadores pessoais
— cada vez mais acessi'veis — coloca uma ques-

tao muito se>ia, apesar de 6bvia: o que fazer

com eles? Os fabricantes procuram inventar recheios

atraentes para suas maquinas": linguagens cienti'ficase

comerciais, editores de texto, joguinhos e... o que
mais? Todo esforco 6 feito para ampliar as aplicacoes

e atingir um numero maior de usuaVios.

VaVias pessoas que desde o curso primario foram
rotuladas como "competentes em matematica" tern

interesse natural por computadores, e procuram saber

como usa-los. Mas, e os numerosos "inimigos da mate-

matica", os que desde as primeiras frustrantes expe-
riencias com a matematica escolar se declararam

"incompetentes" e agiram de acordo? Esses tern me-
do dos computadores, ou simplesmente nao acredi-

tam que eles possam proporcionar coisas interessan-

tes para fazer. Afinal, nao se pode lidar com um com-
putador se nao se sabe e gosta de matematica, certo?

Errado. No Laborat6rio Logo os computadores sao

usados por criancas, adolescentes e adultos de todos
os mveis de interesse matematico, com enorme su-

cesso. Qualquer estudante £ capaz de, em pouco tem-

po, fazer seus* pr6prios programas, originais e sofis-

ticados, tirando dessa atividade uma grande satisfa-

cao pessoal.

Neste artigo vamos tratar de Logo — que £ o nome
de uma filosofia de educacao e tambem de uma fami-

lia de linguagens de programacao em constante de-

senvolvimento que tornam possfvel a realizacao dessa

filosofia.

Logo usa o computador como ferramenta para aju-

dar a aprender, a jogar, a brincar, a experimentar. Ao

contraYio das atividades de instrucao programada, on-
de o estudante e submetido a um programa que o aju-

da a estudar, avaliando suas respostas e detectando os
pontos fracos do aprendizado, as atividades no Labo-
rat6rio Logo colocam os recursos do computador sob
o comando do estudante, que assume o controle do
equipamento, cria seus pr6prios objetivos e os reali-

za. Em Logo, a pessoa programa o computador, ao
inve's de ser programada por ele.

Logo e* uma tentativa de desenvolver um novo m6-
todo, nao de ensinar matematica, e sim de ensinar a

pensar — e para isso a matematica pode ser um bom
meio. As criancas nao vem aprender Logo com as ca-

becas vazias; apesar de terem vivido pouco tempo,
elas ja pensaram, ja resolveram inumeros problemas,

ja" fizeram experiencias com suas ideMas. Essa e a parte

vital de cada pessoa: a parte que imagina sobre o mun-
do e reage ao mundo ativa e individualmente, e a par-

te que se desenvolve no ambiente Logo de aprendiza-

do. Aparece na crianca um ini'cio de um auto-concei-

to de pensador e criador - o que resulta numa visao

positiva do mundo.

APRENDENDO POR ANALOGIA

Algumas ide'ias ocorrem de maneira tao forte e sig-

nif icativa que nos acompanham pelo resto da vida e se

aplicam a diferentes contextos. Nas ligacoes entre ma-
tematica, computadores e a vida cotidiana, via Logo,
vaVias dessas ideias sao enfatizadas. Como exem-
plo, vamos usar a met^fora do antropomorfismo
(crenca ou doutrina que atribui a Deus ou a deuses
formas ou atributos humanos) para alguns conceitos

de matematica e computacao, como sao apresentados
as criancas no Laborat6rio Logo.

Variaveis podem ser ilustradas como homenzinhos,
cada um possuindo um nome e uma coisa (que em ge-

ral £ um numero ou uma palavra). Muitas ide'ias com-
putacionais podem ser colocadas no "modelo dos ho-
menzinhos" de como funciona um computador: a

unidade aritmetica e I6gica e um grupo de matemati-
cos, a mem6ria 6 uma biblioteca, administrada pela

biblioteca'ria, onde sao guardados programas e dados.
Mensagens sao passadas atraves de f ios de telefone en-
tre as vaVias unidades. A execucao de um procedimen-
to 6 conduzida por um li'der que, no caso de haver
um subprocedimento, passa o comando ao h'der cor-
respondente, recebendo-o de volta quando o subpro-
cedimento termina. Essa analogia leva a analise e ao
entendimento do processo de funcionamento do com-
putador, sem necessidade de conhecimentos de hard-
ware.
Uma atividade interessante £ simular o computa-

dor, sugerindo que cada crianca faca um dos papeis,
executando procedimentos. Pode-se tambem brincar
de tartaruga. Uma das criancas e vendada e nao sabe

que desenho vai fazer, mas s6 pode andar em linha re-

ta e girar sem sair do lugar. Os outros devem dar os
comandos para que ela crie um desenho no chao. Esse

jogo facilita a compreensao dos numeros e as criancas
sentem a necessidade de um sistema de descricao pre-

ciso.

Quando a crianca comeca a observar as relacoes en-

tre os tipos de coisas que ela aprende brincando e os
tipos de ideias que aparecem nas experiencias com
computadores, ela comeca a entender a universalida-

de das ide'ias da matematica e da resolucao de pro-
blemas.

PRINCIPAIS RECURSOS

Aqui descreveremos, resumidamente, a versao do
MIT LOGO implementada no Apple II (para uma des-

cricao completa, consulte o manual de linguagens es-

crito por Harold Abelson). Essa versao requer um
floppy disk drive e 48 Kb de memoria, com uma ex-

tensao de 16 Kb, como o Apple Language Card. Alem
do disquete Logo, o usuario necessita apenas de dis-

quetes para guardar os programas que desejar no siste-

ma de arquivo.

Apesar de ser muito f^cil de aprender, Logo 6 tam-
bem um sistema de grande poder e abrangencia de
aplicacoes. Um programa Logo e constitufdo de co-
mandos agrupados na forma de procedimentos. Cada
comando pode ser, ou um comando primitivo do sis-

tema, ou qualquer outro procedimento definido pelo
usuario, de modo que procedimentos sao formados de
procedimentos etc., ate" um mvel arbitrario de com-
plexidade. Os procedimentos podem se comunicar
atraves de entradas e sai'das (inputs e outputs).
Um comando ou procedimento £ executado sim-

plesmente teclando-o no console, pois o editor per-

mite definir, executar e modificar procedimentos
sem preocupacao com compiladores, carregadores,
monitoresetc.

Logo trabalha com numeros, cadeias de caracteres
e listas. Lista e uma sequencia de itens, onde cada
item pode ser numero, cadeia de caracteres ou lista.

As listas, portanto, podem ser formadas de listas,

de listas de listas etc., ate" um ni'vel arbitrario de com-
plexidade.

Estas caracten'sticas tornam Logo muito flexi'vel e
conveniente para todos os graus de sofisticacao das
aplicagoes.

A tartaruga 6 um pequeno triangulo que aparece no
centro do vi'deo quando se tecla o comando DRAW
(desenho). Ela pode se movimentar pela tela por meio
de comandos, deixando um traco por onde passa.

comando FORWARD (para a frente) faz com que ela

se mova na direcao que esta* apontando, e BACK (pa-

ra tr3s) na direcao oposta. Estes comandos devem ser

seguidos de um numero que diz quantas unidades ela

deve caminhar. Os comandos RIGHT (direita) e
LEFT (esquerda) fazem com que ela gire sem sair do
mesmo ponto, e devem ser seguidos do numero de
graus da rotacao desejada. Os numeros que seguem os

comandos chamam-se inputs (entradas).

Para mover a tartaruga sem desenhar, da-se o co-
mando PENUP (levantar a caneta), o qual nao requer
inputs. Os subsequentes FORWARD e BACK vao fa-

zer a tartaruga se mover sem deixar trago. Para voltar

a desenhar, usa-se PENDOWN (aoaixar a caneta).

comando HIDETURTLE (esconder a tartaruga) faz

com que o triangulo indicador da posicao da tartaru-

ga desapareca, emoora ela continue no mesmo lugar e
possa ooedecer a todos os comandos. SHOWTURTLE
(aparecer a tartaruga) faz o triangulo reaparecer.

As experiencias no MIT
criador da filosofia Logo, prof. Seymour Papert, do
MIT (Massachusetts Institute of Technology), compara

_ o aprendizado de linguagens de programacao ao ensino
de Ifnguas estrangeiras: nas escolas, o ensino de francos 6 penoso
e improdutivo, enquanto aprender frances na Franca e facil e
rapido. Por que nao considerar o computador como um ser que
fala matematica, e construir um computador com o qual as pes-
soas queiram e gostem de se comunicar, mesmo as "ruins em
matematica"?

O grupo de pesquisas do Laborat6rio Logo do MIT construiu
um ambiente de aprendizado com a presence de computadores
que controlam varios tipos de terminals. Ha um robo - chamado
tartaruga — que passeia sobre um papel no chao e tern uma cane-
ta que deixa um traco por onde passa. £ possivel fazer os mais
variados desenhos desse modo: estacionar a tartaruga entre dois
blocos, faze-la percorrer um labinnto, ou muitos outros jogos.

A tartaruga so se move atraves de comandos dados pelo
computador. Ha um vi'deo colorido onde uma outra versao da tarta-
ruga, um pequeno triangulo luminoso passeia pela tela, deixando
um rastro, como o robo no cha"o. Ha uma outra caixa de miisica
na qual se pode programar o que se quer tocar, ha uma caixa de
vozes onde se constroem palavras e f rases sinteticas. E assim exis-
te motivacao para que qualquer pessoa deseje fazer funcionar
tantas atracoes.

Alem dos aparelhos, o ambiente Logo se compoe tamb#m de
jogos interessantes, atividades f fsicas, como andar de pernas de
pau, fazer malabarismos (manter tres ou mais objetos no ar, em
movimento, jogando e aparando), andar de monociclo (bicicleta

de uma roda s6) etc.

A sala de aula e compartilhada por todos, livremente, novatos
e entendidos; as paredes sao forradas de sugestoes dadas por
todos os participantes, todos trocam ide'ias, ensinam-se uns aos
outros, emprestam-se programas; grupos se reunem para progra-
mar ou discutir em conjunto, fazer comentarios, elaborar e exe-
cutar projetos.

Finalmente, para cada gruoo de duas ou tres criancas que fre-

quentam o Laboratbrio Logo ha um instrutor responsavel. Ele da
um mlnimo de informacoes bdsicas para o uso dos terminals e
esta a disposicao para fornecer mais instrucoes de acordo com o
progresso e a solicitaca"o de cada aluno ou do grupo. »m
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comando DRAW apaga os tracos na tela e recoloca

a tartaruga no centro, apontando para cima.

Ha" aoreviacoes para todos os comandos: FD para

FORWARD, BK para BACK, RT para RIGHT, LT
para LEFT, PU para PENUP, PD para PENDOWN,
HD para HIDETURTLE e ST para SHOWTURTLE.

O EXEMPLO DO QUADRADO

Um dos desenhos mais populares para os iniciantes

e o quadrado:
FORWARD 100

RIGHT 90

FORWARD 100

RIGHT 90

FORWARD 100

RIGHT 90

FORWARD 100

Pode-se editar (corrigir) linhas Logo inserindo ou
apagando carac'teres na posicao em que esta o cursor

(um sinal que pisca constantemente). Alguns coman-
dos podem movimentar o cursor por todo o texto.

Com o comando REPEAT podemos repetir um
certo grupo de comandos quantas vezes desejarmos

atrav^s de dois inputs: um numero e uma lista. Por-

tanto, o quadrado ficaria assim:

REPEAT 4 FORWARD 100 RIGHT 90.

Se o usua>io tern como monitor uma TV a cores,

pode usar os comandos PENCOLOR (cor da caneta)

que muda a cor dos tracos, e o BACKGROUND
(fundo) que muda a cor da tela. Ha sete opcoes: preto

(0), branco (1), verde (2), violeta (3), laranja(4)eazul (5).

PENCOLOR 6 inverte a cor dos pontos pelosquaisa

tartaruqa passa.

Os comandos FORWARD, DRAW etc. podem ser

vistos como "palavras que Logo ja" saoe", ou primiti-

vas. Em Logo e" fa*cil incorporar novas palavras ao vo-

cabulcirio do sistema — em procedimentos definidos

pelo usucirio podem ser usados como se fossem pri-

mitivas. Palavras novas sao definidas em termos de
palavras ja" conhecidas. Se o programador desejar que
a sequencia de comandos que desenha aquele mesmo
quadrado seja incorporada ao vocaouiario, Dasta es-

colher um nome para ela e definir:

TO QUADRADO

REPEAT 4 [FORWARD 100 RIGHT 90]

END

A linha tftulo tern a palavra TO (para) e o nome
escolhido. Ap6s teclar o END (fim), o procedimento

esta" definido, e Logo reconhecera" a palavra QUA-
DRADO. Ela agora pode ser executada ou fazer par-

te de outros procedimentos. Exemplo:

56

TO JANELA

QUADRADO

RIGHT 90

QUADRADO

END

£ Dom lemorar que procedimentos podem ser edi-

tados por meio do comando EDIT tendo como input

o nome do procedimento.
Assim como os comandos FORWARD 100 e FOR-

WARD 50 desenham coisas diferentes, podemos de-

finir procedimentos que aceitam inputs. Voltando ao
exemplo do quadrado, poden'amos definir:

TO QUADRADO :LADO

REPEAT 4 [FORWARD : LADO RIGHT 90]

END

e desenhar quadrados de tamanhos diferentes: QUA-
DRADO 100, QUADRADO 50 etc. A cada execucao,

o input que segue QUADRADO e" passado como valor

de LADO.
Os procedimentos podem ter mais de um input:

TO RETANGULO .-BASE .-ALTURA

FORWARD rALTURA

RIGHT 90

FORWARD : BASE

RIGHT 90

FORWARD :ALTURA

RIGHT 90

FORWARD : BASE

END

Podemos ainda incluir num procedimento uma
chamada a si mesmo, ou seja, um dos comandos do
procedimento e" seu proprio nome. Vejamos:

TO QUADRADO :LADO

FORWARD :LADO

RIGHT 90

QUADRADO :LADO

END

A execucao deste procedimento faz a tartaruga de-

senhar o quadrado e continuar caminhando sobre o
mesmo quadrado indefinidamente, pois cada execu-

cao de QUADRADO inclui: andar para frente, girar

de 90 graus e executar QUADRADO. Para desenhar

um quadrado, esse processo na"o e" util, mas o procedi-

mento POLIGONO desenha um poh'gono com urn,
numero qualquer de lados: m
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No momento em que os computadores
integram-se de forma absoluta a todas as
atividades humanas, sejam elas

empresariais. cientificas, estatisticas.

pesquisatorias, profissionais, estudantis e
ate domesticas. a Seruimec oferece a voce
a mesa de decisao. No CE1 Centro
Experimental de Informatica da Seruimec.
voce encontra a maior e mais completa
exposiqao de computadores - de micros
pessoais aos de grande porte - aliada a
uma extensa programateca de softwares
para qualquer genero de aplicaqao.

Todo um esquema foi montado para que
voce possa, com tranquilidade e sem
pressoes. testar equipamento por
equipamento atraues da aplicaqao do
software especifico as suas necessidades.

So assim sua escolha sera segura.

E no CE1 voce ainda conta com todos os
outros seruiqos de um completo Centro de
Informatica: assessoha de compra de
equipamento e software, manutenqao de
programas, bureau de serviqos,

teleprocessamento atraues de micros e
terminals de video, alem de um moderno
e eficiente centro educacional para
formaqao e treinamento de seu pessoal
Venha ao CEl sentar-se a mesa da
decisao. Voce saira daqui sabendo que
leva a soluqao unica ao seu caso.

Visite o Show-Room do

Centro Experimental
de Informatica

De
ESTACIONAMENTO PROPRIO

5ERVIMEIZ 5.A.
PRDCE55AMENTn DE DADDE
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TO POLIGONO :LADO rANGULO

FORWARD :LADO

RIGHT :ANGULO

POLIGONO :LADO rANGULO

END

Podemos modificar um pouco o procedimento e

ter:

TO POLISPI :LADO :ANGULO

FORWARD :LADO

RIGHT :ANGULO

POLISPI (:LADO + 5) :ANGULO

END

que produz uma espiral poligonal. Dependendo dos
inputs, os procedimentos POLIGONO e POLISP po-

dem produzir desenhos variadissimos e inesperados.

Usar um procedimento como parte da definicao do
proprio procedimento chama-se recursao. comando
PRINT (imprima), que nao faz parte dos comandos
geometricos, imprime na tela o valor de seu input. As-

sim, PRINT 5 imprime 5 e PRINT: A imprime o valor

de A. Consideremoso procedimento recursive

TO CONT :NUMERO

PRINT rNUMERO

CONT rNUMERO - 1

END

Se usarmos o comando CONT 5, Logo vai imprimir

5 4 3 2 1 -1 -2 ... ate interrompermos a execucao.

procedimento que imprime ate 1 e pa>a e:

TO CONT rNUMERO

IF rNUMERO= STOP

PRINT rNUMERO

CONT rNUMERO - 1

END

comando IF (se) e usado para fazer testes, que
dab como resultado TRUE (verdadeiro) ou FALSE
(falso). Se o resultado for TRUE (no caso, seo valor

de NUMERO e zero), o comando que esta na mesma
linha e" executado — no caso, STOP (pare). Se o resul-

tado e FALSE a execucao do procedimento prosse-

gue no infcio da proxima linha.

comando- STOP pa>a o procedimento ao qua I

pertence. Se este procedimento foi chamado por
um outro, este outro continua a ser executado. Por
exemplo:

TO CONTAR rDADO

CONT rDADO

PRINT 1000

END

58

e entao, ao executarmos CONTAR 3, teremos impres-

so 3 2 1 1000.
Agora pense: o que fara o procedimento SURPRE-

SA?
TO SURPRESA rNUMERO

IF rNUMERO= STOP

SURPRESA rNUMERO - 1

PRINT rNUMERO

END

NUMEROS E PALAVRAS

Logo possui operacoes de adicao, suotracao, mul-
tiplicacao e divisao, permitindo operacoes com intei-

ros entre -2 31 e 2 31
, e decimais de valor aosoluto

.entre 10 38
e 10

" 38 aproximadamente. As operagoes

com decimais sao corretas ate sete dfgitos signif icati-

vos e a notacao exponencial e permitida. A divisao e

sempre feita com decimais, mas existem as positivas

QUOTIENT (quociente) e REMAINDER (resto). £
possivel arredondar um decimal para o inteiro mais
proximo por meio de ROUND. Existe ainda a opera-

gao RANDOM (aleat6rio) que toma um inteiro posi-

tivo n como input e da" um inteiro qualquer entre e

n-1.

Usando operagoes aritmeticas, podemos escrever

procedimentos que manipulam numeros:

TO PQUAD rX

PRINT rX * rX

END

imprime o quadrado de seu input, enquanto

TO PMED rX rY

PRINT (rX + :Y)/2

END

imprime a media dos dois inputs. Esses procedimen-
tos naotemgrandeutilidade,poisnaoha mais nada que
possamos fazer com eles. A importancia dos procedi-

mentos esta em podermos usa-los como comandos
em outros procedimentos. No entanto nao podemos,
por exemplo, comoinar PMED e PQUAD para fazer o
quadrado da media de dois numeros. £ necessario que
um procedimento produza um resultado acessivel a

outros procedimentos, e isso e ootido em Logo pelo

comando OUTPUT. O procedimento QUAD usa

OUTPUT da seguinte forma:

TO QUAD :X

OUTPUT rX * rX

END

e quando e" executado, fornece uma sai'da para o co-

mando que o chamou

:

PRINT QUAD 3 imprime 9

PRINT (QUAD 3 QUAD 4) imprime 25
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O mesmo pode ser feito com a media:

TO MED rX rY

OUTPUT (rX + rY)/2

END

e agora podemos comoinar os dois procedimentos:

PRINT QUAD (MED 5 6) imprime 30.25

PRINT MED (QUAD 5) (QUAD 6) imprime 30.5

e formar novos procedimentos:

TO MEDIA.DOS.QUADRADOS rX rY

OUTPUT MED (QUAD rX) (QUAD rY)

END

A sa Ida de um procedimento, portanto, serve de en-

trada para outro.

Um procedimento para dar o valor aosoluto de um
numero seria:

TO ABS rX

IF rX<0 OUTPUT (-rX)

OUTPUT rX

END

e para exponenciacao, temos um procedimento re-

cursivo:

TO EXP :X :N

IF rN=l OUTPUT rX

OUTPUT rX* EXP rX ( rN - 1)

END

,
que pode ser melhorado para

TO EXP rX rN

IF rN=l OUTPUT rX

IF (PAR? rN) OUTPUT QUAD (EXP rX QUOTIENT :N 2)

OUTPUT rX* EXP rX (rN-1)

END

pois para calcular X 100 fazemos cem multiplicacoes

com o primeiro e apenas nove com o segundo.

Logo tamoem traoalha com cadeias de caracteres,

que sao chamadas palavras. Ha operagoes para comoi-

nar palavras em palavras mais longas ou entao para

separ^-las em partes. Palavras podem ser usadas como
entradas e sai'das de procedimentos. Para indicar uma
palavra em Logo, esta deve vir precedida por aspas.

Assim, PRINT "01! imprime Ol!; PRINT "2+3 im-
»
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• REVENDEDORACITORIZADO
PROLOGICA

• CP-200
• CP-300
• CP-500
•SISTEMA 700
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prime 2 +3; mas PRINT 2 +3 imprime 5.

Vejamos as operacoes com palavras. FIRST (pri-

meiro) tern como output o primeiro carater do seu
input; LAST (ultimo) tern como output o ultimo ca-

rater de seu input; BUTFIRST (exceto o primeiro)
tern como output uma palavra que contem o input
todo exceto o primeiro carter; BUTLAST (exceto

o ultimo) tern como output uma palavra que contem
o input todo, exceto o ultimo carater. Exemplifican-
do:

PRINT FIRST "ABCD imprime A

PRINT BUTFIRST "ABCD imprime BCD

PRINT LAST (BUTLAST "ABCD) imprime C

PRINT BUTFIRST "A imprime (em branco)

No ultimo exemplo foi impresso o que restou de
"A quando retirado o A, ou seja, a palavra sem ca-

racteres — e o que se chama "palavra vazia". Pode-se

usar a palavra vazia como input: PRINT" imprime
(em Dranco).

A operacao WORD (palavra) tern duas palavras co-

mo input e comoina as duas numa so, isto e, PRINT
WORD "GUARDA"CHUVA imprime GUARDA-
CHUVA. Tais operacoes com palavras tamoem se apli-

cam a numeros:

PRINT FIRST 12 3 imprime 1

PRINT WORD 12 34 imprime 1234

PRINT (WORD 12 34)+ (WORD 56 78) imprime 6912

Uma das vantagens de Logo e" permitir a manipula-
cao de sequencias de palavras nao obrigatoriamente
carter por carater, mas tamoem palavra por palavra.

Uma lista e" uma sequencia de itens entre colchetes, e

a separacao entre eles e" feita com espagos em Dranco.

As palavras na lista nao tern aspas e os colchetes nao
sao impressos. Como podemos ver, PRINT [ISTO E'

UMA LISTA] imprime ISTO E' UMA LISTA.
As operacoes FIRST, BUTFIRST, LAST e BUT-

LAST tamoem valem para listas, ou seja,

PRINT FIRST [iSTO-E' UMA LISTA ] imprime ISTO

PRINT BUTLAST [ ADORO CACHORRO QUENTE ] imprime ADORO CACHORRO

PRINT BUTFIRST [ LISTA ] imprime (em branco)

.

Podemos notar que BUTFIRST e uma lista sem ele-

mentos, ou linha vazia, que pode ser usada em Logo
como

[ ] (colchetes) e nao e" igual a palavra vazia

Uma lista nunca e igual a uma palavra, mesmo que a

impressSo seja igual. PRINT "SIM imprime SIM e

60

PRINT [SIM] imprime SIM mas PRINT "SIM =[SIM]
imprime FALSE.
A operacao SENTENCE para listas e analoga a

WORD para palavras. Vejamos algunsexemplos:

PRINT SENTENCE [ ISTO E'] [ UMA LISTA ] imprime ISTO E" UMA LISTA

PRINT SENTENCE "ISTO [ E ' UMA LISTA
] imprime ISTO E' UMA LISTA

PRINT SENTENCE "ISTO "TAMBEM imprime ISTO TAMBEM

Ja vimos nomes que se referem a inputs e nomes de
procedimentos. Mas ainda ha nomes que podemos
•atripuir livremente a coisas. comando MAKE (faca)

associa seus dois inputs da seguinte forma:

MAKE "NUMERO 77

PRINT :NUMERO imprime 77

primeiro input de MAKE e o nome, e o segundo
e a coisa associada ao nome. No exemplo anterior es-

tamos dando o nome NUMERO ao valor 77. No co-
mando PRINT : NUMERO vemos que : (dois pontos)
fornece a coisa associada ao nome. Este sinal e" uma
aoreviacao do comando THING. Outros exemplos:

MAKE "COR "VERDE

PRINT :COR imprime VERDE

MAKE "FRASE. [jA 1 VEM CHUVA]

PRINT : FRASE imprime JA' VEM CHUVA

MAKE (WORD "N 5) [j K L]

PRINT :N5 imprime J K L

LOGONOBRASIL

A Universidade Estadual de Campinas conta com
um pequeno grupo de pesquisa em atividades Logo.

Dispomos de uma versao mais antiga da linguagem,

implementada em um PDP-10 com terminal grafico

OT-40, e um dos pesquisadores do grupo, o prof.

Djalma Salles, construiu um protbtipo da tartaruga

de solo.

Dulce Madalena Autran von Pfuhl 6 formada em Ffsica pels Universida-

de de SSo Paulo e mestre em CiSncias pelo Massachusetts Institute of
Technology (MIT), EUA. Trabalhou no Laboratdrio Logo do MITcom
o prof. Seymour Papert, e atualmente faz parte do corpo docente da
Universidade Estadual de Campinas.
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JARDINS
Um novo lugar

Quando voce pensa em micro, voce pensa grande
e vai a IMARES. E para facilitar voce, a IMARES
tambem pensou grande e abriu uma nova loja, ali,

juntinho da 9 de Julho, altura do n.° 5335, onde o

HSIM \§f\f*C* nKH^I IK3K ltaim seencontra com osJardins. Agora, em
|«#dl CI VVvU |*#I (^WUlH dl qualquer uma das duas lojas. voce encontra os

_^^ m m mais diversos tipos de microcomputadores, com

tnifi^^^f^^tnt^l If^iflfil^f^'Q pessoal especializado para Ihe oferecer o micro
* J^" \J^*%J* ™ ™^#^fl m^^M%m%0t wvt que voce precisa, livros e revistas nacionais e

importadas na area da informatica, acessorios.

suprimentos, cursos, etc.

Na IMARES e assim, disponha.

imorc/-
microcomputodore/

Imares Jardins:

R. Dr. Renato Paes de Barros, 34
Trav. da 9 de Julho altura do n.° 5335
Cep 04530 - ltaim Bibi - Sao Paulo
Fones: 881-0200/1156/280-2001

Imares Moema:
Av. dos Imares. 457 ao lado

do Shopping Center Ibirapuera

Cep 04985 - Moema - Sao Paulo
Fones: 61-4049/0946/531-3012/280-8059
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Aqui vai uma ideia sobre o funcionamento da

linguagem LTD, utilizada pelos equipamentos da Cobra.

Um mecanismo de entrada
e critica de dados

A Linguagem de Transcrigao

de Dados — LTD e uma
linguagem de alto nfvel,

projetada para atender as necessi-

dades do usuario na fase de entra-

da de dados, ou seja, para permitir

um mecanismo automiticoe simul-

taneo de entrada e cn'tica de da-

dos.

Ainda que o metodo mais uti-

lizado seja a perfuracao de cartoes,

neste os erros so podem ser de-

tectados em fases posteriores.

compilador LTD, por sua vez, tra-

duz as instrugoes fontes em seg-

mentos de codigos identificaveis

por um dos interpretadores con-

forme a fase que estiver sendo
executada: 1) fase de cn'tica

(.INTER); 2) fase de transferen-

cia (.REFOR).

IDEIA DE UM PROGRAMA LTD

Um programa escrito em LTD
tern por objetivo:

• a cn'tica de dados referentes a

um determinado formulario, ou
• a transferencia de dados de um
arquivo gerado por um programa

de cn'tica para um dispositivo de-

signado por uma unidade logica, ou
• a criacao de tabelas externas

Nilton do Valle Oliveira

que poderao ser modificadas sem
que haja a necessidade de recom-

pilacao dos programas que as uti-

lizam.

Sendo assim, a linguagem apre-

senta certas instrucoes que so po-

dem ser utilizadas em uma destas

tres fases. De um modo geral, um
programa escrito em LTD apre-

senta o aspecto tal como mostra a

f igura 1 . Vejamos entao como

operam cada uma de suas tres par-

tes.

1 . CABEQALHO DO PROGRAMA

£ a parte do programa onde e

possfvel informar se este e de cn'-

tica (PROG) ou de transferencia

(TRANSF).Apresenta tambem op-

goes de processamento que, no ca-*

so de um programa de cn'tica,

CABEQALHO DO PROGRAMA

FORMATO/TELA

— CORPO DO PROGRAMA
FORMATO/TELA

;

FORMATO/TELA

FIM DO PROGRAMA

pode ficar a nfvel de formato
(FORM). Funooes e tabelas pode-
rao ser declaradas. Exemplos:

1.1 PROG CRITOl (FP=05)

;

1.2 TRANSF CRIT02 (MG=F,

BL=1000, REG=100, IT=88)

;

No primeiro exemplo (1.1), a

palavra reservada PROG indica

que se trata de um programa de
critica identificado por CRIT01,
cujo formato de partida e igual ao
de numero 05.

No segundo exemplo (1.2), a

palavra reservada TRANSF indica

que se trata de um programa de
transferencia identificado por
CRIT02, contendo as seguintes

opcoes de transferencia

:

— MG: indica a organ izagao dos re-

gistros de sai'da (fixo, variavel, in-

definido/blocado, nao blocado);

- BL: tamanho do bloco a ser

transferido;

- REG: tamanho do registro 16-

gico a ser transferido;

— IT: indica o numero do formato
que deve ser executado no ini'cio

da transferencia.

2. FORMATO

Um formato deve ser iniciado

pela palavra reservada FORM se-

guida de um numero sem sinal que
podera' variar de a 99. Deve ser

finalizado por uma das instrugoes:

SEC [ nn
J

;
ou SEG [nn];

onde nn 6 o numero que indica o
proximo formato a ser executado,
sendo declarado somente em pro-

grama de cn'tica.

Um formato representa uma te-

la em um programa de cn'tica; lo-

go, existem instrugoes para posi-

cionar o cursor em uma determi-

nada linha (LIN) ou coluna (COL),
para que valores possam ser digi-

tados (CPO) ou gerados (GER/
OBS).

Podemos ainda verificar certas

ocorrencias antes de deixarmos
que o proximo formato seja exe-

cutado. Por exemplo:

2.1 FORM 02 (MIN 2, ALT 01);

outras instru9oes

SEG 03: COND CONTROLE =

MENS ERR06;

2.2 FORM 30;

ESCR BRANCO ( 10) //CABEC1//$DATA;

outras instrucoes

SEG;

No primeiro exemplo (2.1), fo-

ram utilizadas as opgoes de for-

mato MIN e ALT, cuja finalidade

e obrigar a que pelo menos dois

campos (CPO) sejam digitados pa-

ra que o formato possa ser valida-

do e tenha como formato alterna-

tive o de numero 01.

Caso a condigao CONTROLE=
seja satisfeita, o proximo forma-

to a ser executado 6 o de numero
03. Do contrario, aparecera na tela

a mensagem identificada por
ERR06 que representa umafuncao
do tipo aritmetica. Ten'amos, por-

>y
tanto, algo como: m

* •••
• ••• ••• ••• ••• •••••••

PARA TODO E QUALQUER TIPO DE MICROCOMPUTADORES

Desenvolvemos programas espeefficos, em fitaou
diskete, para ap/icacoes diversas.

Temos disponfveis mais de 50 programas para
DGT- 100, D8000, CP500, TRS80 e outros.

PA*

ss^<o
o*(*0*

Figure 1 - Formato de um programa L TD

^no/ajon
k J /i/tema/ m

FINANCEIROS:Contabilidade, Controls de Estoque,

Folha de Pagamento, CrediaVio, Faturamento, Contasa
Pagar e Receber, etc.

CIENTfFICOS: Histogramas, Gra"ficos, Curvas, Integral e

outros.

DIVERSOS: Jogosdediversao.vYdeo-Clubes, Mala Direta.

D Descontos especiais para revendedores.

D Consultoria e assessoria completa na escolha do equi-

pamento ideal e mais adequado as necessidades de sua

empresa.

Atendimento por reembolso postal para todo o Brasil.

D Cursosde Basic: turmas limitadas — 10 pessoas.

Durapao 2 semanas. Aulas diarias (19 as 21 h.)

Av. Rio Branco, 43 - gr. 1311 -Tel. (021)
263-1241 - CEP. 20.090 - Rio de Janeiro.
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PROG EXEMPL;

FUNC ERR06: =

-FALTA(M) CAMPO(S) ASER(EH) ATUALIZADO(S) ";

segundo exemplo (2.2) apre-

senta duas funcoes declaradas e

uma pre-declarada. As funcoes
pre-declaradas sao iniciadas pelo

carater especial $ e automatica-

mente reconhecidas pelo compila-

dor LTD. Atraves delas e possi'vel

verificar ou obter:

c/pas
sagem

de
para-
metro

l.DATA $VDATA (PARAM 1)

2.CPF $CPF (PARAM 1)

3.CGC $CGC (PARAM 1) J

4. DATA $DATA

5 .HORA $HORA

6. NOME

DO

ARQUIVO $TAR, etc

Nada impede, porem, que o

usuario faca seu proprio algoritmo

para calcular o di'gito verificador

do CPF, por exemplo. Logo, have-

ra a necessidade de declararmos a

funcao.

Ainda no segundo exemplo, as

funcoes declaradas BRANCO e

CABEC1 poderiam ter o seguinte

aspecto:

TRANSF EXEMPL (IA=1, CTR=A, FA=7)

;

FUNC CABEC1:= "EXEMPLO DE FUNC. DECL.";

FUNC BRANCO (X) := $DUPL (" " ,X)

;

Observe que a funcao BRANCO
(10) equivale a funcao pre-decla-

rada $DUPL (" " ,10), ou seja,

gera dez espacos.

3. FIMDEPROGRAMA

A instrucao FIM deve ser o ul-

timo comando a entrar em urn

programa fonte escrito em LTD.
A ti'tulo de ilustracao, apresen-

tamos tambem alguns trechos de
programasescritosem LTD.

Nilton do Valle Oliveira e" analista de soft-

ware do INMETRO - Institute Nacional de
Metrologia, Normalizaoao e Qualidade Indus-

trial, e faz o curso de Tecndlogo em Proces-

samen to de Dados na Faculdade Nuno Lisboa,

no Rio de Janeiro. __
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Listagem 1 — Exemplo deprograma escrito em LTD

0001
0002
0003
oooa
0005
0006
000T
0008
0009
0010
0011
0012
0013
001U
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
002«
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0000
0001
0012
0043
ooaa
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
006,8
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097

u
I

I

1

1

1

I

1

1

I

I
••••••*••••»••••»•• •••••**••*•••••••••••••«

I

TRANSF ORC030 ( I AbI ,CTP.sA,F AbS.FTb4) |

I

1 08 C001G0S QUE ENVOLVE" TOTAIS CONTEH <JM

I

ORC030 -

OAT*
AUTOP.

COLABORACAO

ESTE PROGRAMA TE" POR FINALIOADE A EMIS3A0
DAS APLICACOES .

CAOA AR0U1V0 CORRESPONOE A UM ORGAO.
18 *> ESTA 0ISP0NIVEL.
28 DE MAIO DE 1981.
VALLE.
HELLO.

•T" NO CAHPO ATUALIZA.

TAB ORGAO ("IPE"
OP"
"IPE"
•1NPM
•INPM
•INPK
INPM
INPM

FUNC A(X)I*CDUPL

SP
GO
PE

BA
MT

5C
PB

."IPE"

."IPEM
,
MNPM
."INPM
."INPM
.INPM

• MC
• PR
- SP
- PI
- AL
- OF

."IPEM

."IPEM

."INPM
,"INPM
, "INPM

FORT 1

RJ
MG '

PA '

3E '

'INPM . R0
'INPM . ES
'INPM . PE

'IPEM - BA
'IPEM - PB
'INPM . CE
'INPM • AM
'INPM • 60
•INPM - PR
'INPM . RS

'))
'INPM • RJ
'INPM • RN

(••"»X)l
FUNC B(X)I»CDUPL (" "»X)l
FUNC T(X)I»CDUPL ("-"»X)|
FUNC CAD(X)|>CCAD (X, 11,81)1
FUNC PONTO(X)|B
SE X >

ENTAO Mia)
3ENA0 SE X <* 999

ENTAO B(3)//CA0(X) Ill8)//CAD(X) (9|31

SENAO SE X < 999999
ENTAO B(2)//CAD(X) (H51//CA0(X) (61 31 //. '//CAD(X ) 19|3)

SENAO SE X < 999999999
ENTAO B(1)//CAD(X) [1 1 2) //CAD(X) (3l 3J //' . V/CADCX) (61 31//

.•//CAO(X) (9131
SENAO CAD(X) tll21//".V/CAD(X)(Sl3)// ,

.
, //CAD<X)(6l31//

"."//CAD(X) (9l31 I

I

FUNC CHOOSE(X) i =

SE X16I1)
ENTAO SE *15|11 b

ENTAO A(14)//B(3)//A(14)//B(3)//P0NT0(X)
SENAO A(14)//B(3)//P0NT0(X)//B(3)//A(14)

SENAO P0NT0(X)//B(3)//A(14)//B(3)//A(14)|
I

FUNC BRANCO(X)|B
SE (16111 b

ENTAO SE t(5ll) b

ENTAO SE X(Utll s

ENTAO XI16I55)
SENAO B(21//XI16l53J

SENAO 8(4)//X 1161511
SENAO B(6)//X(16ia9] I

I

I NENMUM BRANCOS
1 DOIS BRANCOS
I QUATRO BRANCOS
I SE1S BRANCOS

I

FORM 1| I INIC10 OE ARQUIVO I »0,M
(OlBMOl
»HB'l'//XI2l6l//I(Bl6l I

MENS "INICIO - OP.C0J0"!
SEGl
FORM 2i
I

REP »0I2HJ» 1 PHIMEIRA FASE I 12,13,14,15,17,19
I

12is SE (X(3l2) » "SI" E XI2H1 Tb "T")
ENTAO X (4961111 t 12
SENAO 12l

A7|B SE (X13I61 b -311 10100" OU X(3l61 b "31110200')
ENTAO XI496U11 XT
SENAO I7l

X3IB SE (X(3«21 b "32" E X(2«l) Tb "T")
ENTAO X(496llll X3
SENAO JJl

I4|E SE (X(3l21 b "01" E X(2lll Tb "T")
ENTAO X(496tlll t 14

SENAO l«l
15|B SE (X(3l21 b "42" E X12U) Tb "T")

ENTAO X [09b: l l J 15
SENAO 15l

1

19»bB0| I INICIALIZA 19 (LINHAS)
I

FRi
I

REP 10(3111 I 1 SEGUNDA FASE I 16,19,70
I

1 16 b> PAGINA
1 19 B> LINMAS
t

70|B Oil
I6|B SE 19 > 23

ENTAO 16 1

SENAO 161 1 ADICIONA 1 P/ PAGINA

Listagem 2-Exemplo deprograma escrito em LTD

0004
0005 .

0006 »U7BO» - V4LLI

.

0»TE - 04/41.
•

(466
0009
0010

COL»MOH»C»U • ••-..-. *

0011
0012 8UC LPtl
0013
0014 r»b n (1.2,3)1
0015 FUNC THIIB'SISTf MA DE MATCB1 AL'l
0016 FUNC TITZiffOSICAO 01 tSTOOUi'l
ooir FUNC TlT3l«'C0DIG0"l
0018 FUNC 7|T4|« - ESPEC1HC«C»0 0U »»TtMl»L"i
0019 FUNC TIt5l«"HU»N7|0«0E VtLOH'i
0020 func Tlt6is*SALD0 *n?hmo*'i
0021 Fu*C riTT|B"lM«A04"|
0022 FUNC T1T6|*"S4|D<*I
0023
0024 FUNC CMB01l«'P0SIC»0-l IE" OUE 5EK « (1) ,(2) OU (3)*l
002S Func E*B02i»'C0D1C0 N»C POOf SEP nuos'i
0026 FUNC EMB03l**ESPECIFIC>C10 N«0 ".ICE St- : HtUNCOS'l
0027 Func EMO4l«"CAMP0 N»0 P00E SE" » tEBOS'i
0028 FUNC EPH05ia"C»»P0 OEVt SEP • IfOS'l
0029 FUNC E»»06i«"F»lT»(«1 C««p0(S) « SE»(E») »Tu«Ll/»00(S) "

l

0030
0031 FOK- | (m:n 2,» l i 2),
0032
0033 APS 16001
003* LIN 21
003S COt 12|

003b OB3(2«)l»IItl//- (l)'f
0037 LIN 31

003* COL 121
0039 OHS(10)l>TII2l
00«0 LIN 51
0061 COL 37|
0042 048(6)IBTITll
004J LIN 7l

0044 COL 37i
oo«s CPO(Nlt) C001 1FCJ CONO COOl A N
0096 "ENS EHKOll
00»7 COL 381
ooas CPO(ilO) C002 C0NP CO02 T« O

0049 -ENS E4H02I
0050 lt|.CClO(CODI//COO2.5.60)l
00SI LIN 81

0052 COL 12l
00*3 0bS(25)l»tlt4|
00*4 LIN 101
0055 COL 101
005* BiadiiBii
0057 COL 12l
0058 CP010I60) ESP CONO Kill) tt • •

0OS9 "ENS EBW03I
0060 COL 12l
0061 CPOIOI60) l

0062
0063- SE6 2l CONO ESP ti • •

LIVRARIA SISTEMA

Loja: R. 7 de Abril. 127 8.°

Tel».: 34-2123 - 36-1047 - SP

ABBOTT - ON LINE PROGRAMMING - A management guid 1 4.250.
ALBRECHET - TRS-80 COLOR BASIC 8.200.
ANDREE - EXPLORE COMPUTING WITH THE TRS-80

PROGRAMMING BASIC 9.800.
BAKER - TRS-80 PROGRAMMS & APPLICATIONS FOR THE

COLOR COMPUTER 1 2.000.
BARDEN - TRS-80 ASSEMBLY LANGUAGE SUBROUTINES .... 1 6.500.
BATISTA - ELEMENTOS DE PROGRAMACAO EM BASIC 1 .800.
BEIL - VISICALC BOOK - APPLE EDITION 1 3.000,
BEIL - VISICALC BOOK - ATARI EDITION 1 3.000,
DERFLER - MICROCOMPUTER DATA COMMUNICATION

SYSTEMS 11 .500,
DERFLER - TRS-80 DATA COMMUNICATION SYSTEMS 1 0.OOO.
DUNCAN - MINICOMPUTADORES - APLICACOES GERAIS 2 .OOO.
FIRTH - VIEWDATA SYSTEMS - A practical Evaluation guide ... 12.000,
FLOUGLER - PROGRAMMING EMBEDDED MICROPROCESSORS

A high level language solution 22.000.
GREENFIELD - USING MICROPROCESSORS AND

MICROCOMPUTERS 1 2.500.
HOWE - TRS-80 ASSEMBLY LANGUAGE 9.000.
INMAN - TRS-80 COLOR COMPUTER GRAPHICS 1 2.500.
INMAN- MORE TRS-80- BASIC 8.100.
INMAN - PROBLEM SOLVING ON THE TRS-80

TO POCKET COMPUTER 8. 1 00.
INTEL - THE 8080/8085 MICROPROCESSOR BOOK 20.000,
KOWALTOWSKI - IMPLEMENTACAO DE LINGUAGENS DE

PROGRAMAQAO 4.090,
J. MARTIN- VIEWDATA AND THE INFORMATION SOCIETY .... 22.000.
VASCONCELLOS - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE

DADOS 1.200,
ZILOG - Z-8000 - CPU USER'S REFERENCE MANUAL 13.000.

atendemos reumbolso - correio - aereo
pedidos: caixa postal 9280 - cop 01051 - sp
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LIVROSPARA TK, NEZ, CP

APLICACOES SERIAS
C/PROGRAMASLISTADOSPOR IMPRESSO-
RA.

FOLHA DE PAGAMENTO, BALANCETE,
CONTAS A RECEBER, A PAGAR, CORRE-
gAO MONETARIA DAS CONTAS DO BA-
LANCO, CORREgAO DAS CONTRIBUI^OES
DO IAPAS, CADASTRO DE CLIENTES, CON-
TA BANCARIA, TABELA PRICE, ESTATISTI-
CA, CORRECAO DE PROVAS, EDITOR DE
TEXTOS, RAM TOPER, SUB-ROTINAS, EM
CASSETTE, CHAINING PROGRAMAS, CON-
TANDO OS BYTES DAS LINHAS, DO PRO-
GRAMA, DAS MATRIZES, ECONOMIZAN-
DO MEMORIA, ETC... ETC...
INCLUINDO:
CONHECENDO A IMPRESSORA, VALE A
PENA? VEJA AMOSTRA DO PAPEL.
PROJETO COMPLETO DE TECLADO ME-
CANICO, COM LAY-OUT DOS CIRCUITOS
IMPRESSOS, DOS PAINEIS E GABINETES,
ETC...
LANCAMENTO CrS 2.000,00

TRINTA JOGOS
INCLUINDOPROGRAMASEMCODIGO LIS-

TADOS POR IMPRESSORA

JOGOS DE DAMAS, LABIRINTO, GUERRA
NAS ESTRELAS, ENTERPRISE, PAREDAO,
DEMOLIDOR, VELHA, CASSINO, ROLETA
RUSSA, CORRIDA DE CAVALOS, GOLF,
VINTE E UM

t
CUBO MAGICO, SENHA, BAN-

CO IMOBILIARIO, BOMBARDEIO, SOM POR
SOFTWARE, ETC...
LAN^AMENTO CrS l .700,00

45 PROGRAMAS
PRONTOS PARA RODAR

ARQUIVOS, ESTOQUE, PLANO CONTABIL,
AGENDA TELEFONICA, INVASORES, CA£A
AO PATO, APAGUE A TRILHA, JOGO DA
VELHA, FORCA, DADO, TABELAS, TABUA-
DAS, CONVERSAO DE COORDENADAS,
MEDIA, PROGRESSAO, FIBONACCI, BIO-

RITMO, RENUMERADOR DE LINHAS EM
CODIGO, ETC... ETC...

4?EDICAO CrS 3.000,00

A VENDA NAS L0JAS ESPECIAUZADAS
DESPACHAMOS PARA T0D0 BRASIL MEDIANTE CHEQUE
NOMINAL COM 10% PARA FRETE E EMBALAGEM.

MICRON
ELETRONICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Av. S. Joao. 74 - Telefone 22-4194 • S. Jose dos Campos
Est. de Sao Paulo



A Schumec aumenta os recursos de seu micro M-85, acrescentando novo
terminal disco rigido e prometendo para breve uma UCP de 16 bits, em multiprocessamento.

Schumec faz mudancas
no seu M-85

M-85 da Schumec esta de
cara nova, hardware am-
pliado e com a aprovacao

da SEI dando-lhe um novo status.

A empresa resolveu deixar um
pouco de lado o usuario pessoal e
hobbista e partir firme para o mer-
cado dos profissionais, empresas e

controle de processos, dotando o
M-85 de um novo terminal de vf-

deo, disco rigido e prometendo
um microprocessador de 16 bits,

ainda este ano, para trabalhar com
multiprocessamento.

CUSTO ALTO
PARA HOBBISTAS

Ha pouco tempo atras a Schu-
mec oferecia o M-85 em duas con-
figuracoes: cassete e disquete, am-
bos com um televisor comercial
transformado em terminal de video
(veja a materia "Micro-85, da
Schumec", MS n9 8, maio/82).
Na versao cassete ele trazia a van-
tagem de utilizar um gravador ste-

reo Gradiente, do tipo tape-deck,
que procurava garantir uma grava-

cao de dados e programas com
muito mais seguranca do que os
cassetes normalmente utilizados.

Esta versao voltava-se ao usuario

pessoal e hobbista, oferecendo
qualidade na hora de armazena-
mento de programas.

Entretanto, apos algum tempo
com o M-85 no mercado, a Schu-
mec chegou a conclusao que esta

versao acabava por f icar um pouco
cara para um usuario que nao era

muito exigente. "Na realidade",

comenta o Eng. Carlos Roussenq,

um dos diretores da Schumec, "um
usuario pessoal nao faz tanta ques-

tao de uma gravacao um pouco
melhor. Se der um erro na leitura,

ele vai e faz uma nova leitura.

Quando ele e realmente exigente,

ele passa logo para o disquete.

Muitos dos nossos primeirosclien-

tes logo quiseram comprar o dis-

quete quando sentiram o potencial

do M-85".

Sens i've
I a isto, a Schumec tirou

essa versao cassete de linha, embo-
ra continue a dar manutencao nor-

mal para os que a possuam. Alem
disso, resolveu concentrar forcas

no mercado profissional e fez im-

portantesacrescimosao M-85.

Uma das primeiras coisas que se

pode notar no novo M-85 e seu

terminal de video. Desenvolvido

pela propria Schumec, ele ja conta
com a aprovacao da SEI e esta

sendo comercializado em esquema
OEM. Ele vem com tela anti-refle-

xiva, display de 25x80 com letras

minusculas e maiusculas, vfdeo-re-

verso, campo piscante, cursor en-

derecavel por software e modo de
operacao semi-grafico com 72x
160 pontos. Um teclado ASCII
acompanha o terminal, com ou
sem teclado numerico reduzido.

"A principal vantagem do nosso
terminal", diz o Eng. Carlos, "e
que ele contem todas as qualida-

des de um Saggita (terminal fa-

bricado pela Scopus), alem de ope-
rar em modo grafico, e custa prati-

camente a metade do preco. £ um
excelente terminal, e por um bai-

xo custo".

A nova imagem do Schumec, na foto com um move/ opcional que acondiciona a
UCP, uma unidade de disquete e outra de disco rigido.
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A outra novidade sao os discos

n'gidos. M-85 pode utilizar ate

quatro discos n'gidos da Multi-

digit, tecnologia Winchester, de 6
ou de 12 megabytes, o que amplia

sua capacidade de armazenamento
para ate 48 Mb. Os discos n'gidos

podem ainda ser utilizados junto

com disquetes de 8" (face e den-

sidade simples) o que amplia sua

flexibilidade.

16 BITS MODULAR

Mas nao param ai as modifica-

coes no M-85. Gracas a utilizacao

do barramento S-100, diversas pla-

cas adicionais estao nos pianos da
Schumec para muito breve.

A mais importante delas e a da
UCP 8088, da Intel, de 16 bits,

que permitira ao M-85 trabalhar

em multiprocessamento, com ate

quatro terminais e com o sistema

operacional MP/M. Para quern pos-

suir um M-85 com a UCP 8085, a

mudanca de processador sera sim-

ples e barata, bastando, pratica-

mente, trocar o chip.

Do mesmo modo, aproveitando

sua configuracao modular, o M-85

tera disponi'vel um formatador de

disquetes para 5 1/4" e para 8"

face e densidade duplas, plaquetas

com memoria RAM que possibili-

tarao sua expansao para ate 256
Kb e a impressora Emi'lia, da Ele-

bra, que sera comercializada junto

com o micro.
Tudo isto dotara o M-85 de

uma configuracao modular com
uma flexibilidade que pode aten-

der tanto a profissionais liberais

como a empresas de maior porte,

tudo a partir de uma mesma estru-

tura basica, atendendo ainda a

area de controle de processos, on-

de o M-85 ja atua em empresas

como a CEDAE e a Souza Cruz,

com software e hardware adicio-

nal implementados pela Schumec.
A Schumec Sistemas Ltda. fica

na Rua Barata Ribeiro 370/loja

305, Copacabana, Rio de Janeiro,

e na Av. Paulista 807/sala 1617,

em Sao Paulo.

os
MICROS
ESTAO Al!

APRENDA A
PROCRAMA LOS

Tex to: Paulo Henrique de Noronha
Foto: Monica Leme m

Se voce deseja aprender a programar mi-

crocomputadores, esta e a sua chance!
Sim, porque a SULLIVAN Microcomputa-
dores, especializada em cursos pronssio-
nalizantes desde 1973, lem o que ha de
melhor e mais atualizado para fazer de
voce, em pouco tempo, um profissional

totalmente capacitado a operar micro-
computadores.
Veja nossos cursos, por freqiiencia ou
correspondent ia:

— Basic o de Eletronica Digital
— Basico para Microcomputadores
— Microprocessador 8080 e auxilia-

res
— Micro-processadores Z-80
— Integrado, englobando 3 dos cur-

sos acima
— Linguagem BASIC especifico para

Microcomputadores

Nao ha misterio. E escolher e aprender.

SULLIVAN
MICROCOMPUTADORES LTDA.

JR. Siqueira Campos, 43 - Gr. 703

f CEP 22031 - Rio - RJ.

Plantao telefonico 24 hs.

Tel: (021) 295-0169

VENDAS DE PROGRAMAS

LANQAMENTO

Exceptional programs:

Fluxo de Caixa + contas a receber e a pagar c/sort.

exclusao, etc. p/DIGITUS E DISMAC -

preco Cr$ 38.990,00

Temos tambem suprimentos:
Formularios continuos, disketes. fitas p/ impressoras.

Despachamos para todo o Brasil mediante Ordem de
Pagamento ou Cheque nominal com acrescimo de
10% para frete e embalagem.

CURSO DE BASIC
Facta sua reserva aulas praticas em computador. Estagio Garantido -

Curso noturno - Desconto para clientes.

VENDA DE MICROCOMPUTADORES
CP. 500 D-8002 TK82-C ALFA-3000 DIGITUS DGT 100

TESBI Engenharia de Telecom unicagfies Ltda.

Demons tracfles e Vend a: Rua Guilhermina, 638 - RJ.

Tel.: (021) 591-3297 e 249-3166/ Caixa Postal 63008.

' 7
i

^^> TESBI — Engenharia de Telecomunicacoes Ltda.

*~
PROGRAMAS

C) Banco de Dados -TBI I CrS 15.990.00

(
•

' ) Banco de Dados - TB

I

CrS 9.990,00

(*) CaiculodeLajesmacicas CrS 9.990.00

C ') Folhade Pagamento CrJ 15.990.00

OXadrezll CrS 6 890.00

C) TK82/85-CP200-NEZ8000C •(DIGITUS DISMAC CrS 6.890.00

Anexo incluso cheque n.°

Banco

CrS

do

no valor de

Meu nome:

Meu endereco:

L
CEP:
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Microfestival 83

Na primeira semana de marco o publico paulista teve oportunidade de assistir

ao Microfestival 83, Primeiro Encontro Brasileiro de Microinformdtica,
patrocinado pela Guazelli Associados, Revista MicroMundo e a Compucenter,

que ocupou por quatro dias o Pala"cio de Convencoes do Anhembi, com cerca de
50 stands de fabricantes e diversas palestras sobre

microcomputadores e suas aplicacoes.

Va'rios lancamentos movimentaram a mostra, que, na opiniao da maioria dos
expositores, foi visitada por um publico (cerca de 10 mil pessoas em todos os dias)

realmente interessado em conhecer os equipamentos com vistas a uma futura
utilizacao e nao apenas por mera curiosidade.

Veja nestas duas paginas os principals lancamentos de micros, perifericos

e software que aconteceram durante o Microfestival 83.

No stand da Computer/and foi lancado o TRS-80 Modelo IV,

fabricado pela SA YFI Computadores Ltda., de Sao Paulo, que
adquiriu os direitos de utilizacao no Brasil dos nomes Radio
Shack e TRS-80. A venda com exclusividade na Computer-
land, o TRS-80 Modelo IV e um aperfeicoamento do Modelo
III da Radio Shack americana, com a incorporacao de alguns

comandos do Modelo II, o que propicia a utilizacao de cores.

Em sua configuracao ba'sica, o TRS-80 Mod. IV esta custando

cerca de Cr$ 750 mil.

Uma das novidades que mais chamou a atencao dos visitantes

foi micro EGO, fabricado pela Softec, um poderoso computa-
dor multiusuario de 16 bits, compatfvel com o Personal Com-
puter da IBM americana. Seu microprocessador e o 8088 e el

e

trabalha com sistema operacional CP/M86 ou Analix (uma
versao do UNIX), comportando ate sete terminals, 256 Kb de
RAM, video grafico colorido e discos n'gidos de 5 e 10 Mb.
Seu preco, em configuracao com dois disquetes e 64 Kb
RAM, e cerca de Cr$ 5 miIhoes.

A Prologica lancou o Sistema 600, micro com o visual e o hardware do Sistema 700, porem utilizando disquetes de 5 1/4", que
pretende ocupar a faixa intermedia'ria entre o CP-500 e o Sistema 700, com preco inicial de Cr$ 2,5 milhoes. Para o CP-500, a

Prologica mostrou a impressora serial P-500, de 80 co/unas e ve/ocidade de 80 CPS, que sera comercializada a partir de maio, por
volta de CrS 400 mil.
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Outros lancamentos

Approach - Sistema de relat6rios e classificacao de arquivos

INFOSTAR. Comercializacao no segundo semestre de 83.

Cobra - Disco n'gido de 10 Mb para o Cobra 305.

Dataroad - Software para micros compati'veis com Apple.

Elebra — Impressoras Emilia II, com caracteres graTicos, e M6-

nica, bidirecional com velocidade de 80 CPS e preco aproximado

de CrS 600 mil.

Hengesystems — Fancy, pacote de hard/software para micros

compati'veis com Apple, para uso de pessoas leigas em computa-

cao, vindo em duas configuracoes: mmima. com circuito e dois

disquetes, cerca de Cr$ 400 mil; e maxima, com circuito e cinco

disquetes, aproximadamente CrS 500 mil, base ORTN/marco.
LABO — Labo 8221 com 256 Kb RAM, sai'da para tres terminals

e discos n'gidos de 12 Mb. Comercializacao no segundo semestre

de 83.
LPRINT — Interface para uso de ma"quina de escrever el6trica

IBM como impressora por microcomputadores. Preco aproxima-

do de CrS 350 mil.

Memphis — Compartimento Magnitex para guardar disquetes e

outros suprimentos.
Microdigital - TK85 com 10 Kb ROM, 16 Kb RAM. teclado ti-

po calculadora, func6es VERIFY e HIGH-SPEED, sai'das para

TV, cassete e impressora. Preco CrS 180 mil, configuracao mi-
nima.
Microtec — M6dulo de expansao de 16 Kb RAM e interface MT
3 AD para E/S de dados de fontes anal6gicas, ambos para o MT
300.
Scopus - Software para o MicroScopus nas a>eas administrativas

e comercial e Calculo do FGTS.
Setra — Interface para uso de mdquinas de escrever IBM esfera

como impressoras para microcomputadores. Preco aproximado
CrS 450 mil.

Sharp — Computador de bolso PC 1211, por Cr$ 150 mil em
versao simples e CrS 21 7 mil com impressora.

Spectrum — Expansao de 16 Kb RAM e diversos programas para

o Microengenho.
Unitron - Expansao de 32 Kb RAM e interface para TV a cores

para o AP II.

VM Consultoria - Sistemas aplicativos para micros pessoais.

A Digitus

aproveitou o

Microfestival

para lancar o
DGT-101,uma

versao do
DGT-IOOque
comporta o

sistema

operacional CP/M.

A/em disso, o
DGT-IOOconta

agora com
monitor de

fosforo verde,

p/acas de
expansao para 64
Kb RAM, p/aca

para uso do
CP/M e interface

para uso de TV
a cores. Em
termos de

software, foram
lancados um
Sistema de
Con trole de
Es toque, um

Processador de
Texto e um
Editor de

Assembler.

O 1-7000 (ex-l-7010) da Itautec teve seu lancamento oficial

durante o Microfestival, com algumas modificacoes no seu mo-
delo original. Ele agora esta com microprocessador NSC 800 da

National, ao inves do 8085, e em termos de software a Itautec

esta' oferecendo um Sistema Emulador de Terminal e um pro-

cessador de textos de nome Redator. O 1-7000 com UCP,
tec/ado e video esta custando cerca de CrS 1,5 milhao, preco

de marco.

Compativel em software com TRS-80 modelos I e III, o micro

JR atraiu grande numero de visitantes ao stand da Sysdata. Em
sua configuracao minima, com 16 Kb de RAM, o JR Sysdata

esta" com preco de lancamento em torno de CrS 320 mil.

A Brascom apresentou seu micro BR 1000 em versao multi-

usuario, com dois terminals e disco rigido Winchester de 5 Mb.
A/em disso, chamou atencao o lancamento de uma impressora

margarida, a Daisy Writer, que trabalha com cartucho de fita

do tipo usado em maquinas de escrever IBM e tern preco apro-

ximado de Cr$ 2 milhoes.

Cobertura: Stela Lachtermacher e Beatriz Carolina Goncalves

Fotos.Carlao Limeira _
m
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• Engenheiro junior em de-

senvolvimento de produto na

area digital, hard e software,

procura colocacao em empre-

sa de m^dio ou grande porte,

cuja finalidade seja a informcl-

tica. Maiores informaooes

com Itamar, tels.: (011)

544-2594 e 4334623. SP.

• Troco programas para os

micros ZX-81, TK82-C, NE-
Z8000 e CP-200. Escrevam

para Renato Strauss, Rua Car-

doso de Almeida, 654/32,

CEP 05013, SP.

• Compro os numeros 6 e 7

de MICRO SISTEMAS. Paulo

Tulio Radicchi, Rua Costa

Rica, 66, Bairro Sion, CEP
30000, tels: (031)225-7761

ou 221 -2778, Belo Horizonte,

MG.
• Vendo numeros atrasados

das revistas BYTE, INTER-
FACE AGE, COMPUTER

GRAPHICS, SIGSMALL,
SIGMICRO e SIGDOC (as

quatro ultimas publicadas pe-

la ACM). Vendo tamb^m os

seguintes livros publicados pe-

la ACM: "Proceedings of the

3rd symposium on small sys-

tems", setembro de 80, Cr$
5 mil; "Proceedings of the

2nd symposium on small sys-

tems", outubro de 79, Cr$ 5
mil; "13th microprogram-
ming workshop", nov/dez de
80, Cr$ 5 mil; "Conference
proceedings in computer
graphics", agosto de 81, Cr$
8 mil. Os interessados devem
procurar Gerson, Rua Eca de
Queiroz, 288, apt. 24, CEP
04011. tel.: (011) 549-6870,
SP.

• Vendo programas TRS-80
modelos I e III e CP-500: xa-

drez, bridge e outros. Cartas

para Giselle Camargo, Caixa

Computador
sem '

• •

Ainda bem que existe a
Microshop.

Ela e a unica loja de
computadores onde voce e atendido
por gente formada em Computer
Science na Universidade de Nova
York. E a unica tambem que de
senvolve software especialmente
para voce.

E tern o Microcomputador
Ap II U nitron, versao nacionali

zada do famosoApple.com 48k bytes,

em condicoes muito especiais.

Venha nos visiter.

mi<
srV
icro

shop
AL Lorena. 652 1
S*o Paulo SP.
TeL: (OU) 282-2105 e 852-5603.

Postal 8438. Curitiba. PR.
• Compro TK82-C com' 16
Kb RAM ou CP-200. Se voce
tern um destes equipamentos
e quer vende-lo, podemos rea-

lizar um negocio vantajoso

para ambos a base de troca

e/ou dinheiro. Tratar com
Eduardo Brunstein pelo tel.:

(011)67-6662, SP.

• Dou aula de BASIC em
minha casa aos Scibados e te-

nho muitos programas em
BASIC e linguagem de ma'qui-

na. Vendo ou troco. Jose Car-

los Taveira, tel.: (031)441-

5155, Belo Horizonte, MG.

• Vendo microcomputador
Casio de bolso FX-702: lin-

guagem BASIC, alfanumerico,

memoria constante, impresso-

ra e interface para cassete.

Tratar com Rubens pelo tel:

(01 1 ) 453-7328 ou 455-4962,

SP.

• Vendo jogos para o TK82-
C, como Simuiador de Voo,
Labirinto e Sicom. Precos

abaixo da tabela. Tratar com
Rony, tel.: (011)287-3633,
SP.

• Compro os exemplares

numeros 6 e 7 de MICRO
SISTEMAS, desde que em
bom estado. Marcflio, tel.:

(041) 224-2647, Curitiba, PR.

• Disponho de vaVios progra-

mas para os micros ZX-81 e

TK82-C. Aos interessados em
troci-los ou comprci-los, en-

trar em contato com Marcelo

Rodrigues, Rua J. Carlos, 90/

701, CEP 22461, tel.: (021)

286-4765, RJ.

• Vendo HP-41CV, sem uso,

na caixa, por $ 290. Tratar

com Alexandre, Rua das Aza-

leas, 32, Miranddpolis, CEP
04049, tel: (0187)275-5073,
SP.

• Sou proprietario de um
TRS-80 Model II e estou inte-

ressado em fazer intercSmbio

de disquetes de COBOL, jo-

gos etc. Jose Carlos Jorge,

tel.: (021)273-5258, RJ.

• Sou engenheiro civil, tra-

balho na CHESF - Compa-
nhia Hidroel^trica do Sao
Francisco e tenho interesse na

permuta de programas de
qualquer a>ea. Antonio Fran-

cisco MilitSo Rufino, Av.

Luizde Lacerda,277,apt. 202,

Iputinga, CEP 50000, Recife,

PE.

• Desejo entrar em contato

com pessoas que possuam um
DGT-100 para troca de id^ias

e programas. Gostaria tam-

bem de obter informaooes so-

bre a linguagem de m^quina
aplicada a este micro, assim

como dados sobre os jogos

Senha, Galactica e Simuiador

de Voo. Escreva para Gerson

Lidak, Rua Eduardo Coutu-

re, 133, Jardim Santa Barba-

ra, CEP 80000, Curitiba, PR.

• Gostaria de formar um
grupo de usuarios de micros

pessoais em Belo Horizonte.

Interessados (ou grupos ja"

formados, se houver), favor

contactar Jose Ribeiro Pena,

Rua Trifana, 529/101, CEP
30000, tel.: (031)223-7860,
Belo Horizonte, MG.

• Gostaria de me correspon-

der com usudrios de micro-

computadores. Trabalho com
• S-700, CP-500, CP-200 e

NE-Z8000. Alexandre Borre-

go, Conj. Residencial Massari,

131, CEP 12300, tel.: (0123)

51-2508, Jacare i, SP.

• Para troca de ideMas e pro-

gramas, enviar cartas para

Clifford Alves Miller e Fer-

nando Martins Bauer, Rua
Guilherme Lahm, 555, Cx.

Postal 49, CEP 95600, Ta-

quara, RS.
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Micro Engenho. JanasceucomQL de gfenio.
O Micro Engenho e um computador pessoal tao avancado que compara-lo com os outros e ate

covardia. Ele foi projetado e fabricado no Brasil, segundo os mais solidos padroes de qualidade e tecnologia,
os mesmos que tornaram o Apple II* o microcomputador mais popular do mundo. Mas nem por isso ele e
temperamental.

O Micro Engenho se da bem com todo empresario, executivo ou profissional liberal. E seu uso e tao
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Curso de

Assembler— III

Omicroprocessador Z80 foi adotado como pro-

cessador base para este curso pelas seguintes

razoes:

a) ele e largamente utilizado em microcomputadores
no Brasil;

b) possui urn repertorio de instrueoes bastante exten-

so, possibilitando o desenvolvimento de programas
mais rapidos e que ocupam menos memorial

c) possui um conjunto de registradores que facilitam a

programacao em linguagem de maquina;

d)e totalmente compati'vel com as instrueoes de ma-
quina do microprocessador 8080 da Intel, que e o

mais utilizado em todo o mundo, embora conte

com um conjunto de registradores e instrueoes bem
inferior ao Z80;

e) encontra-se com facilidade literatura e montadores
Assembler para ele.

Justificada a razao da escolha do microprocessador

Z80 como base para este curso, vamos dar ini'cio a

nossa terceira licao.

REGISTRADORES

microprocessador Z80 tern dois conjuntos de

oito registradores de 8 bits de proposito geral, quatro

registradores de 16 bits e dois registradores especiais

de 8 bits.

Um registrador e uma localizacao de memoria in-

terna no microprocessador, que e usada durante o

processamento -de uma instrucao. Um dos conjuntos

de registradores de proposito geral de 8 bits e chama-

do de conjunto de registradores principals, enquanto

o outro e o conjunto de registradores alternatives.

conjunto principal e usado durante a execucao de

uma instrucao e o conjunto alternativo somente e

usado por duas instrueoes, que trocam o conteudo

do conjunto principal com o conjunto alternativo.

Os registradores de proposito geral sao chamados
pelos nomes A, F, B, C, D, E, H e L. registrador A
tambem e chamado Acumulador e e o mais importan-
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te dos registradores, pois e nele que ocorrem a maior

parte das acoes do microprocessador.

registrador F tambem e" chamado de Flag, por-

que seus bits indicam varias condicoes internas e ele

nunca e usado diretamente por uma instrucao: seus

bits sao automaticamente posicionados de acordo
com o resultado da execucao de uma instrucao.

Os registradores restantes B, C, D, E, H e L podem
ser usados como registradores de 8 bits ou, em pares,

como registradores de 16 bits. Neste caso, B e C, D e

E, H e L sao usados aos pares, chamados de BC, DE e

HL.

Na figura 1 podemos ver um diagrama que nos
mostra a estrutura interna do microprocessador Z80.

Dois registradores de 1 6 bits sao chamados registra-

dores indexadores, designados por IX e IY. Eles sao

usados como ponteiros de posicoes de memoria e um
valor e somado ao seu conteudo para determinar o lo-

cal de memoria desejado.

Os outros dois registradores de 16 bits sao chama-
dos de Stack Pointer (SP) e Program Counter (PC).

Este ultimo determina a ordem de execucao das ins-

trueoes. Quando e iniciada a execucao de uma das ins-

trueoes, o PC contem o endereco da proxima instru-

cao que sera executada. Uma instrucao de desvio mo-
difica o conteudo do PC.

Stack Pointer contem um endereco que aponta
para a area livre de memoria, que e usada para arma-

zenamento temporario de dados durante a execucao
de um processamento. Se a area que ele aponta for

destrufda, ou se apontar para uma area de memoria
nao existente, um desastre pode ocorrer!

Os registradores restantes de 8 bits sao chamados
de registrador de Interrupcao (I) e registrador de

Refresh (R). registrador de Refresh torna facil e

simples a utilizacao de memorias dinamicas. Entretan-

to, este registrador esta voltado a auxiliar o hardware
existente no microcomputador, sendo totalmente

transparente para o programador
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registrador de Interrupcao possibilita uma maior

flexibilidade no sistema de interrupcoes do Z80. As

interrupcoes sao usadas somente em sistemas em tem-

po real, que envoivem uma avancada programacao

que foge do escopo deste curso.

Z80 x 8080

Normalmente se deseja conhecer as diferencas en-

tre os microprocessadores Z80 e 8080. O 8080 possui

os mesmos oito registradores de proposito geral de 8
bits que o Z80 tern, mas nao possui o conjunto de re-

gistradores alternatives, os indexadores e nem os re-

gistradores de Interrupcao e Refresh. O conjunto de

instrueoes doZ80 emuito mais extenso que o do 8080
porque inclui ainda todas as instrueoes que manipu-

lam estes registradores.

Em resumo, estas diferencas facilitam bastante a

vida do programador quando ele esta usando um mi-

crocomputador baseado no Z80. O conteudo de al-

gum par de registradores pode ser facilmente salvo e

recuperado utilizando-se as facilidades da pilha de da-

dos (Stack). Um conjunto de registradores pode ser

trocado com o conjunto alternativo e, alem disso, o

Z80 dispoe de varias macro-instrucoes, como, por

exemplo, a instrucao LDIR,que move um bloco de
memoria.
A programacao em Assembler num micro com re-

cursos equivalentes ao Z80 torna-se muito mais facil e

segura, principalmente quando se esta iniciando na

programacao em linguagem de maquina.
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CURSO DE ASSEMBLER - III

O USO DE REGISTRADORES

Ha certas operagoes que so podem ocorrer em de-
terminados registradores. registrador A, o Acumula-
dor, e o mais importante registrador, conforme ja dis-

semos. Todas as operacoes de aritmetica e logica de 8
bits envolvem o Acumulador (que contem um dos'
operadores) e o resultado da operacao sempre e colo-
cado nele. Alem disso, ele tambem e utilizado por al-

gumas instrucoes que realizam leitura ou gravacao de
bytes na memoria. registrador Flag (F) e a outra
metade do registrador A.

Assim como os registradores A e F sao agrupados
pelo microprocessador, todos os registradores podem
ser tratados em grupos de dois bytes. par de regis-

tradores HL, por exemplo, tern dois usos primarios.
Primeiramente ele e o "acumulador" para operacoes
aritmeticas de 16 bits (nao ha operacoes logicascom
16 bits). Todas as operacoes aritmeticas de 16 bits

usam o registrador HL para armazenar um dos ope-
randos e o resultado tambem e

-

colocado nele pelo
microprocessador. Alem disso, ele pode ser usado
como ponteiro do endereco de memoria que deseja
ler ou gravar um byte. Esta operacao e normal mente
utilizada e o operando e indicado pelo HL. Algumas
vezes os registradores BC e DE podem ser usados da
mesma maneira (no codigo mnemonico do 8080 o
operando HL e especificado por M, que significa Me-
moria).

registrador individual B e o par de registradores

BC sao usados como contadores do numero de vezes
que um conjunto de instrucoes deve ser repetido.
registrador B, com a instrucao DJNZ, e usado como
um contador cujo mnemonico significa: Decremente
B e desvie para a localizacao especificada se o con-
tador for diferente de zero. par de registradores BC
e usado como um contador para todas as instrucoes

de transferencia de bloco (LDI, LDIR etc). Estas ins-

trugoes sao usadas para mover um bloco de bytes de
uma localizacao de memoria para outra. registrador

C somente e utilizado para certas operacoes de entra-

da e saida.

par de registradores DE e usado de maneira ana-
loga a HL e BC. Os registradores BC e DE podem ser

utilizados para especificar um dado endereco, mas so
movimentam o acumulador com a memoria.

FLAGS

registrador Flag (F) nunca e utilizado para mani-
pular dados. Ele contem bits logicos chamados flags,

que sao setados ou ressetados de acordo com o resul-

tado das operacoes. F e um registrador de 8 bits,

embora apenas 6 bits representem flags e, destes, ape-
nas 4 sejam realmente importantes para a maior parte

de seus programas.
Estes quatro flags sao chamados de Zero (Z), Flag

de Sinai (S), Carry Flag (C) e Flag de Paridade/Over-
flow (P/V). Os outros dois flags, o Carry Parcial (H) e

o Flag de Soma/Subtracao (N), sao usados somente
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com a instrucao DAA (Ajuste Decimal do Acumula-
dor), que somente e utilizada para operacoes com
numeros BCD.

Carry Flag e setado normalmente quando uma
instrucao produz um resultado que e um bit maior
que o valor que pode estar contido em um registrador
simples. Da mesma forma, ele tambem e setado quan-
do uma operacao de subtracao produz um empresti-
como (borrow). OCarry Flag eaindaafetado por instru-

coes de Shift e Rotacao e e ressetado (zerado) por
operacoes logicas. No Carry e indicado por NC.

Zero Flag e setado somente se o resultado e zero.

Nao Zero e indicado por NZ. Flag de Sinai indica as
condicoes Mais (P) ou Menos (M) e e uma copia do
bit de sinal (bit 7) do Acumulador. Os tres flags. Zero,
Sinai e Carry podem tambem ser setados por instru-

coes de comparacao.
flag P/V indica uma condicao de paridade par

(PE) ou impar (PO), isto e, se o numero de bits seta-

dos em um byte formam um numero par ou impar.
Ele e usado para testar condicoes de estouro (over-
flow) e para indicar paridade, dependendo da instru-

cao. P/V tambem e utilizado para outros fins, como
por exemplo durante a execucao de uma instrucao de
transferencia de um bloco de memoria.

As operacoes de comparacao sao equivalentes a
subtracao, mas com uma importante diferenca:os va-

lores contidos nos registradores nao sao afetados. As
instrucoes de comparacao sao seguidas por instrucoes
de desvio condicional JP (Desvio Absoluto) ou JR
(Desvio Relativo). Podemos ver as instrucoes assumi-
das em uma comparacao na f igura 2.

FLAG RESULTADO DO TESTE

Z valor comparado e igual ao

conteudo do acumulador.

NZ Os dois valores sao diferentes.

C conteudo do acumulador e

menor que o valor comparado.

NC conteudo do acumulador e

maior ou igual ao valor compa-

rado .

H sinal do conteudo do acumulador

e menor que o valor comparado.

P sinal do conteudo do acumulador

e maior que o valor comparado.

PO Um overflow fo i produzido durante

a operacao de comparacao.

PE Nao houve overflow durante a

operacao de comparacao.

Figura 2

MICRO SISTEMAS.abril 83

MODOS DE ENDEREQAMENTO

Para executar alguma operacao envolvendo memo-
ria, o computador precisa conhecer os enderecos da

localizacao de memoria envolvida. Para conveniencia

de programacao, ha varias maneiras de se realizar o
enderecamento. Os modos de enderecamento possi-

veis no Z80 sao os seguintes:

a) Imediato - Um byte contido na instrucao e movi-

do para o registrador. Exemplo:
LD A,1

valor 1 e carregado no registrador A.

b) Imediato extendido — Neste caso, dois bytes conti-

dos na instrucao sao carregados em um par de regis-

tradores. Exemplo:
LDHL,1000

par de registradores HL e carregado com o valor

1000.

c) Relativo - Aplicado somente a instrucoes de des-

vios relativos (JR). O valor no byte seguinte a instru-

cao e somado ao conteudo do program counter para

determinar o novo enderego. O endereco indicado de-

ve estar no intervalo -128 a +128 bytes. Exemplo:
JR $+10
onde $ significa o endereco corrente da instrucao.

Neste caso, e" provocado um desvio para 10 bytes se-

guintes ao endereco corrente.

d) Extendido — O enderego do operando 6 especifi-

cado na instrucao. Exemplo:
LD A,(1000)

O registrador A e carregado com o conteudo do en-

derego 1000 de memoria.
e) Indexado — O enderego de um operando e determi-

nado pela soma de um byte chamado deslocamento
ao valor contido no registrador indexador. Exemplo:
LD A,(IX+5)

O registrador A e carregado com o conteudo de me-
moria apontado pela soma de 5 no registrador Inde-

xador (IX).

f) Registrador — O conteudo de um registrador e car-

regado para outro. Exemplo:
LDB,C
O conteudo do registrador C e carregado no regis-

trador B.

g) Imph'cito — Neste modo, u«m registrador nao e de-
clarado na instrucao, porem e automatico o seu envol-
vimento. Exemplo:
SUBB
O registrador e subtrai'do do registrador A (que es-

ta imph'cito na instrugao).

h) Registrador Indireto - O enderego de um operan-

do esta contido em um par de registradores (BC, DE
ou HL). Exemplo:
LD A,(BC)

O conteudo da localizacao de memoria apontada
pelo par de registradores BC e carregado no registra-

dor A.
i) BIT - Um bit de um registrador e setado, ressetado

ou testado. Exemplo:
SET 6,B

»m
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CURSO DE ASSEMBLER - III

bit 6 do registrador B e setado.

j) Pagina Zero Modificada — Aplicado somente a ins-

trucoes de Restart (RST). endereco deve ser um
multiplo de 8, entre e 56. Exemplo:
RST 8
Um desvio e provocado para o endereco 8, retor-

nando em seguida ao local de chamada.

STACK

Stack e uma area de mem6ria onde os valores
contidos nos registradores podem ser salvos e recupe-
rados. Stack Pointer (SP) e um registrador de 16
bits que contem o endereco corrente do topo da area
de Stack. A necessidade de uma area de Stack pode
parecer estranha, visto que os valores contidos nos re-

gistradores podem ser salvos e recuperados por instru-
coes de LOAD(LD).

Esta ideia de se ter uma area geral na mem6ria para
salvar e recuperar dados e muito boa, porque esta ne-
cessidade ocorre frequentemente durante a execucao
de um programa. Stack nao reside em nenhuma
area particular da memoria, sendo sua local izacao de-
terminada pelo programador, utilizando-se de instru-

coes que manipulam o Stack Pointer.

Stack e organ izadocomo umsistema Last In-First
Out (LIFO), isto e\ o ultimo dado a entrar na pilha de
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Figure 3

dados (Stack) e o primeiro a sair. Na figura 3 vemos
demonstrada a estrutura de uma pilha de dados.

_ Quando novos dados sao introduzidos no Stack, eles

sao salvos nesta area de memoria e o Stack Pointer e
decrementado de 2. Quando este dado e recuperado
do Stack, o Stack Pointer e incrementado de 2.

Stack e usado somente para registradores de 16
bits. A movimentacao da pilha de dados (Stack) e fel-

ta atraves das instrucoes PUSH e POP. A instrucao
PUSH salva o conteudo de um registrador de 16 bits
no Stack. POP recupera os dados no Stack.

Voce pode mover para o Stack os registradores AF,
BC, DE, HL, IX e IY. Por exemplo, se o conteudo do
Stack Pointer e 4288H, apos a execucao da instrucao
PUSH HL o microcomputador salva o conteudo do
registrador H na locacao 4287H, o de L em 4286H e
altera o conteudo do Stack Pointer para 4286H.

Outro uso do Stack e atraves das instrucoes CALL
e RETURN. Estas instrucoes sao utilizadas para des-
viar o fluxo de processamento para uma sub-rotina
(atraves do CALL) e para retornar de uma sub-rotina
para o ponto de chamada (atraves de RET).
Uma sub-rotina e uma porcao de um programa, que

pode ser chamada a partir de diversos pontos do mes-
mo e que, ao terminar, retorna a locacao de memoria
imediatamente seguinte ao ponto de chamada. Toda
vez que for executado um comando CALL, o endere-
co e salvo no Stack e ao ser processado o RET pelo
microcomputador, 6 visto no Stack o endereco a par-
tir do qual o microprocessador deve continuar a exe-
cucao do programa.

Na proxima aula, daremos uma olhada no Set de
Instrucoes do Z80. Ate la.
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• O CEDM - Cursos de Aperfeicoamento
T6cnico — est3 promovendo seu "Curso de
Eletronica Digital e Microprocessadores" por
correspondencia. Dividido em 36 grupos, o
curso oferece material de pratica (kits) e, no
final, um "kit surpresa" como "premio de for-

matura". O aluno receber2 um certificado de
conclusao do curso. O endereco para o pedido
e Caixa Postal 1642 CEP 86100 - Londrina.
PR. O endereco do CEDM e R. Piaui', 191, sis.

31 e 34. Tel.: (0432)23-9674.

• A Minas Digital ministra cursos de Digita-

cao e Programacao BASIC. O curso de Digita-

cao pode ser iniciado a qualquer hora, sendo
um aluno para cada maquina. Custa tres par-

celas de Cr$ 6 mil e 200 ou a vista com 10%
de desconto. O curso de BASIC custa tres

parcelas de Cr$ 1 1 mil ou Cr$ 30 mil a vista.

Podem ser ministrados cursos de BASIC, fe-

chados, para firmas. A Minas Digital fica na R.

Tupinambds, 1045, cjs. 601/602.O telefone 6"

(031)201-7555, Belo Horizonte, MG.

• A SDI esta ministrando cursos semanais de
BASIC, com metodologia inedita no Brasil,

baseada no similar americano. O curso vai per-

mitir ao aluno fazer seu curso de BASIC em
casa. Maiores informacoes na propria SDI, Av.
Brig. Faria Lima, 1853, cjs. 511/512, tel.:

(01 1 )81 3-4031 , Sao Paulo, SP.

• A Fundacao de Desenvolvimento da Pes-

quisa, FUNDEP , atrav£s da Universidade Fe-

deral de Minas Gerais, UFMG, segue com seu
Programa de Cursos para 1983: "Programacao
de Computadores para Aplicacoes Tecnico-
Cienti'ficas", de 02/05 a 25/08, ao preco de
65 ORTNs; "Analise de Sistemas de informa-

cao", de 09/05 a 09/12, ao preco de 163
ORTNs; "SeminariorMetodologiaparao Desen-

volvimento de Sistemas". de 13/05 a 16/06,
ao preco de 35 ORTNs; "Eletronica Digitai",

de 02 a 14/05, ao preco de Cr$ 67 mil. Infor-

macoes podem ser obtidas pelo tel.: (031)441-
8077, R. 1447 e 1451. A FUNDEP fica na

Av. Antonio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo
Horizonte, MG.

niCRDCEriTEPi
ONDE VOCE ENCONTRA TGDO
EM MICROCOMPUTADORES

• Todas as principals marcas nacio-
nais de microcomputadores

1 Curso de programacao BASIC com
apostila propria

• Microbiblioteca
• Softhouse
• Leasing c Credito Dire to

Microcenter Inform'atica Ltda.
Rua Conde de Bonfim, 229 lojas 3We 3 12
T\juca- CEP20520

• A ACI — Assessoria e Controles Internos
S/C Ltda. divulga sua Programacao de Semi-
ncirios e Conferencias. Para maio, a seguinte
conferencia: "A Metodolgoia "Fato" para a

Realizacao Eficiente da Auditoria de Sistemas
Computarizados", nos dias 06/05 (em Curiti-

ba), 03/05 (em Sao Paulo) e 04 /05 (no Rio).

Maiores informacoes pelo tel.: (01 1)280-5648
ou na R. Tabapua, 627 — 69 andar, cj. 62,
Sab Paulo, SP.

• A MICROMAQ realizara dois cursos em
abril/maio de 1983: "Circuitos Combinacio-
nais", de 25 a 29/4, das 18:30 as 21 :30h, ao
preco de Cr$ 30 mil; "Circuitos Sequenciais",

de 2 a 6/5, das 18:30 as 21 :30h, ao preco de
Cr$ 30 mil. Informacoes e reservas na
MICROMAQ, R. Sete de Setembro, 92, Ij.

106. Centro, Rio de Janeiro, RJ. Tel. <§ (021)
222-6088.

• O Management Center do Brasil promove
um Curso de Programacao BASIC com o
apoio de microcomputadores. O preco do cur-

so e Cr$ 99 mil para sbcios e Cr$ 116 mil

500 para nao-sbcios. O MCB fica na Av. Pau-

lista, 1765, 11? andar, tel.: (01 1)284-821 1.

• A NASAJON Sistemas esta oferecendo um
curso de Microcomputadores, ministrado du-
rante duas semanas e com turmas de 10 alu-

nos. O curso custa CrS 25 mil e sera realizado

de segunda a sexta das 19:00 as 21 :00h. Du-
rante o curso, serao distribui'das apostilas para
acompanhamento das aulas e tamWm ma-
nuals da linguagem BASIC. A NASAJON Sis-

temas fica na Av. Rio Branco, 45, grupo
1311, tel.: (021) 263-1241, Rio Ce Janeiro,

RJ.

• A SAD — Sistemas de Apoio a Decisao —
divulga sua ProgramacSo para 1983. Serao os

seguintes cursos/semina>ios: "O Visicalc", dias

28 e 29/04, das 08:30 as 17:30h, ao preco de
20 ORTNs; "A Linguagem Pascal", dias 5 e

6/05, das 08:30 as 17:30h, ao preco de 20
ORTNs; "O Sistema Operacional CP/M",dias
14 e 15/04, das 08:30 as 17:30h, ao preco de
20 ORTNs; "Redes e Teleprocessamento com
Micros", dia 10/05, das 08:30 as 1730h, ao
pre?o de 1 2 ORTNs. Todos os cursos ou semi-
na>ios estao limitados a 20 participantes com
direito a material did^tico e um micro para
cada dois participantes. Serao realizados na
sede da SAD, que fica na R. Cardoso de
Almeida, 993, tel.: (01 1)864-7799, Sao Paulo,
SP.

• A FUPAI — Fundacao de Pesquisa e Asses-

soramento a Industria vai promover, de 9 a 14
de maio, um curso sobre "Microprocessadores
8085 — Introducao e Aplicacoes" com dura-
cab de 60 horas e taxa de inscricab de Cr$ 85
mil 800. Inscricces e informacoes na FUPAI,
Rua Cel. Renn6, 7, Itajuba, Minas Gerais.

Tel.: (035)622-3477

• Dando prosseguimento a sua programacao,

a J. HEGER, estara* promovendo. de 9 a 20 de
maio, o curso "Programacao para HP-41C/
CV", das 19 as 22:30hs ao preco de Cr$ 30
mil. O enderepo da J. HEGER e Av. Moaci,

155, Moema, Sao Paulo. Tels.: (01 1)531-7158
e 531-7324.

• A MICROSHOP promove regularmente,

em semanas intercaladas, tres cursos para a

area de microinformaYica: "Introducao aos
Microcomputadores", "Introducao ao BASIC"

e "Aplicativos" com precos de 10, 15 e 20
ORTNs, respect!vamente, Todos estes cursos
tern duracao de quatro dias, com aulas de se-

gunda a quinta-feira, das 19 as 22hs. O ende-
reco da MICROSHOP <§ Al. Lorena, 652, Jar-

dim Paulista, Sao Paulo. Tel.: (011)282-2105.

• A ADVANCING - Produtos e Servicos em
InformaTica dara ini'cio no dia 5 de maio aos
cursos "Microprocessadores 8080/8085" e

"Microprocessadores Z80A", ambos com 50
horas-aula. Maiores informacoes na propria

ADVANCING, Rua dos Andradas, 1560, cj.

518 - Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tel.:

(0512)26-8246.

• CDT Treinamento promovera" no mes de
maio um curso de "Circuitos e Sistemas Digi-

tals", num total de 25 horas e taxa de inscri-

cab de Cr$ 80 mil. Maiores informacoes no
prbprio CDT, Av. Barao do Rio Branco, 882,
Jardim Esplanada, Sao Jos6 dos Campos. SP.

Tel.: (0123)21-9144, ramal 236.

• A SERVIMEC esta formando nova turma
para o seu curso de BASIC, que tera

-

ini'cio no
dia 25 de abril. As aulas serao ministradas as

segundas, quartas e sextas-feiras. das 19: 30 as
22:30hs, num total de 52 horas. O preco de
inscrica"o 6 Cr$ 40 mil. Maiores informacoes,
na SERVIMEC, Rua Correa dos Santos, 26,
Bom Retiro, Sao Paulo. Tel. (01 1 ) 222-1 51 1

.

• O Instituto Sullivan promove diversos cur-

sos especializadosnaareade I nforma"tica: "Cur-
so de linguagem BASIC para microcomputa-
dores" (normal e avancado); "Linguagem As-
sembler (8080/86 e Z80)"; "Linguagens
COBOL. FORTRAN e Pascal para microcom-
putadores". Com aulas pr^ticas no CP-500,
DGT-100, TRS-80, APPLE II e outros; turmas
pela manna, tarde e noite, especiais aos siba-

dos e para empresas, o Sullivan tamb^m pro-

move cursos para criancas de 8 a 13 anos. As
vagas sao limitadas e as reservas podem ser

feitas pelo telefone (021) 295-0169 (plantao
telefonico de 24h). O Instituto Sullivan fica

na R. Siqueira Campos, 43, 79 andar, Copa-
cabana, Rio de Janeiro, RJ.

• A BASE Tecnologia esta
1

oferecendo um
curso de programacao de micros com duracao
de 24 horas (8 sessdes de 3 horas cada). O
curso, que envolve a utilizacao praYica de mi-

crocomputadores com discos, impressoras e

com sistema operacional CP/M, custa Cr$ 35
mil (taxa de inscrigab), havendo desconto pa-

ra grupos de dois alunos que se inscrevam jun-

tos. Informacoes pelo tel.: (021)227-4984 ou
no local, Av. N. S. Copacabana, 1085, si. 613,
Copacabana. Rio de Janeiro, RJ.

• O Instituto Alcinda Fernandes promove
regularmente o "Curso de Linguagem BASIC".
Os alunos tern acesso direto ao DGT-100. As
aulas serao praticas e o tempo de duracao do
curso 6 de 20 horas-aula, ministradas em 10
dias com turmas limitadas. Informacoes a R.

Califbrnia, 94, Bairro Sion, Belo Horizonte,
MG.

• Para informar ao leitor sobre os cursos que
estSo sendo oferecidos, a revista recolhe infor-

macoes em diversas instituicoes ou as recebe
pelo correio. Portanto, nSo nos responsabiliza-

mos por quaisquer alteracdes posteriormente
efetuadas por estas instituigdes nos programas
ou precos.

Agoraos melhores discos flexiveis

domundotambem sao feitos aqui:

Data]

/^%

A Verbatim, lider mundial na fabn-

cacao de discos magneticos flexiveis e
Mac Industrial, lider brasileira na >

fabricagao de cassetes para audio /
e video uniram-se e acabam de %
iiiBimmim»i»JHBi

/^ o^-*?^^ discos "Datalife!' Eles sao
/"^ $f^' garantidos por 5 anos, o que lhes

r^ J$ff assegura excelente desempenho

$r elongavida.

$yf Nos esperamos que voces nos

visitem. Afinal agora nos somos visinhos

e trabalharemos muito para sermos
bons amigos.
Verbatim do Amazonas Industrial, Ltda.

Av.Agai,287-A
Manaus, Amazonas CEP 69.000

aqui no Brasil!

Agora os usuarios de discos ^^« -
(lexiveise minidiscos no Brasil eem VI bonsamigos.
toda America do sul naomais terao wM VerDatim do Amazonas Industrial, Ltda.

de esperar pelas entregas vindas L ym Av. Agai, 287 A
delonqe. m M Manaus, Amazonas CEP 69.000

Nossa nova fabrica no Brasil ^^ Telefone: (092) 237-4151/4568
,

estara produzindo os reconhecidos Verbatim i Telex: (092) 2209 MACT BR
Os discos "Datalife" da Verbatim sao orgulhosameniedisiribuidospor: Memphis Ind. E. Com. Ltda., Av. ArnolfodeAzevedo. 108

Pacaembu Sao Paulo-SP CEP 01236 Telephone: (01 1 1 262-5577
iniiiRm.R462

Telex: (011) 34545 MEMS BR.

I 1982 Verbatim Corp. Datalife e marca registrada da Verbatim Corp.
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Veja como as caractehsticas da gramatica de linguagens de programacao
podem influenciar a estrutura de compiladores.

P rograma

Compiladores e linguagens
Michael Stanton

Neste artigo apresentaremos algumas considera-

coes sobre a definicao de linguagens de progra-

_ macao de alto nivel e as consequencias que ela

tern para a estrutura de compiladores feitos para estas

linguagens. Veremos tambem como o projeto de um
compilador podera ser feito em fungao de caracteris-

ticas da definicao da linguagem, de tal modo que a

construcao de um compilador se tome uma tarefa

bastante automatizada e eficiente, reduzindo assim
sua complexidade e seu custo.

A DEFINigAO DE UMA LINGUAGEM

Para poder ser um vei'culo util para a comunicacao,
e necessario que os usuarios de uma linguagem con-
cordem quanto a sua definicao. No caso de uma lin-

guagem de programacao, o programador precisa saber
quais programas ele podera escrever e o que devem fa-

zer estes programas. Sua visao da linguagem devera
coincidir com a visao do projetista da linguagem (que
formula sua definicao), bem como com a visao do
implementador (que constroi o compilador, o qual

traduz programas para uma forma executavel num
computador especi'f ico).

Uma dificuldade para as pessoas envolvidas com
uma linguagem e a falta de uma notacao geralmente
aceita que descreva completamente todos os seus

aspectos importantes. Porem, existe uma serie de no-
tacoes uteis que resolvem parcialmente o problema e
que sao de grande importancia para a eficacia destas
linguagens.

Assim, o que pode ser considerado um programa
valido? Ao ni'vel mais superficial, um programa e uma
simples cadeia de caracteres escolhidos a partir de um
alfabeto de caracteres. alfabeto usado depende da
linguagem, consistindo de letras (maiusculas e/ou mi-

nusculas), dfgitos e um numero variavel de outros
si'mbolos nao alfanumericos, como +,—,* /, =, ' e $.

80

A SINTAXE

A sintaxe de uma linguagem e um conjunto de re-

gras que determinam se uma dada cadeia e um progra-
ma valido. Porem, e bastante d if fci I especif icar conci-

sa e precisamente as regras de sintaxe de uma lingua-

gem de programacao, como tambem o e para o portu-
gues. Felizmente existem notacoes que atendem par-

cialmente a esta questao, como gramaticas livres de
contexto, que se mostram muito uteis para a constru-
cao de compiladores, como veremos a seguir.

No ni'vel mais baixo, a cadeia que representa um
programa podera ser dividida em uma sequencia de
subcadeias chamadas de tokens (que vem do ingles e
significa si'mbolos). Cada token e uma sequencia de
caracteres que tern significado coletivo. A maioria das
linguagens trata como tokens os seguintes itens:

a. Constantes: 1 7, 3.141 59
b. Identificadores: A, SORT, TOTAL
c. Operadores: +, -, =, **

d. Palavras reservadas: IF, DO, FUNCTION
e. Pontuacao: parenteses, virgula, ponto e virgula

As estruturas sintaticas sao agrupamentos de
tokens e a maioria das linguagens contem expressoes,

que sao sequencias de tokens representando ooeran-

dos e operadores. Estas expressoes, junto com o ope-
rador de atribuicao, si'mbolos de pontuacao e palavras

reservadas, sao os elementos basicos a partir dos quais

se formam as estruturas mais complexas da lingua-

gem, tais como comandos, blocos e programas, em or-

dem crescente de complexidade (veja a f igura 1 ).

Um programa sintaticamente correto devera ser

traduzido por um compilador. Porem, como sabemos
o que faz este programa? Para traduzir qualquer lin-

guagem, inclusive as I fnguas naturais, e imprescind fvel

saber o significado daquilo que sera traduzido.
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2 3 k

E => T => T*F => F*F => a

5

F => a*a

S ub rot i nas e b 1 0(

Comandos

Expressoes

Va r i ave i s Cons tan tes Operadores Fun^oes

Figura 1 — Hierarquia de elementos de um programa

E temos ainda a semantica de uma linguagem, que
sao aquelas regras que dao significado as sentencas

(ou programas) da linguagem. A semantica d muito
mais dif icil de definir que a sintaxe, e o metodo mais

usado para defini-la e em termos do comportamento
de uma maquina abstrata que executa os programas.

GRAMATICAS LIVRES DE CONTEXTO

Embora nao exista uma notacao conveniente para

definir toda a sintaxe de uma linguagem de programa-

cao ti'pica, existe uma classe de gramaticas, chamadas
livres de contexto, que descrevem facilmente a maio-

ria das caracterfsticas sintaticas de muitas linguagens

de programacao. Do ponto de vista do construtor de

compiladores, estas gramaticas permitem a geracao

automatica de analisadores sintaticos, reduzindo subs-

tancialmente a complexidade da tarefa de produzir

um compilador.

Ha diversas notacoes para escrever gramaticas livres

de contexto, das quais as mais conhecidas em compu-
tacao sao BNF (do ingles Backus-Naur Form). Dare-

mos um exemplo primeiro em BNF, e depois mostra-

remos o grafo de sintaxe correspondente. Considere-

mos a gramatica de expressoes envolvendo o identifi-

cador a, os operandos + e * e parenteses. Uma grama-

tica que mant6m corretamente a prioridadede multi-

pi icacao sobre adicao e:

1.E-M+T 3.T-^T*F 5. F
2. E->T 4.T->»F 6. F

Esta gramatica consiste de um conjunto de regras

de producao, ou producoes, que exprimem osdesdo-
bramentos de si'mbolos nao terminals (no caso, E, T e

F) em termos de cadeias de si'mbolos nao terminals e

terminals (no caso, a, ( e ) ). Os si'mbolos terminals

pertencem ao alfabeto da linguagem descrita (ou ge-

rada) pela gramatica, que consiste neste caso de ex-

pressoes tais como a, a+a, a*(a+a) e assim por diante.

Um dos si'mbolos nao terminals (neste caso, E) 6

designado como si'mbolo inicial e uma cadeia na lin-

guagem 6 gerada a partir dele por repetidas substitui-

coes de si'mbolos nao terminals pelo lado direto de
suas respectivas producoes. Por exemplo, a aplicacao

sucessiva das regras 2, 3, 4, 5 e 6 gerara a seguinte se-

quencia de derivapoes:
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A forma equivalente desta gramatica usando grafos

de sintaxe e ilustrada na figura 2. Neste caso, para ca-

da si'mbolo nao terminal corresponde um grafo dirigi-

do, contendo nos terminals (ci'rculos) e nao terminals

(quadrados). Uma cadeia de si'mbolos terminals e ge-

rada caminhando nos grafos, comecando por aquele

que corresponde ao si'mbolo inicial. Ao encontrar

um no nao terminal, suspendemos o grafo atual e co-

mecamos a caminhar no grafo que corresponde a este,

voltando ao primeiro grafo quando sair do segundo.

Os grafos sintaticos para a definicao de linguagens

foram popularizados por Niklaus Wirth na sua defini-

cao de Pascal. Podemos notar que uma linguagem de-

finida atraves desta notacao e organizada hierarquica-

mente, onde as diferentes subestruturas da linguagem

correspondem diretamente aos si'mbolos nao termi-

nal's da gramatica. Alguns dos nao terminals usados na

definicao do Pascal sao: programa, procedimento, blo-

co, parte de declaracoes de variaveis, parte de coman-
dos, declaracoes de variavel, comando, comando con-

dicional, expressao e assim por diante. Portanto, estes

nao terminals estao intimamente ligados a estrutura

de um programa e passam a fazer um papel importante

na sua traducao.

Para descrever completamente a sintaxe de uma lin-

guagem de programacao sao inadequadas as gramati-

cas livres de contexto, pelo fato das sentencas de um
programa estarem sensi'veis ao contexto em que apa-

recem. Para citar dois exemplos:

1 — A sintaxe (BNF) em Pascal do comando-con-
dicional IF expressao THEN comando ELSE coman-
do, onde IF, THEN e ELSE sao si'mbolos terminals,

e expressao e comando sao nao terminals. Porem, esta m

v ^ T k-

El ^ 1 ^

v -<*> J

T - P w.

1 t ^ r N

V. —®«—

-

F -n-KD-^B -KS>-7->

*f£\
-nft)-

Figura 2 — Os grafos de sintaxe para expressoes aritmeticas

simplificadas
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forma somente sera legi'tima se a expressao for do
tipo boolean (logico) e a determinaoato desta caracte-

n'stica depende do contexto.

2 — Geralmente em Pascal todos os procedimentos
(sub-rotinas) devem ser definidos antes do.seu uso e

numa chamada devem ser usados tantos argumentos
quantos forem declarados na definicao. Esta informa-

cao nao pode ser especificada por uma gramatica livre

de contexto.

Nestes e em outros casos de sensibilidade ao con-

texto, a definicao BNF da linguagem deve ser comple-
mentada por condicoes de contexto para definir com-
pletamente a sintaxe da linguagem.

Vejamos agora como e a estrutura geral de urn

compilador. Podemos reconhecer duas grandes fases

do processo de compilacao: analise e smtese. Na fase

de analise e
-

verificada a validade do programa, de
acordo com a sintaxe da linguagem de programacao.
Na fase de smtese efetua-se a traducao para a lingua-

gem objeto, implementando a semantica da linguagem
de programacao. Esta fase tamb^m e conhecida como
geracao de codigo objeto.

A ANALISE

Enquanto o usuario da linguagem de programacao
usa a definicao da sintaxe da linguagem para guiar a

criacao do seu programa, o compilador devera usar

esta mesma definicao para determinar se o programa
esta bem formado. usuario sintetiza seu programa,
enquanto o compilador o analisa. A conveniencia das
gramaticas livres de contexto deve-se a facilidade com
a qual 6 possi'vel escrever programas para fazer ana*Use

sintatica ( parsing, em ingles) para elas.

Ja* foram descobertos uma se>iedem£todosqueper-
mitem construir programas para o reconhecimento de
linguagens livres de contexto. Os m^todos mais recen-

tes e mais convenientes sao bastante simples na sua

realizaeao, consistindo de um programa iterativo com
memoria de pilha que caminha num grafo finito en-

quanto le o programa sendo analisado.

grafo finito e representado por tabelas de dados
constantes dentro do programa de analise. Estes anali-

sadores dirigidos por tabelas, que tambem sao conhe-

cidos como automates, nao dependem da linguagem

que esta" sendo analisada. Toda a informacao especi'fi-

ca a linguagem esta codif icada nas tabelas, que sao ge-

radas por um programa a partir da gramatica (BNF ou
grafosde sintaxe).

Os dois metodos mais conhecidos deste tipo sao

chamados LL(1) e LR(1) e existem gruposde pesqui-

sa trabalhando com estes analisadores na USP (IME),

na UFRJ (COPPE/Sistemas), na PUC/RJ (Informatica)

enaUFMG.
Como ja observamos, a sintaxe de uma linguagem

de programacao 3 sensi'vel ao contexto. Porem, pode-
mos acrescentar aos analisadores de gramaticas livres

de contexto a informacao sobre o contexto da estru-

tura sintatica que esta sendo analisada. Num compila-
dor, esta informacao de contexto e" inclui'da numa
tabela de si'mbolos, que reune a informacao previa-

mente declarada que determina o contexto corrente.

analisador passa entao a verificar que sao satisfei-

tas as condicoes de contexto exigidas pela linguagem.

Esta ultima analise e as vezes conhecida como analise

semantica, embora estritamente faca parte da analise

sintatica do programa.

ANALISE LGXICA

Normalmente o analisador sint^tico nao trabalha

diretamente com a forma original do programa e sim
com uma forma semi-digerida desta.

Damos o nome de analise lexica aquela parte do
compilador que le o texto original do programa e o
particiona em tokens, que sao os si'mbolos terminal's

da gramatica. Em particular, todos os identificadores

sao inseridos na tabela de si'mbolos e e passado no seu

lugar, para o analisador sintatico, um indice nesta ta-

bela. Este pr^-processamento da entrada simplifica o
projeto do analisador sintatico e e um excelente

exemplo de boamodularizacao dentro do compilador.

SINTESE

Apos a determinacao da estrutura sintatica de um
programa, o compilador passa a traduzi-lo para o
codigo objeto, que pode ser codigo de maquina, codi-

go de montagem (Assembler), codigo de uma maqui-
na abstrata ou ate uma outra linguagem de alto ni'vel.

Esta parte do compilador e aquela que menos se apoia

em estudos te6ricos, provavelmente devido a falta de
uma notacao conveniente para expressar as caracteris-

ticas da maquina objeto. Porem, podemos observar

algumas caracterfsticas de compiladores em uso.

mais importante e" que a parte semantica do com-
pilador depende fortemente da parte sintatica e pode
ser dita subordinada a esta no seguinte sentido: o
compilador traduz diretamente para os conceitos da
maquina objeto as estruturas sintaticas reconhecidas

na fase de analise. Por exemplo, uma traducao de um
comando condicional:

M"*""!%MICROMAQA
A MICROMAQ 6 a mais nova loja especializada em Micro
Compu tad ores. Software, Acess6rios, Treinamento, Livros,

Revistas e Manutencao em Equipamentos Nacionais e Estran-

geiros.

RuaSetedeSetembron.°92 Loja 106 Centro Tel. .222'6088 Riode Janeiro RJ

IF expressao THEN comando -1 ELSE comando-2
Seria equivalents ao seguinte trecho (em pseudo-

linguagem).

IF expressao GOTO L1
comando-2
GOTO L2
onde LI 6 o comando- 1 e L2 o comando-2
Em muitos compiladores, as rotinas responsaveis

para a geracao de codigo objeto estio embutidas nas

rotinas de reconhecimento das diversas estruturas sin-

ta'ticas. As vezes sao conhecidas como rotinas semln-
ticas.

CONCLUSAO

As propriedades muito convenientes de grama'ticas

livres de contexto podem ser facilmente aproveitadas

para a construct de compiladores cuja estrutura cen-

tral e" erguida em cima do reconhecimento das estru-

turas sintaticas do programa. analisador sintatico e"

auxiliado pelos analisadores l£xico e semantico e

complementado pelas rotinas semanticasque geram o
codigo objeto,

Falta apenas uma pafavra sobre organizacao do pro-

grama do compilador. £ possi'vel e muito comum cons-

truir-se o compilador de um passo em que todas as fa-

ses s3o executadas concorrentemente, com os analisa-

dores t£xico e semantico e as rotinas de geraca"o de
codigo objeto sendo chamadas como sub-rotinas pela

rotina principal de analise sinxdtica.

Ha\ por£m, muitos compiladores que adotam uma
estrutura de passos muttiplos, onde cada fase processa

o programa inteiro antes da fase subsequente. Neste

caso, o programa 6 passado de uma fase a proxima em
algum formato interne, como arquivos de c6digo in-

termediate, ou de estruturas de dados na memoria.
Logicamente, para linguagens como Pascal, que s§o
suscetfveis a compilacSo em um so passo, as duas al-

ternates sao equivalentes. A primeira ^ mais ra'pida,

pore'm usa mais mem6ria,
N§o devemos terminer esta breve excursSo no cam-

po de compiladores sem ao menos mencionar duas
funcoes adicionais do compilador, compilador so

deve gerar codigo objeto para programas vdlidos. Para

os programas invdlidos, devem ser geradas mensagens
de erro para todos os erros identif iciveis na fonte.

Isto requer que o analisador sintdtico possa recupe-

rar-se a partir de uma situacao de erro, para poder
continuar sua ana'lise. estudo de recuperaca"o de er-

ros de sintaxe e" um campo Wrtil para a pesquisa.

Outra fase do compilador que possa existir 6 a de
Qtimizacao do codigo gerado. Nao consideramos isto

aqui por falta de espaco, apesar de sua importancia
evidente.

Michael Stanton 4 coordanador da P6s-GraduapSo do Departamanto da
Informitica da PUC/RJ. onov faciona a orients pesquisas na a"rea de
software ba'tico. Como coordanador da ComissSo Especial para Lingua-
gent a Sistemas da ProgramacSo da SBC — Soctedade Brasileira da Com-
putacio, patticipou da organizacao dos dots simpdsios sobre o Desen-
volvimanto da Software Ba'tico para Micros, ivaliiados na USP e na
PUC/RJam 1982 m
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SEU
MICRO TEM ASSISTENCIA

TECNICA DE GRANDE PORTE.
Ha mais de 1 2 anas a MS [nesta aiendimento a uma sene de empresas

.

noconsole e manutencao de computadores dos cnas diversos portes

e marcas. E toda essa bagagem tecroca esia tambem a sua disposicao.

gararwndo o desempenho intntefruoto Jo_seu.m'CfQ.

• Socorro urgente (elefonico - tfiamou-chegou'

• Oiecfc-ups preventwos

• Reparos

• SubstituiDao de pecas e u nidades penler»cas onginais

• Subslrtuioao do rmcroconiputador

• Contratos de asstssenaa lecnica a empresas e parbculares.

Na MS a yida de sua maquina esta garanbda.

MS - Assistencia T6cnica a

Microcomputadores
RuaAstoMoAraqo. 521 - Tel.. 549-9022

CEPM0O8-S Paulo - Capita)

Represenlante no Brasl da: MOS - Mohawk Data Soences/MSI - Data Corpofauon

&FITAS IMPRESSORA
CARTUCHO - OCR - CMC7 - FITAS LARGAS
em nylon, potietileno e mylar

PRODUTOS MAGNET1COS:

FITAS. DISCOS -- DISKET

+ 8 ANOS DE FXPERlENCIA NA FABRIC/

CAO DE SUPRIMENTOS
+ GARANTIA DE QUALIP;

?=SODAlA
PRODUTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

RUA HENRIQUE DHQAflt, t03-F0NES 262-0896 - 864-3410

CEP 05038- S.PAULO

REPRESENTANTES:
Rio dt Janeiro: lone 253-3481 - Brio Horizonte: fona 724-1713

Currtiba: tone 263-3224 - Porto Aiegre: lone 24-7222

Befem: torn 223-9703



Q
ORT

INSTITUTO DE TECNOLOGIA ORT

CURSOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS

FORMACAO DE PROGRAMADORES
(COMPLETO)

Dura^ao: 8 meses

Horirio: 2* a 5a fcira de 19:00 is 2200 hs

MICROCOMPUTADORES E A
LINGUAGEM BASIC

DuncSo: 3 wmanas
Horirio: 2» a 5 a fcira de 19:00 is 22.00 hs
Turmas de 15 aJunos

AMPLAUTIL1ZAQAO DO
IBM-4341 E DO LABORATORIO
DE MICROCOMPUTADORES

Vmtc o CPD-ORT - Diariamcnlc apos

13,00 hs - R, Dona Mariana, 213- Botafogo

Rio dc Janeiro - Teh.: 226-3192 -246-9423

System Design Ltda, • Inform it lea

• Assessoria e Programme
para Micros

• Software aplicativo e Jogos

para Apple, Microengenho

e U nitron (solicite catalogo)

•

• Cursos de Basic e Cobol

Representantes TK82-C e

MICROENGENHO

Av. Brig. Faria Lima, 1853

Cj. 511 - CEP01451 - Tel. 813.4031

Or. Postal 60136 $. Paulo

CEP 05096

No n? 16, materia "Duae versdes

para o Jogo da Forca", pagina 1 3, se-

gurvda coluna, ha" urn erro na linha n9
280 da Ustagem. A versao correta e s

seguinte;

iBfl tr i i
i

Nonumero 16, no MICRO ME RCA-
DO, algumas correcGes devem ser fei-

tas nos seguintes equipamentos:
— DGT-100 - t; compatfvel com o
TRS-80 Mod. I e nSo com o Mod. Ill,

conform© saiu, Alem disso, seu sistema

operational 4 o NEWDOS e nao o
TRSDOS.
— HP-85 — Na versao brasileira, a capa-

cidade mlxima de memdna RAM do
aparefho i de 32 Kb e n3o de 64 Kb.
— Fenix II — NSo esta" mais sendo fa-

brrcado.
— Ql 800 — Sua capacidade maxima
de memoria RAM d de 64 Kb e r>3o de

56 Kb,

- I 7010 - Apds a edicSo estar nas

bancas, a Itautec apresentou modifies-

o5es no seu micro. Agora chamado
apenas de I 7000, ele possui micropro-

cessador NSC 800, da National, ao in-

vesdo8085da Intel.

De \i para c& novos micros foram
lancados, como o JP-01 da Jan per, o
EGO da Softec, o Magic da Magnex, o
JR da Sysdata, o Sistema 600 da Pro-

Idgica, o TK85 da Microdigitaf, o
PC 121 1 da Sharp e o TRS-80 Mod. IV

da Sayfi. Todos estarao presentes no
proximo MICRO MERCADO, a sair

em breve.

No numero 17, na listagem do pro-

grama Buck Rogers, (Guerra Espacial,

pag, 37) a linha 2040 saiu com urn pa*

rentese a menos. A linha correta e" a se-

guinte:

JMG- ii-USH! JOIttKKDi. 101 •-•USD! lOO> I |UTU»

UM ESPfeCIALISTA

GARANI* BONS
,TADOS

Assessoria para
contratos de
prestcxpao

de servigos

Falencias/

aberturas
de firmas

Assuntos

trabalhisfas.

Cobrangas

Escritorio

de advocacia
Dr. Tarcisio

Cerquetra

Advogado
especializado em
empresas de P.D.

Rua da Assembleia, 10 sala 1806 - Centro - Rio -RJ.

Tel,: 231-2283 -CEP 20.011

Claquina eletronica Remtronic 2000.
Uoce nunca teue em suas maos uroa maquina
tao completa. flem tao simples.
Se vocepensa quemaquma
eletronica e caisa comph-
cada, sente-se diante da
Remtronic 2000 do
Remington.
Voce vai ter a pnmeira
surpresa quando eo/ccar o
papel no Remdome 2000.
Automaticamente, ela

ajusta o papel na posicao

iniciai da primeira linha,

A Remtronic 2000 tern me-
mono de eleJante e nunca
se esquece de tabular

cartas, rehtorios e do-

cumentos e muda de letra

em segundos. E so trocar a

margarida. Se quiser dor
maior destaque a escrita,

voce tem recursos dileren-

tespara suhlinhare colocar

negrito automoticamente-

Outra novidade exclusive

da Remtroruc 2000 sao os

tres cartuchos de litas dife-

rentes, coda qua! com sua
hta corretiva embutida, 16-

cil de trocar sem sujar as

moos. A perieicao da Rem-
tromc 2000 atingw urn es-

tagia tao avonQodo que vo-

ce pode error ate uma li-

nha inteira e elo apoga em
questoo de segundos
E se voce se distrair

oo acionar o A

comando
enado, ela

lambem

quando esta trabalhanda.

Teste a sua velocidade.

Ela pode iazer uma media
de 1 7,5 caracterespor
segundo, considerada a
mais veloz em sua faixa

Agora que voc6 expert-

mentou a Remtronic 2000,
tente compardlo com
quolquer maquina de
escrever eletrica ou
eletromco. Voce vai achar
todas outras lentos,

pesadas, batulhentos e
ultrapassadas.

Remtronic2000.
A maneira mais
avancada de simplihcar

o trabalho da secretaria

Rcmiirccon
StMfWt UMA NOVA 4DEIA

margens e pordgraios pre-

fixados, Mas isto 4 apenas
oeoroe<70. Vejaorevolucio-

nano sistema de margarida
intercambiQvel. Voce es-

colhe o tipode letro de suas

Rem

aviso.

Agora
oucao
tac-tatac

das batidas. Nao
ouviu?£que elo 6 toosilen

ciosa que ningue'm sente

P)

% A primelra
maquina de
escrever
eletronica
brasileira.



Procurando consolidar-se no mercado, a Computerland investe em trespontos

estrategicos: hobby -lazer, assistencia tecnica e software.

Computerland,
uma experiencia

que deu certo Na matriz da Av. Angelica funciona o departamento de

hobby e lazer e o clube de usuarios de micro.

Inaugurada em fevereiro de
82, a Computerland, uma
das pioneiras na comercia-

lizacao de microcomputadores em
Sao Paulo, ja" tern hoje claramente
definidos seus objetivos e o me-
Ihor caminho a seguir. "Como
uma das primeiras lojas do ramo,
nos antecipamos a realidade nacio-

nal", comenta Arthur Jose" Ribeiro

Dias, socio gerente da Computer-
land, "mas as dificuldades que en-

frentamos nos serviram de base pa-

ra encarar o verdadeiro mercado
que agora se inicia. Em 83 vamos
consolidar as experiencias de 82".

Alem da loja da Av. Angelica,

1996, a Computerland conta
atualmente com uma filial em
Campinas, onde funciona urn

show-room para desenvolvimento
de software. Para breve ja esta" pre-

vista a inauguracao de uma nova
loja da rede, no bairro do Ibira-

puera, em Sao Paulo.

Este ano, logo nos primeiros
meses, a Computerland lancou
uma s6rie de novidades, entre elas

urn departamento de hobby e la-

zer e um clube onde o associado,

mediante uma taxa, pode levar um
microcomputador para casa junta-

mente com programas (hoje ha"

cerca de 400 a disposicao), e entao
ir se familiarizando com a m£qui-
na.

86

departamento de hobby e la-

zer, segundo Arthur Ribeiro Dias,

foi uma iniciativa para aproximar
o grande publico do microcompu-
tador. "Este departamento 6 uma
divisao dentro da loja na qual es-

tao os equipamentos mais sim-

ples. Atrav6s dele visamos atrair,

por exemplo, a dona de,casa, que
trara seu filho, seu marido, enfim,

visamos desmistificar o micro pe-

rante todos".
A filosofia geral da Computer-

land e" oferecer ao cliente as mes-
mas facilidades que um grande ma-
gazine oferece, tais como loosing,

pagamento em ate" 24 meses etc.

"Alem disso", explica Arthur Ri-

beiro, "garantimos a assistencia

tecnica especializada e grande va-

riedade de software in^dito para

varias aVeas".

Quanto a assistencia tecnica, a

loja lancou uma outra novidade: o
Certif icado de Garantia Computer-
land. Com ele, todos os equipa-

mentos adquiridos tern seu prazo
de garantia esticado para um ano,
para casos de qualquer defeito e

ate" mesmo reposicao de pecas.

Com relacao ao software, a filial

de Campinas e voltada principal-

men te para o desenvolvimento de
programas para equipamentos
compati'veis com o Apple e o
TRS-80. "Sentimos que o software

e o grande negocio do futuro",

afirma Arthur Ribeiro.

Como ja" estava previsto desde

sua inauguracao, a Computerland,
ainda no primeiro semestre deste

ano, passara" a colocar em pr£tica o
esquema de franquia para abertu-

ra de lojas em outros estados. "Sa-
bendo das dificuldades geradas pe-

la falta de capital de giro na a>ea

de inform^tica, eu como pessoa f \-

sica pretendo entrar com 25% de
capital em cada uma das lojas com
nosso nome", esclarece Arthur Ri-

beiro. AI6m disso salientou que to-

dos os novos s6cios receberao tam-
b6m o pacote Computerland com
toda a infra-estrutura da loja. Ar-
thur Ribeiro Dias adiantou ainda

que estao praticamente fechados
contratos para abertura de lojas

em Curitiba, Belo Horizonte, Rio
de Janeiro, Sao Jose" dos Campos,
Porto Alegre e Ribeirao Preto.

Para o ano de 83, Arthur Ribei-

ro preve que havera uma tenden-
cia natural das pessoas se voltarem
para o lazer domestico, dado o
momento de crise em que estamos
vivendo. Na sua opiniao, isto bene-
ficial em muito a a>ea de infor-

matica.

Texto: Stela Lachtermacher
Foto : Nelson Jumo

Paraquefuturo voce esta
educandoseu filho?

Os
"A

dotsusamcomputation
ssim como toda eduiaitio

emana de alguma itmaem do

futuro, toda educacao emana
atguma imaaem do futuro

[Aim loftier)

O CP 200 da Prdogka f simples de operar,

custa menos do que um tv a cores e faz

mportemies trabalhos de interesse de toda a
farniha. Com ele voce t seus fithos aprendem a
linguagem bask e fkam aptos a programar

qualquer tipo de umputador. participant e

criando o momento aluat que jd e chamado de

"a era da informdUca ".

Basta hgar o CP 200 a um televisor c a um
jravaeL i para i w t,-t um computai i

complete em sua casa.

Assim como o ettmlo de tomate. o
liquidiftcador o durex. o automovel. a maquwa
de escrever e a cakuladora. o CP 200 vol

iimpWficat sua vtda

t mi da mais tempo para \.xxe e sua hmnkt
criarem m\ iiicr

Veja o que voce far com o CP 200
• Aprrndizado em Unquagem Basic
• Dtvertidos jogos e passalempo$ ektrmicos
• Qrcamento domestico
• Controfe de tonla bancaria
• Aulas de matemdtka e fiska
• Qrdfkos e cdkukx cientifkos

SOLICITE DEMONSTRACAO NOS
PRINCIPAJS MAGAZINES,

PROLOGICA
mrcrocompytadores

Ai- Eng" Uta Carlos Bemm. ] 168 SP
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Car*cl*r4*ticaa Tecnicas
• Lirvguaaem BASIC
• 10 Kbytes de ROM
16 ou 48 Kbytes de me»tioria

RAM
• 40 tec las « 160 furvcoes
• Gravida© de prograrnas cm

fits gassele conium
• Input e Output ere dados.
• Video: epareihos de TV B&P
00 cotondo

• FuncOes especiiis
HIGHSPEED

• SomOpcioriali
• Joystick, impresses*

Preco do lancamento:

CrS 179,850,00 {1 6K}
CfS 249.850.00 (48K)
(PfOCO sujerto a altorac-ao)
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1
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